
Listă de verificări – auditul Green Carrier 
 
Următoarele puncte reprezintă condiții pentru implementarea optimă a auditului Green Carrier: 

• În timpul auditului, persoana de contact responsabilă este la dispoziția auditorului în orice moment. 

• Pe parcursul auditului Green Carrier, auditorul poate discuta în orice moment cu angajații în cauză (personal de 

conducere, personal administrativ, dispecerat etc.) și i se pot prezenta documentele/procesele de lucru. 

• Auditorul are acces complet la înregistrările/documentele/sistemele relevante și i se permite să realizeze copii și 

fotografii ale acestora în scopul analizării și documentării. 

Parcurgeți punctele din următoarea listă de verificări înainte de auditul Green Carrier și asigurați-vă că următoarele 

informații sunt disponibile pe parcursul auditului la fața locului: 

  efectuate 

  Da Nu 

1. Chestionarul de audit a fost examinat și răspunsurile au fost pregătite. ☐ ☐ 

2. Cel puțin un vehicul este disponibil pentru inspecție în timpul auditului. ☐ ☐ 

3. Acces garantat la facturile de energie electrică pentru anul 2021. ☐ ☐ 

4. Acces garantat la facturile de energie termică din anul 2021. ☐ ☐ 

5. Acces garantat la datele privind consumul de carburant pentru anul 2021. ☐ ☐ 

6. Acces garantat la datele privind consumul de apă pentru anul 2021.   

7. Dacă este cazul: Autentificare disponibilă pentru sistemul telematic. ☐ ☐ 

8. 
Dacă este cazul: autentificare disponibilă pentru decontările asociate furnizorului de carduri de 
alimentare cu combustibil. 

  

9. 
Dacă este cazul: autentificare disponibilă pentru programul software de planificare a curselor sau 
de expediere a mărfurilor. 

☐ ☐ 

10. Dacă este cazul: documentația ISO 14001 și/sau ISO 50001 furnizată. ☐ ☐ 

12. Configurațiile/dotările vehiculelor sunt căutate și furnizate. ☐ ☐ 

12. 
Prezentarea generală a vehiculelor din parcul auto (clasă de emisii și numere de înmatriculare) 
pregătită. 

☐ ☐ 

13. Responsabilul de mediu sau de management al calității este prezent. ☐ ☐ 

14. Managerul parcului auto este prezent. ☐ ☐ 

15. 
Dacă este cazul: sunt disponibile procesele verbale de întreținere și service ale sistemelor de aer 
condiționat (birou). 

☐ ☐ 

16. 
Sunt disponibile procesele verbale de întreținere și service ale unităților de refrigerare (remorci 
termice). 

☐ ☐ 

17. 
Prezentare generală disponibilă în parcul auto (producător, dimensiune, eticheta UE pentru 
pneuri). 

☐ ☐ 

18. Dacă este cazul: documentație    

 


