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Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) este o firma romaneasca care se ocupa cu explorarea si productia de gaze naturale si alte 
hidrocarburi. Obiectul de activitate al BSOG include: Management de proiect §i managementul explorarii, dezvoltarii §i 
productiei de gaze naturale §i alte hidrocarburi in Romania - Offshore Marea Neagra, extractia, productia, furnizarea �i 
comertul cu ridicata de gaze naturale §i alte hidrocarburi. Politica BSOG consta in efectuarea tuturor operatiunilor intr-o 
maniera care va minimiza impactul asupra mediului si va imbunatati performanta companiei in materie de protectie a mediului. 

BSOG recunoaste faptul ca minimizarea impactului asupra mediului si prevenirea incidentelor de mediu este unul din factorii 
principali pentru functionarea eficienta a activitatii sale. Prin urmare, aspectele referitoare la mediul inconjurator sunt la fel de 
importante ca si cele operationale si comerciale. 

BSOG a stabilit un Sistem de Management Integral in cadrul companiei, adecvat domeniului de activitate, scopului si 
contextului organizatiei, capabil sa garanteze ca: 

1. Exista o structura de management care va planifica operatiunile intr-o maniera menita sa minimizeze impactul asupra
mediului prin identificarea si gestionarea riscurilor relevante asupra mediului.

2. Problemele de mediu sunt luate in considerare incepand din faza de planificare a operatiunilor, pentru a reduce si 
preveni generarea deseurilor si poluarea mediului si minimizarea impactului pe care activitatile desfasurate atat de
catre companie, cat si de contractori, ii au asupra mediului inconjurator.

3. Se asigura instruirea angajatilor si a contractorilor pentru ca acestia sa aiba cunostintele necesare si capacitatea de
a desfasura activitatile intr-un mod cat mai sigur si mai prietenos cu mediul inconjurator.

4. Sunt dezvoltate si implementate planuri adecvate pentru situatii de urgenta, pentru toate operatiunile care pot avea
impact asupra mediului.

5. BSOG respecta toate reglementarile de mediu in vigoare.
6. BSOG se angajeaza sa imbunatateasca continuu performantele in activitatea desfasurata prin stabilirea si evaluarea

obiectivelor privind protejarea mediului inconjurator. BSOG se angajeaza sa mentina orientarea catre cresterea
satisfactiei partilor interesate.

7. BSOG va furniza resursele, consilierea si indrumarea necesara pentru a asigura comunicarea si punerea in aplicare
a prezentei politici si pentru monitorizarea si raportarea in ceea ce priveste activitatea de management a mediului
inconjurator.

8. BSOG se va asigura ca toti contractantii sai sunt pe deplin con�tienti de politicile de mediu ale companiei �i de 
cerintele legale aplicabile oricareia dintre activitatile desfa�urate pentru �i in numele acesteia �i solicita ca aceasta
politica sa fie respectata �i respectata de contractorii sai.

Aceasta Politica de Mediu se aplica in toate locatiile operate de BSOG, este comunicata in cadrul organizatiei si este 
disponibila partilor interesate. BSOG va revizui si va face audituri periodice pentru a se asigura ca sistemul de management 
privind mediul inconjurator este eficient si aplicabil. Totodata, sistemul de management va continua sa fie imbunatatit continuu, 
in conformitate cu evolutia operatiunilor desfasurate de BSOG. 

Desi responsabilitatea globala pentru problemele de mediu apartine BSOG, si, in cele din urma, Directorului Executiv, fiecare 
angajat si contractor trebuie sa isi asume propriile responsabilitati (mai ales, responsabilitatile specifice ce ii revine persoanei 
respective in baza legii sau cele care i-au fost delegate). 
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