VIZIUNEA ŞI MISIUNEA
DIRECŢII PRIORITARE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE
Viziunea și misiunea sunt concretizate în strategia R.A. ROMATSA de implementare a obiectivelor Cerului Unic
European într-un mod eficient și eficace, pentru consolidarea poziției de furnizor de servicii performant în plan regional
cât și în plan european, prin valorificarea maximă a expertizei operaționale și tehnice disponibile.
VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ROMATSA
În contextul Cerului Unic European, R.A. ROMATSA va furniza servicii de navigaţie aeriană la un înalt nivel de
siguranţă, calitate, respectând cerinţele aplicabile în domeniu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor de performanţă,
consolidându-şi poziţia în regiune prin parteneriate cu ceilalţi furnizorii de servicii de navigaţie
aeriană.
Utilizând resurse umane calificate şi motivate la nivelul standardelor impuse de ICAO1 şi de reglementările din spaţiul
comunitar, asigurăm satisfacţie deplină clienţilor noştri pe linie de siguranţă, securitate, operativitate capacitate şi
protejarea reducere a impactului asupra mediului.
DIRECȚII PRIORITARE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE
Pentru a transpune viziunea și misiunea R.A. ROMATSA în vederea atingerii țintelor Planului de Performanță al
DANUBE FAB2 propus pentru a doua perioadă de referință (2015-2019) dezvoltarea R.A. ROMATSA se va realiza în
patru direcții prioritare (DP), respectiv :
DP 1 PERFORMANȚĂ
DP 2 INTEROPERABILITATE
DP 3 PARTENERIAT
DP 4 PROFESIONALISM
În urma analizei punctelor tari și a punctelor slabe identificate la nivelul R.A. ROMATSA precum și a oportunităților și
amenințărilor din mediul economic în care R.A. ROMATSA își desfășoară activitatea, au fost identificate următoarele
obiective strategice aferente fiecărei direcții prioritare definite.
Astfel, se pot definii următoarele obiective strategice:
OS 1 - Siguranţă:
îmbunătăţirea nivelului de siguranţă în conformitate cu cerinţele naţionale
şi internaţionale.
OS 2 - Calitate:
menținerea certificării Sistemului de Management al Calității (SMC), în
conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001: 2008 și îmbunătăţirea
continuă a SMC, în toate domeniile sale de activitate.
OS 3 - Eficienţă:
îmbunătăţirea nivelului de performanţă cerut în furnizarea de servicii de
navigaţie aeriană conform cerinţelor europene şi realizarea obiectivelor
din punct de vedere al raportului cost / beneficiu.
OS 4 - Capacitate:
menţinerea nivelului de întârziere zero şi a capacităţii optime.
OS 5 - Securitate:
îndeplinirea cerinţelor privind securitatea aeronautică şi informatică în
colaborare cu autorităţile competente.
OS 6 - Mediu:
menţinerea certificării Sistemului de Management de Mediu (SMM), în
conformitate cu cerinţele standardului ISO 14001:2004 și îmbunătățirea
continuă a SMM, în toate domeniile sale de activitate
OS 7 - Resurse Umane:
menţinerea unui nivel înalt de profesionalism şi flexibilitate în rândul tuturor
angajaţilor prin creşterea motivaţiei şi satisfacţiei profesionale, menţinerea
unui mediu de lucru stimulativ şi promovarea unei culturi bazată pe
rezultate.
OS 8 - Parteneriat în Europa: îndeplinirea obiectivelor Cerului Unic European, implementarea DANUBE
FAB şi implicarea activă în SESAR3.
1 ICAO

-

Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile
FAB - Bloc Funcțional de Spațiu Aerian înfiinţat de România şi Republica Bulgaria
3 SESAR –
Program de cercetare Dezvoltare ATM 4 în cadrul Cerului Unic European
4 ATM Managementul Traficului Aerian

2 DANUBE

