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CHESTIONAR 
ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 

CENTRUL DE INFORMARE EMAS ÎN REGIUNEA NORD-EST 
 
În perioada 1 iulie 2009 - 30 iunie 2010, Camera de ComerŃ şi Industrie Iaşi implementează 
proiectul „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est” , proiect cofinanŃat din Fondul 
Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
În cadrul acestui proiect, Camera de ComerŃ şi Industrie Iaşi şi partenerii săi, Ecosistemi Italia şi 
Centrul de ConsultanŃă Energetică şi Ambientală Bucureşti, vor urmări îmbunătăŃirea performanŃei 
de mediu a organizaŃiilor din Regiunea Nord-Est prin instruirea angajaŃilor şi managerilor IMM-
urilor şi promovarea sistemului european de management şi audit de mediu EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) , precum şi crearea unui centru de informare în cadrul Camerei 
de ComerŃ, a cărui funcŃionare va continua şi după terminarea implementării proiectului. 
 
Pentru a înŃelege nevoile reale în ceea ce priveşte managementul de mediu şi instrumentele sale, 
am elaborat chestionarul ataşat. Vă rugăm să completaŃi chestionarul ataşat cu sinceritate şi în 
acord cu situaŃia reală din teren. Rezultatele acestui chestionar  vor fundamenta dezvoltarea 
următoarelor activităŃi din cadrul proiectului şi, totodată, vor sta la baza  selec Ńiei în vederea 
particip ării gratuite la programul de formare  (module: politica integrată de produs, 
standardul ISO 14001, regulamentul şi structura EMAS, certificarea, simularea unui EMAS). 
Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă aferente urm ării cursurilor vor fi suportate de c ătre 
organizatori în cadrul acestui proiect.  
 
Răspunsurile individuale la chestionar şi informaŃiile particulare furnizate nu vor fi făcute publice şi 
nu vor fi folosite decât în scopul agregării informaŃiei şi elaborării unei analize la nivel regional. 
 
Pentru mai multe detalii legate de proiect şi activităŃile derulate, vă rugăm să consultaŃi 
www.infoemas.ro, iar pentru asistenŃă vă rugăm să ne contactaŃi la următoarele coordonate: 
Camera de Comer Ń şi Industrie Ia şi, tel: 0232.268001, fax: 0232.214530 sau 0332.8190 50,      
e-mail: centru@infoemas.ro . 
 
Vă rugăm să completaŃi chestionarul, să semna Ńi şi ştampila Ńi fiecare fil ă, şi să ni-l trimiteŃi prin 
fax,  scanat prin e-mail sau po ştă la coordonatele descrise mai sus. Vă mulŃumim pentru 
interesul manifestat şi amabilitatea de a răspunde la întrebările chestionarului. 

 
Cu deosebită consideraŃie, 

Oana Constantinescu, manager proiect 

 
www.infoemas.ro  
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CHESTIONAR 
ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 

CENTRUL DE INFORMARE EMAS ÎN REGIUNEA NORD-EST 
 

 
 

A. INFORMAłII GENERALE DESPRE ORGANIZA łIE 
 

Denumirea firmei sau a organizaŃiei 
dumneavoastră: 

 

 

C.U.I. şi/sau număr înmatriculare O.R.C.:  

Adresa:  

Telefon, fax:  

Website, e-mail:  

Cifra de afaceri în 2008:  

Număr de angajaŃi:  

Domeniu de activitate şi cod CAEN:  

Rolul dumneavoastră în cadrul companiei:  

� Asociat 

� Angajat pe perioadă nedeterminată 

� Angajat pe perioadă determinată 

FuncŃia dumneavoastră: 
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B. PRACTICILE DE MANAGEMENT DE MEDIU  
ÎN CADRUL ORGANIZA łIEI 

 
1. AŃi auzit de: 

Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte opŃiuni consideraŃi necesar. 
� EMAS – Schema Comunitară de Eco-Management şi Audit 
� Standardul ISO 14001 
� Certificarea pe mediu a produsului (Ecolabel) 
� Politica integrată de produs 

2. SunteŃi la curent cu legislaŃia de mediu privind protectia mediului pe care ar trebui trebuie să o respecte 
organizaŃia dumneavoastră? 

� Nu sunt la curent cu faptul că există legislaŃie cu privire la protectia mediului 
� Sunt la curent cu faptul că există legislaŃie cu privire la protectia mediului, dar nu îi cunosc 

prevederile 
� Sunt la curent cu legislaŃia privind protectia mediului care se aplică activităŃii organizaŃiei 
� Activez în concordanŃă cu legislaŃia de mediu privitoare la natura activităŃii organizaŃiei 
� Consemnez acŃiuni, activităŃi şi măsuri care demonstrează conformitatea organizaŃiei cu 

legislaŃia de mediu 
3. OrganizaŃia dumneavoastră deŃine toate autorizaŃiile de mediu necesare funcŃionării? 

� Activitatea organizaŃiei nu impune obŃinerea de autorizaŃii 
� OrganizaŃia nu detine toate autorizatiile necesare 
� OrganizaŃia deŃine toate autorizaŃiile necesare şi le reînnoim periodic 

4. Care dintre următoarele aspecte şi costuri eventuale credeŃi că pot fi asociate cu nerespectarea 
legislatiei privind protectia mediului?  
Notă: vă rugăm să selectaŃi câte opŃiuni consideraŃi necesar. 

� Amenzi şi penalităŃi 
� Suspendarea activităŃii până la rezolvarea problemelor 
� ConsecinŃe penale 
� Re-inspectarea sediilor şi activităŃilor 
� Pierderea clienŃilor şi scăderea vânzărilor cauzată de o „presă negativă” 
� Pierderea mijloacelor de susŃinere a activităŃii 

5. Activitatea dumneavoastră monitorizează şi administrează riscurile si problematicile legate de mediu? 
� Nu suntem la curent cu riscurile de mediu pe care le creează activitatea 
� Activitatea nu creează nici un risc de mediu care să necesite monitorizare şi control 
� Activitatea creează riscuri de mediu, dar acestea nu sunt monitorizate sau controlate 
� Activitatea creează riscuri de mediu, acestea fiind monitorizate si controlate  

6. În elaborarea ofertelor destinate licitaŃiilor sau cererilor de ofertă din cadrul procedurilor de achizitii 
publice, faceti dovada respectarii legislatiei privind protectia mediului, riscurile şi aspectele de mediu 
sunt avute în vedere? 

� OrganizaŃia noastră nu participă la licitaŃii şi nu elaborează oferte 
� Nu luăm în considerare riscuri şi aspecte de mediu 
� Luăm în considerare riscurile şi aspectele de mediu, dar acestea nu sunt documentate 
� Luăm în considerare şi documentăm riscurile şi aspectele de mediu 

7. Activitatea dumneavoastră beneficiază de certificare pentru sistemul de management al mediului (ISO 
14001)? 

� Da, organizaŃia noastră este certificată pe sistemul de management al mediului  
� Nu, organizaŃia noastră nu este certificată pe sistemul de management al mediului 

8. Activitatea dumneavoastră conservă în mod activ resursele precum apa sau materiile prime? 
� Da, luăm în considerare conservarea în cadrul deciziilor de achiziŃii şi încurajăm clienŃii şi 

furnizorii să procedeze la fel 
� Da, conservăm resursele acolo unde activitatea o permite 
� Am încercat să conservăm resursele dar nu ne focalizăm pe acest aspect 
� Am auzit de conceptul de reciclare dar nu am recurs la aceasta până acum 
� Utilizăm resursele aşa cum se impune 
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9. În cadrul activităŃii dumneavoastră, cum sunt administrate: transportul, depozitarea sau folosirea 
otrăvurilor, materiilor prime şi materialelor toxice, metalelor grele, materialelor corozive, substanŃelor 
chimice, combustibilului, uleiurilor sau gazului? 

� Nu se aplică activităŃilor noastre 
� Urmăm indicaŃiile contractorilor sau clienŃilor în privinŃa manipulării acestora 
� Când manipulăm aceste substanŃe, luăm măsurile de precauŃie pe care le considerăm necesare 
� Avem documentaŃie cu linii directoare privind manipularea de către personalul nostru a acestor  

substanŃe 
� Avem documentaŃie cu linii directoare privind manipularea acestor substanŃe, personalul este 

instruit în conformitate cu cerinŃele şi monitorizăm performanŃa 
10. Cum sunt administrate activităŃile care necesită folosirea apei şi/sau generează apă reziduală: 

� ActivităŃile noastre nu necesită folosirea apei şi nu generează apă reziduală 
� Deversăm în canale de scurgere  
� Urmăm indicaŃiile contractorilor şi clienŃilor 
� Administrăm aceste probleme pe măsură ce ele apar 
� Personalul este instruit în conformitate cu cerinŃele şi monitorizăm performanŃa 

11. ConsideraŃi potrivit să renunŃaŃi la vopsele, solvenŃi, substanŃe chimice, detergenŃi sau uleiuri 
deversându-le la chiuvetă, canal de scurgere sau gură de evacuare? 

� Da, în mod obişnuit aruncăm materialele reziduale în acest mod 
� Deversăm doar cantităŃi mici de materiale în acest mod şi ne asigurăm că aceste materiale au 

fost substanŃial diluate 
� Doar ocazional se procedează în acest mod, atunci când nu se poate evita 
� Personalul nostru este instruit în tehnici specifice de curăŃire şi deversare şi monitorizăm 

îndeaproape activitatea 
� Activitatea noastră nu foloseşte nici unul dintre aceste produse 

12. În cadrul activităŃii dumneavoastră, cum este administrată eliminarea deşeurilor, surplusurilor, 
materialelor contaminate sau deteriorate? 

� În urma activităŃii noastre nu se produc deşeuri, surplusuri, materiale contaminate sau 
deteriorate 

� Urmăm indicaŃiile proprietarului clădirii, contractorilor sau clienŃilor 
� Tratăm aceste probleme pe măsură ce apar 
� Avem linii directoare trasate pentru personal 
� Personalul este instruit în conformitate cu cerinŃele şi monitorizăm îndeaproape activitatea 

13. Cum sunt administrate activităŃile care generează zgomot sau vibraŃii? (ex.: generatoare, compresoare, 
zgomot de motoare, instalaŃii, echipamente) 

� Nu este cazul activităŃilor noastre 
� Tratăm aceste aspecte atunci când devin o problemă 
� Avem linii directoare trasate pentru personal 
� Personalul este instruit în conformitate cu cerinŃele şi monitorizăm îndeaproape activitatea 

14. Cum sunt administrate activităŃile care generează fum, mirosuri sau care necesită ventilaŃie? 
� ActivităŃile noastre nu generează fum, mirosuri şi nu necesită ventilaŃie 
� Deschidem ferestrele şi uşile în cazul în care nu există sistem de ventilaŃie 
� Avem un sistem de ventilaŃie pentru a elimina fumul şi mirosurile 
� Tratăm problemele generate de fum şi mirosuri pe măsură ce apar 
� Personalul este instruit în conformitate cu cerinŃele şi monitorizăm îndeaproape activitatea 

15. În cadrul organizaŃiei dumneavoastră aŃi adoptat vreuna din următoarele măsuri?  
Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 

� Panouri solare 
� InstalaŃii de eficientizare energetică 
� Dispozitive de eficientizare energetică 
� Colectarea selectivă a deşeurilor 
� Hârtie pentru scris, copiatoare şi imprimante reciclată 
� Reducerea altor aspecte de impact de mediu (menŃionaŃi):_______________________ 

16. În cadrul organizaŃiei dumneavoastră există cel puŃin o persoană responsabilă cu managementul  
      mediului? 

� Da   □ Nu 
      Dacă da, in cadrul carui departament? _________________________________________________ 
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17. În cadrul organizaŃiei dumneavoastră, luaŃi in calcul certificarea vreunuia dintre urmatoarele sisteme de 
management de mediu? 

� ISO 14001 
� EMAS 
� Ambele  
� Sunt deja certificat pe ______________________ 
� Nu 

Dacă da, vă rugăm să evaluaŃi importanŃa următoarelor motivaŃii:         Fără          Important       Foarte  
                                                                                                                   importanŃă                         important 

Ar putea ajuta la prevenirea sau controlul poluarii    

Ar putea ajuta la îmbunătăŃirea eforturilor de a respecta    

reglementările legale în domeniu 

Ar putea îmbunătăŃi relaŃiile cu autorităŃile    

Ar permite diferenŃierea produselor noastre 

Ar îmbunătăŃi imaginea companiei noastre 

Ar reduce costurile  

OrganizaŃii cu acelaşi profil adoptă sisteme similare 

Alte motive (menŃionaŃi) ___________________________________________________________ 

18. De câte ori a fost organizaŃia dumneavoastră controlată de către autorităŃile publice de mediu (locale sau  
naŃionale) în ultimii 3 ani? _______ 

 
 

C. INTERESUL PRIVIND INSTRUIREA  
ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI MEDIULUI  

 
19. Personalul dumneavoastră este instruit în politicile şi procedurile de lucru privind managementul de 

mediu? 
� Activitatea noastră nu are politici şi proceduri de lucru formale privind managementul de mediu 
� Personalul nostru nu este necesar să fie instruit în managementul de mediu 
� Personalul nostru are instruirea necesară 
� Personalul nostru a beneficiat de instruire şi păstrăm consemnări privind competenŃele acestuia 

în procedurile de lucru ale managementul de mediu 
20. AngajaŃii dumneavoastră au luat parte la cursuri privind tematicile de mai jos?  

Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 
� Politica integrată de produs 
� Eco-etichetarea produselor şi serviciilor 
� LegislaŃia de mediu aplicabilă în domeniul propriu de activitate 
� Cele mai bune practici şi tehnologii aplicabile în domeniul propriu de activitate 
� Alte cursuri (menŃionaŃi):__________________________________________ 

21. SunteŃi interesaŃi în obŃinerea de informaŃii mai bune privind aspectele de mai jos?  
Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 

� LegislaŃie de mediu aplicabilă 
� Impactul asupra mediului generat de activitatea curentă 
� Prevenirea situaŃiilor de urgenŃă 
� Cele mai bune practici ale companiilor în materie de management de mediu 
� Comunicare cu partenerii de afaceri 

22. Care din următoarele măsuri consideraŃi că ar îmbunătăŃi activitatea firmei dumneavoastră?  
Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 

� Implementarea unui sistem de management de mediu ISO 14001  
� Implementarea unui sistem de management de mediu sau EMAS (Schema comunitara de eco-

management si audit) 
� Certificarea pe mediu a produsului (Ecoetichetarea) 
� Nimic legat de mediu şi sustenabilitate 
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� Alta (menŃionaŃi): ___________________ 
23. Cui credeŃi că ar trebui să se adreseze cursurile?  

Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 
� AsociaŃii companiei 
� Personalul administrativ al companiei 
� Tehnicienii companiei 
� Altcineva (menŃionaŃi):_________ 

24. Ce fel de asistenŃă consideraŃi utilă în vederea implementării unui sistem de managament de mediu în 
organizaŃia dumneavoastră?  
Notă: Vă rugăm să selectaŃi câte răspunsuri consideraŃi necesar. 

� AsistenŃă în definirea impactului de mediu al activităŃii, produselor sau serviciilor 
� AsistenŃă în definirea cadrului legal de reglementare 
� AsistenŃă în definirea politicii de mediu a organizaŃiei 
� AsistenŃă în definirea procedurilor de mediu 
� AsistenŃă în definirea declaraŃiei performanŃei de mediu pentru consultarea partenerilor de 

afaceri 
� AsistenŃă în obŃinerea unui certificat sistem de management de mediu 
� Legătura între sisteme de management de mediu şi alte instrumente de mediu pentru produse şi 

servicii 
  
Dacă sunte Ńi interesat( ă) să participa Ńi în mod gratuit la programul de instruire profesio nală în 
domeniul certific ării EMAS organizate de Camera de Comer Ń şi Industrie Ia şi, vă rug ăm să ne furniza Ńi 
datele dumneavoastr ă de contact sau ale persoanelor desemnate din cadru l organiza Ńiei 
dumneavoastr ă 
 
 
Nr. 
crt. Nume şi prenume FuncŃia în cadrul organizaŃiei Telefon şi e-mail de contact 

    

    

    

 
 
 
 
Sunt de acord ca datele cuprinse în prezentul chestionar să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 
677/2001 privind protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaŃie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii private în sectorul comunicaŃiilor electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 

 
 

  Data          Semnătura/ştampila 
 

 
  ________________       __________________ 


