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ANUL 2023 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE  OBIECTIV  GENERAL 
COD 

ALOCAT 

Eficienta si eficacitatea functionarii 

1. 
Asigurarea funcționalității infrastructurii portuare prin activități de reparații și 
întreținere, care să conducă la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii OG1 

2. 
Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale 
specializate în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua 
transeuropeană de transport 

OG2 

3. 
Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor 
legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării OG3 

4. 
Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării 
acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și 
internaționale  

OG4 

5. 
Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile 
desfășurate și cu serviciile oferite clienților OG5 

6. 

Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor 
umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea 
angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare 
a performanței 

OG6 

7. 
Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea 
proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei OG7 

8. 
Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial 
și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, 
mediu, securitate și sănătate în muncă 

OG8 

Fiabilitatea informaţiilor interne si externe 

9. Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale OG9 

10. 
Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate 
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor 

OG10 

11. Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public OG11 

12. Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți OG12 

Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne 

13. Alocarea resurselor financiare în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate  OG13 

14. 
Implementarea adecvată a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul 
politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate OG14 

 


