
 

 

 

 

 

Protectia Mediului, Q 3 2015 

 

Grup Servicii Petroliere își propune să reducă consumul de combustibil cu minim 10% 

pentru activitățile de shipping derulate pe parcursul acestui an. Acest obiectiv poate fi atins 

datorită noilor tehnologii implementate la bordul noilor nave de asistență și aprovizionare 

ale companiei.  

 

GSP Altair, GSP Centaurus si GSP Pegasus, nave care au completat flota companiei în 

2014, sunt echipate cu motoare Cummins Quantum. Motorizarea acestor nave contribuie, 

pe lângă reducerea consumuli de combustibil, și la controlul și reducerea semnificativă a 

emisiilor de oxizi de azot, hidrocarburi și particule. Operațiunile economice desfășurate de 

aceste nave în Marea Neagră, pe platoul continental românesc, au astfel un impact redus 

asupra mediului. Motoarele au un design îmbunătățit și controlează mai bine procesul de 

ardere. Noile tehnologii satisfac cerințele de reducere a emisiilor la nivel mondial și oferă 

opțiuni de monitorizare care permit optimizarea parametrilor critici de funcționare, inclusiv 

consumul de combustibil și nivelul de zgomot.  

 

GSP menține certificările DNV-Germanischer Lloyd pentru sistemele de management 

integrat (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 și OHSAS 18001: 2007). 

 

Acordând atenția cuvenită protecției mediului, GSP continuă să susțină o abordare 

preventivă față de protejarea acestuia. Sistemul de management de mediu asigură o 

îmbunătățire continuă a performanței în acest aspect al afacerii noastre. Clima în 

schimbare, împreună cu creșterea cererii de energie și limitarea resurselor, prezintă 

provocări majore pentru industria de petrol și gaze, care are o responsabilitate primară de a 

livra energie în cel mai sigur mod posibil. Conformitatea cu reglementările de mediu este 

controlată permanent în cadrul companiei noastre, la toate punctele de lucru, asigurându-

ne că sunt luate măsurile preventive adecvate în timp util pentru atingerea obiectivelor 

stabilite. 

 

De asemenea, GSP acordă o atenție deosebită cu privire la gestionarea durabilă a 

resurselor, atenuarea impactului operațiunilor asupra ecosistemelor; în acest sens, se fac 

eforturi pentru a utiliza în mod eficient resursele de apă, pentru a asigura eliminarea 

adecvată a deșeurilor și colectarea materialelor reciclabile. Programe dedicate menite să 

reducă consumul de apă de energie sunt în desfăşurare. O atenție specială este acordată 

de către tot personalul GSP pentru a respecta cu strictețe toate standardele de siguranță 

aplicabile destinate pentru reducerea impactului activităților economice asupra mediului. 

 


