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1. Principii de bază 

Green Carrier Audit (denumit în cele ce urmează: auditul Green Carrier) include o analiză a situației reale a 

companiei în ceea ce privește „logistica ecologică” și este menit să servească drept măsură de precauție împotriva 

unor posibile dezavantaje economice (de exemplu, din cauza taxei pentru emisiile de CO2, a creșterii costurilor 

energiei și a combustibilului etc.), precum și a dezavantajelor concurențiale asociate și să sprijine compania în 

dezvoltarea structurată a măsurilor pe termen lung pentru reducerea continuă a consumului de energie, a costurilor 

energetice și a emisiilor de CO2e asociate. 

 

2. Procedura 

Ca parte a auditului Green Carrier, se efectuează o analiză a situației REALE (audit inițial) la sediul principal al 

clientului. Auditul Green Carrier verifică cunoașterea măsurilor specifice vehiculelor și companiei pentru 

îmbunătățirea situației economice și ecologice, precum și recunoașterea măsurilor de protecție a climei și a mediului, 

ca parte importantă a strategiei companiei. Pregătirea unui bilanț de CO2 se realizează, în mod suplimentar, cu 

ajutorul modulului ECOtracker, cu condiția ca datele să prezinte o calitate suficientă în acest scop. Mai multe 

informații pot fi consultate în „Fișă de produs: ECOtracker”. 

 

 

Ulterior, este întocmit un raport detaliat cu recomandări și este 

acordat certificatul „Green Carrier” pentru anul calendaristic 

supus verificării și pentru locația în cauză, în măsura în care 

criteriile de verificare relevante au fost întrunite în pondere de 

minimum 50%. În plus, se aplică clasificările adiacente în cazul 

certificării Green Carrier: 

 

Green Carrier (logo) Green Carrier (1 stea) Green Carrier (2 stele) Green Carrier (3 stele) 

    

  

 

Statusul rezultat Clasificare 

50-60% Green Carrier (logo) 

> 60-75% Green Carrier (1 stea) 

> 75-90% Green Carrier (2 stele) 

> 90% Green Carrier (3 stele) 
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3. Condiții pentru efectuarea auditului 

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. 

Condiții suplimentare: 

1. Completați cu promptitudine „Chestionar preliminar – auditul Green Carrier” și returnați chestionarul completat. 

2. Parcurgeți punctele din „Listă de verificări – auditul Green Carrier” înainte de auditul Green Carrier și asigurați-

vă că informațiile sunt disponibile pe parcursul auditului la fața locului: 

 

4. Prezentarea domeniilor și a conținutului inspecției 

Pe parcursul inspecției la fața locului, sunt examinate trei domenii relevante. Rețineți că elementele individuale de 

conținut ale inspecțiilor individuale trebuie să fie documentate complet și inteligibil pentru auditor, astfel încât să 

poată fi evaluate. 

Domeniul de specialitate Conținuturi de verificare 

Organizare și controlling 

• Managementul energetic 

• Controlling pentru consumul de energie termică, energie electrică și de 
carburant 

• Calcularea indicatorilor 

• Motivarea personalului 

• Controlling pentru subantreprenori 

• Reglementări cu privire la alimentarea cu carburant 

Parc auto 

• Aerodinamică 

• Sisteme de asistență 

• Instruirea conducătorilor auto și comportamentul la volan 

• Tehnologia autovehiculelor și structura parcului auto 

• Managementul pneurilor 

• Telematică 

• Organizarea transporturilor 

• Întreținere și revizie 

Birou și administrare 

• Structura clădirilor 

• Sistem de iluminat și încălzire 

• Energie regenerabilă 

• Consumul de resurse și apă 

• Răcire 

• Dotări tehnice 
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5. Reauditare, recertificare și monitorizare 

În cazul în care societatea auditată nu a îndeplinit criteriile de audit necesare și relevante în timpul primului audit 

Green Carrier (statusul rezultat < 50%), aceasta are dispune de opțiunea de a fi supusă unui nou audit. 

Pentru a garanta succesul de durată al dezvoltării măsurilor pe termen lung pentru reducerea continuă a consumului 

de energie și a costurilor, precum și a emisiilor de CO2e, se efectuează o monitorizare periodică sub forma unei 

recertificări (audit la fața locului sau audit la distanță), în consultare cu Kaufland și cu transportatorul. Regularitatea 

este determinată pe baza gradului de realizare a obiectivelor din auditul Green Carrier anterior. 

Pentru a efectua recertificarea Green Carrier, este presupusă întrunirea punctelor descrise în capitolul 3 (Condiții 

pentru efectuarea auditului). 


