CHESTIONAR DE IDENTIFICARE ȘI EVALUARE PRELIMINARĂ PENTRU CERTIFICAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ȘI AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN
MUNCĂ
Denumirea organizației:
Adresa (pentru fiecare locație în parte)
Persoana de contact pentru pregătirea
activităților de audit a sistemului de
management

Nume, prenume:
Telefon:

Sediul organizației este situat în:
Zonă industrială
Zonă protejată

Zonă izolată
Zonă locuibilă

Suprafața totală ………………………. m2
Suprafața construită ……………….. m2
* ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE IDENTIFICATE DE ORGANIZAȚIE:
Emisii în aer
Utilizarea resurselor naturale și a materiilor prime (inclusiv
energie)
Deversări în apă (ape uzate)
Zgomot, vibrații, mirosuri, praf etc.
Deșeuri
Efecte asupra biodiversității
Contaminare sol
Riscuri de accidente de mediu

* Această listă nu este limitativă. În cazul existenței altor aspecte, vă rugăm să completați spațiile
libere.
Organizația deversează apele uzate în rețeaua publică de canalizare?
Da
Nu
Dacă Nu, vă rugăm descrieți modalitatea de evacuare a apelor uzate

Organizația dispune de o stație de epurare?

Da

Nu

Organizația dispune de echipament propriu de tratare a deșeurilor?

Da

Nu

* RISCURI SEMNIFICATIVE IDENTIFICATE DE ORGANIZAȚIE pentru SSM:
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Realizați un rezumat al proceselor și riscurilor dvs.
Este desemnată o persoană cu competențe pentru stabilirea riscurilor SSM?

Da

Nu

Specificați tipul de pericol(e ) biologice, noxe/ chimice și gradul de severitate.

Organizația lucrează cu materiale periculoase/explozibili și deține autorizație pentru utilizarea
acestora?
Dacă organizația dumneavoastră deține autorizație/autorizații de mediu, vă rugăm să o/le anexați.

Pentru buna înțelegere a cerințelor dvs., pentru transmiterea de noutăți în legătură cu prezenta
solicitare cât și pentru informarea continuă cu privire la alte produse din portofoliul nostru sau campanii
de marketing, vă dați acordul, prin semnarea prezentului document, pentru folosirea de către noi a
datelor cu caracter personal aferente angajaților companiei Dvs. cu care noi intrăm în contact, totul în
acord cu Regulamentul (UE) 2016/679. Utilizarea acestor date poate continua și dacă nu intervine un
contract de prestări servicii între părți cu excepția cazului în care vă exprimați expres dorința ca aceste
date să fie șterse din baza noastră de date. Pentru mai multe detalii cu privire la Politica de Prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal, vă rugăm să consultați site-ul nostru http://systemaglobal.ro/politica-deprelucrare-a-datelor-cu-caracter-personal/.
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