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Certificat de acreditare                
Nr. SM 068

..........................................................................……………………………………………………..

Înmatriculata la Registrul Comertului Nr. ………………………………….cod fiscal 
R………………………………………

Cont bancar nr………………………………………..………….…..deschis la banca ………………………..……………

Adresa...................................................................................................................................……………………………….

......................................................................................................................................……………………………………

Telefon ............................................................... Fax ....................................................................................................... 

Mobil …………………………………………………… E-mail …………………………………………….……………

:.....................din care :  Numai Sch. I……..Sch. I…………Sch. II…………Sch. III………

)……………………………………………………,
(Anexati separat datele de identificare a fiecarei filiale/ sucursale, numarul de angajati, din care pe schimburi si activita?ile 
care se desfa?oara pe fiecare filiala/sucursala)

Nr. Total de birouri………….Numar total de sectii…………….Numar total de ateliere…………

……………din care suprafata ocupata de cladiri…………………………

                                                                                                                                                    Da        Nu   
În caz afirmativ, care?………………………….. …………………………………………………………………………….
                                                                                                     
………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                Da        Nu        Nu este cazul 

Daca da, precizati perioada de valabilitate :……………………………………………………………………………………

Da       Nu   

În caz afirmativ, care sunt acestea?…….... ………………………………………………………………………………….

Da        Nu   

RENA R

CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARA PENTRU CERTIFICAREA / 
RECERTIFICAREA/EXTINDEREA/RESTRÂNGEREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU-SMM

A. Denumire organizatie

B. Numar total de salariati

C. Numar de locatii (sediul central + filiale/sucursale

D. Domeniile de activitate/procesele cuprinse în sistemul de management de mediu pentru care se solicita 
certificarea/ recertificarea/extinderea/restrângerea

Activitati Cod CAEN

E. Structura societatii :  

F. Suprafata amplasamentului în mp

G. Procesele care se desfasara în afara amplasamentului sunt implicate în procesul de  certificare?

H. Exista autorizatie(tii) de mediu?

I. În jurul organizatiei exista o zona protejata (parcuri nationale, zona rezidentiala, etc.)?                   

J. Folositi apa de suprafata sau direct din pânza freatica?                                               

� �

� � �

� �

� �
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În caz afirmativ, precizati sursa :.……………………………………………………………………………………………..

                           Da        Nu   

În caz afirmativ, specificati care:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            Da        Nu                                  

În caz afirmativ, completati urmatoarele rubrici:

?                                                                      Da        Nu     
În caz afirmativ, completati urmatoarele rubrici:
Monitorizati emisiile în aer ?                                                                                                                               Da      Nu    
Aveti instalatii de evacuare emisii ?n aer?                                                                                                            Da     Nu      
Ati identificat legislatia aplicabila emisiilor ?n aer, inclusiv în aerul locurilor de munca?                               Da    Nu      

?                                                                                                                                  Da        Nu      
În caz afirmativ, completati urmatoarele rubrici:
Monitorizati emisiile în apa ?                                                                                                                             Da      Nu      
Exista în compania Dv. Retea (retele) de canalizare pentru apele menajere industriale, pluviale ?
                                                                                                                                                                             Da      Nu      
Folositi o instalatie de epurare/preepurare a apelor reziduale?                                                                            Da     Nu       
Daca da, prezentati detalii !……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................................................................
Ati identificat legislatia aplicabila emisiilor ?n apa?                                                                                             Da     Nu       

?                                                                                                                                     Da     Nu     
În caz afirmativ, completati urmatoarele rubrici:
Monitorizati emisiile ?n sol ?                                                                                                                             Da     Nu       
Exista în compania Dv. cazuri de contaminare a solului /panzei freatice ?                                                           Da     Nu       
Aveti rezervoare subterane de stocare produse?                                                                    Da    Nu                                   
Ati efectuat inspectii, testari privind integritatea rezervoarelor subterane?                           Da     Nu       Nu  este cazul  
Aveti un plan privind prevenirea si combaterea poluarii accidentale a solului ?                 Da     Nu       Nu  este cazul  
Ati identificat legislatia aplicabila emisiilor ?n sol?                                                              Da     Nu       Nu  este cazul  

Aveti un responsabil de gestiunea deseurilor ?                                                                                                   Da     Nu  
Monitorizati deseurile identificate ?                                                                                                                   Da     Nu  
Elimina?i de?euri (depozitare definitiva, tratare chimica, etc.) ?                                                                        Da     Nu     
În caz afirmativ, dati detalii:....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
Aveti autorizatie pentru eliminarea  deseurilor ?                                                                   Da     Nu     Nu este cazul  
Ati identificat legislatia aplicabila de?eurilor?                                                                     Da     Nu       

Monitoriza?i energia electrica utilizata ?n realizarea activita?ilor/proceselor dvs.?                                                Da     Nu  
Utiliza?i resurse naturale (ex: gaze naturale, produse petroliere, apa, etc.) ?n realizarea activita?ilor?                  Da     Nu  
Monitoriza?i consumul de resurse naturale?                                                                                                        Da    Nu  

A?i identificat surse de zgomot/vibra?ii ?n organiza?ia dvs. ?                                                                               Da     Nu     
Monitorizati zgomotul ?                                                                                                            Da     Nu     Nu este cazul  
Exista în compania dvs. echipamente pentru atenuarea zgomotului?                                        Da     Nu     Nu este cazul  
A?i identificat surse de miros ?n organiza?ia dvs. ?                                                                                                 Da     Nu    
A?i identificat legisla?ia aplicabila ?                                                                                         Da     Nu     Nu este cazul  

A?i identificat situa?iile de urgen?a din organiza?ia dvs.?                                                                                       Da     Nu    
Ati stabilit planuri pentru sitatii de urgenta Da     Nu     
Ati testat planurile de urgenta ?                                                                                                                             Da     Nu     

K. Utilizati substante  toxice si periculoase în organizatie?                                 

L. Ati identificat aspectele de mediu?

?                                                                                                          
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1.1 Exista emisii în aer, inclusiv în aerul locurilor de munca

1.2  Exista emisii în apa

1.3 Exista emisii în sol

1.4 Gestiunea de?eurilor

1.5 Utilizare energie si resurse naturale

1.6 Aspecte de mediu ce deranjeaza comunitatea (zgomot, vibra?ii, mirosuri), inclusiv la locul de munca

1.7 Situatii de urgenta
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Da     Nu  
Daca da, care sunt acestea ?………… ……..…………………………………………………………………………………

                                    Da        Nu   

În caz afirmativ, de catre cine ?(nume ?i prenume)………………………………………………………………………........

?                                                                Da        Nu   

În caz afirmativ, în care ?……………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………

:
                                                                                                                                     Da        Nu                               

Delimitati perioada ..............................................................………………………………………………………………..

...............................................................................................................................………………………………………..

: .................……………………………

                                                                                     Da        Nu                                  
În caz afirmativ, câte?:………………………………………………………………………………………………………

......................................…………………………………

....................................................................................................................................…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Daca se considera necesar se pot anexa pagini suplimentare)

   Data: ............ ……….

             …………………………………….          

                           L.S.

M. Achizitionati sau expediati marfuri periculoase?                                                                               

N. La proiectarea /implementarea SMM s-a utilizat consultanta din exterior ?  

O. SMM este integrat într-un sistem de management existent

P. Anul /Luna când s-a încheiat implementarea SMM :

R. Solicitantul detine /a detinut certificat pentru SMM  acordat de alt organism de certificare

S. Data de la care au început sa se efectueze activitati de audit intern si de analiza conducerii 

T. Numar audituri interne de mediu efectuate în ultimile 12 luni de activitate 

U. Responsabili pentru SMM
FUNCTIA NUME / PRENUME TELEFON 
Manager /Director general

Reprezentantul Managementului pentru SMM

Persoana responsabila cu contactarea Grupului
de Certificare Sisteme de Management

V. Aveti instruite persoane pentru auditul SMM?

X. Spatiu rezervat eventualelor comentarii ale solicitantului :

Y. Motivul pentru care doriti certificarea?                     Intern               Extern                Alte motive  

REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI PENTRU SMM 

� �

� �
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� �

� �

• • •

Ne asumam întreaga responsabilitate pentru informatiile declarate în prezentul chestionar.
Suntem de acord sa ne conformam conditiilor de certificare si sa furnizam orice informatii necesare pentru evaluarea 
organizatiei noastre.
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