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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

BLACK SEA OIL & GAS S.A.
175 Calea Floreasca 10th Floor, 014459 Bucuresti, Romania

A fost aprobat de către LRQA în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 14001:2015
Număr de aprobare: ISO 14001 – 0026980

Acest certificat este valabil numai însoţit de anexele care au acelaşi număr de certificat şi care prezintă lista sediilor incluse în 
certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Activităţi incluzând şi fiind asociate cu management de proiect şi managementul explorării, dezvoltării şi producţiei de gaze naturale
şi alte hidrocarburi în România - Off-Shore Marea Neagră. Extracţia, producţia, furnizarea şi comerţul cu ridicata de gaze naturale 
şi alte hidrocarburi.
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Locaţii Activităţi

175 Calea Floreasca 10th Floor, 014459 Bucuresti, Romania
ISO 14001:2015
Activităţi incluzând şi fiind asociate cu management de 
proiect şi managementul explorării, dezvoltării şi 
producţiei de gaze naturale şi alte hidrocarburi în 
România - Off-Shore Marea Neagră. Extracţia, producţia, 
furnizarea şi comerţul cu ridicata de gaze naturale şi alte 
hidrocarburi.

2B Regina Elisabeta Blvd, 2nd Floor,
900735 Constanta, România

ISO 14001:2015
Activităţi incluzând şi fiind asociate cu management de 
proiect şi managementul explorării, dezvoltării, extracţiei 
şi producţiei de gaze naturale şi alte hidrocarburi în 
România – Off-Shore Marea Neagră. Furnizarea şi 
comerţul cu ridicata de gaze naturale şi alte hidrocarburi.

Gas Treatment Plant
Gas Treatment Plant, Corbu Corbu, România

ISO 14001:2015
Activităţi incluzând şi fiind asociate cu management de 
proiect şi managementul explorării, dezvoltării şi 
producţiei de gaze naturale şi alte hidrocarburi în 
România – Off-Shore Marea Neagră. Producţia, 
furnizarea şi comerţul cu ridicata de gaze naturale şi alte 
hidrocarburi.

Ana Platform - OffShore Black Sea
Ana Platform - OffShore Black Sea , România

ISO 14001:2015
Activităţi incluzând şi fiind asociate cu management de 
proiect şi managementul: extracţiei, producţiei şi furnizării
de gaze naturale şi alte hidrocarburi din România – 
Off-Shore Marea Neagră.

 

 

 

 


