
Chestionar preliminar – auditul Green Carrier 
 

Localitatea, data  Semnătura 
 

Completați acest „Chestionar preliminar – auditul Green Carrier” cel târziu până la data de 08.07.2022 și returnați 

chestionarul completat. 

Denumirea companiei:  

Strada, localitatea și codul 
poștal: 

 

Numele persoanei de contact:  

E-mail:  

Telefon:  

Număr de capete tractor:  Număr de remorci:  

Număr de angajați (normă 
întreagă): 

 
Număr de remorci 
termice: 

 

 

  Da Nu 

1. Este disponibil un angajat vorbitor de limba germană ca persoană de contact în timpul auditului? ☐ ☐ 

2. Este disponibil un angajat vorbitor de limba engleză ca persoană de contact în timpul auditului? ☐ ☐ 

3. Puteți pune la dispoziția auditorului acces la internet (W-LAN) în timpul auditului?  ☐ ☐ 

4. Sunteți chiriaș în clădirile de birouri și administrative? ☐ ☐ 

5. Sunteți proprietarul clădirilor de birouri și administrative? ☐ ☐ 

6. Dispuneți de propriul parc auto? ☐ ☐ 

7. 
Se utilizează carduri de combustibil pentru alimentarea vehiculelor? 

În caz afirmativ, indicați numele furnizorului de carduri de combustibil: 
☐ ☐ 

8. 
Folosiți sisteme telematice pentru a vă controla parcul auto? 

În caz afirmativ, indicați producătorul și denumirea sistemului telematic: 
☐ ☐ 

9. Subcontractați transportul de marfă unor companii de transport? ☐ ☐ 

10. Folosiți aer comprimat în compania dvs. (de exemplu, pentru asigurarea presiunii pneurilor)? ☐ ☐ 

11. Folosiți propriile echipamente de transport uzinal pentru manipularea mărfurilor? ☐ ☐ 

12. Folosiți păcură pentru sistemele de încălzire? ☐ ☐ 

13. Folosiți gaze naturale pentru sistemele de încălzire? ☐ ☐ 

14. 
Folosiți alte surse de energie pentru sistemele de încălzire? 

În caz afirmativ, care este sursa de energie: 
☐ ☐ 

15. Folosiți energie electrică ecologică pentru clădirile de depozitare și/sau de birouri? ☐ ☐ 

16. 

Planificarea curselor se realizează cu un program software de planificare a curselor sau de 
expediere? 

În caz afirmativ, precizați producătorul și numele programului software: 

☐ ☐ 

17. Folosiți vehicule sau remorci termice? ☐ ☐ 

18. Sunt utilizate unități de aer condiționat pentru răcirea clădirilor de birouri și administrative? ☐ ☐ 

19. 

Folosiți vehicule cu motoare cu sisteme alternative de propulsie/combustibili alternativi (de 
exemplu, GNL, GNC etc.)? 

În caz afirmativ, ce tip de vehicule: 

☐ ☐ 

 
 


