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1. Informaţii generale despre solicitant :
Denumire solicitant:  __________________________________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________________

2. Exista autorizatii emise de autoritati de reglementare:
a. autorizatii de funcţionare d.p.d.v. al sanatatii si securitatii in munca,

b. alte autorizatii, avize (pe linie PSI, ISCIR, substante periculoase, precursori,

c. autorizatia sanitara

2.1 In caz afirmativ, precizati :

Nr.
crt. Denumire autorizatie Nr./ Data

emiterii Autoritatea emitenta Termen de
valabilitate

3. S-a realizat evaluarea riscurilor asupra sanatatii si securitatii ocupationale pentru locurile
de munca / meseriile din cadrul organizatiei?

[     ] DA [     ]    NU

4. Precizati daca, dupa natura lor, riscurile pentru sanatate si securitate ocupationala sunt:
RISCURI

Iluminat



Zgomot



Vibraţii



Ambianţa
termică


Agenţi
chimici


Agenţi cancerigeni
şi mutageni


Agenţi
biologici


Ventilare
industrială


Echipamente
de muncă


Incendii şi
explozii


Amenajarea
spaţiilor de lucru


Amenajarea
locului de muncă


Electrosecuritate



Sarcini de
muncă



Protecţia
colectivă şi
individuală


Organizarea
primului ajutor



Circulaţie, riscuri orizontale sau verticale



5. Precizati daca detineti sau ati detinut certificat pentru sistemul de management, acordat
de alt organism de certificare:

[     ] DA [     ]    NU

Daca DA, care este organismul de certificare si perioada de valabilitate a certificatului :
________________________________________________________________________

6. Precizati filialele, sediile, atelierele de fabricatie, laboratoarele, etc. care se afla la alta
adresa – daca sunt diferite de sediul social) conform Certificatului constatator:

(Locatia / Distanta de sediul central/ Activitatea desfasurata/ Nr. de salariati )
______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.1. Sunt incluse toate sediile in procesul de certificare (se bifeaza numai de organizatiile care
au mai multe sedii):

[     ]DA [     ]NU

7. Precizati  numarul de audituri  interne si de analiza managementului efectuate in  ultimul
an : __________________________________________________________________

8. Cat personal instruit in managementul OHSAS aveti: ______________________

9. Precizati limba utilizata pentru audit: ________________________________

10.Comentarii solicitant: ________________________________________________

11.Anexati la chestionar urmatoarele:
a. Organigrama societatii
b. Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului
c. Anexele la Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului si paginile din Certificatul

Constatator din care sa rezulte activitatile solicitate pentru certificare si sucursalele / filialele
/ punctele de lucru in care se desfasoara activitatile din domeniile certificate

d. Copie dupa autorizatiile detinute
e. Certificatul emis de un organism de certificare, aflat încă în termen de valabilitate (numai

pentru organizatiile solicitante de transfer de certificare)
f. Copie dupa ultimul raport de audit emis de organismul de certificare, cu ocazia ultimei

evaluari a sistemului de management certificat, inclusiv dovezi ale inchiderii
neconformitatilor identificate (numai pentru organizatiile solicitante de transfer de
certificare)

Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus sunt reale.

Administrator / Director General
(Nume, prenume, functie, semnatura, stampila)

Data: _____________

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE:
Scopul chestionarului este de a obţine datele de identificare ale solicitantului şi ale

sistemului solicitat pentru certificare.
Informaţiile conţinute în acest chestionar sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei

terţe părţi fără consimţământul solicitantului.

Chestionarul (completat, semnat si stampilat) se va returna la MRC.


