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  1. PREZENTARE COMPANIE 

      
 

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune 
S.A. – CNCIR S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Nr. 1139 din 17 noiembrie 2010, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010, ca urmare a reorganizării prin 
divizare parţială a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat.  

CNCIR S.A. funcţionează ca persoană juridică română, de interes strategic naţional, organizată ca 
societate pe acţiuni conform Legii societăților nr. 31/1990 – republicată cu modificările și 
completările ulterioare, cu acţionar unic statul român, și este înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/11976/08.12.2010, având cod unic de înregistrare nr. 27787860 și atribuit fiscal RO. 

CNCIR S.A. este unul dintre liderii pieței serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire din 
România, fiind o companie cu capital integral de stat ce funcționează sub autoritatea Ministerului 
Energiei, asigurând funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor și echipamentelor prevăzute 
în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Compania are în structură 8 sucursale regionale care au în subordine 17 puncte de lucru, distribuite 
în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării și peste 200 de specialişti cu o vastă experienţă în domeniul 
instalaţiilor de ridicat și al instalaţiilor mecanice sub presiune. 

Activitățile desfășurate sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroasele certificări și acreditări 
deținute de companie, care oferă clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii de înaltă calitate.  

Obiectul de activitate principal este efectuarea de testări și realizarea de analize tehnice (cod CAEN 
7120) iar serviciile prestate de CNCIR S.A. se încadrează în cinci mari categorii: 

1) activitatea de verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea autorizării 
funcționării (VT AF) la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, 
republicată cu modificări și completări ulterioare; 

2)  activitatea de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU I/E - expertize) cu 
caracter tehnic la instalații;  

3)   activitatea de Formare Profesionala (FP),  pe codul CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ; 

4)   activitatea CERT ca Organism de certificare produse/procese – OCPP, Organism certificare 
personal – OCP; 

5)   efectuarea de analize și examinări tehnice de laborator (LIDN). 

Pe lângă activitățile mai sus menționate, CNCIR S.A. beneficiază de abilitare pentru noi activități 
prevăzute în anexa 3 și anexa 4 la Legea 64/2008, cu modificările și completările aprobate prin Legea 
nr. 49 din data de 14.03.2019. 

 
CNCIR S.A. prin activitățile și serviciile prestate, atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă 
concurențială, acordă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate în ceea ce 
privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalațiilor și 
echipamentelor din domeniul său de activitate.   
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 1.1. Obiective strategice de dezvoltare  
 

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al CNCIR S.A. în perioada 2020-2024 
sunt corelate cu Scrisoarea de așteptări a acționarului și urmăresc dezideratele creșterii 
performanței societății, eficientizarea activității, dezvoltarea strategică a acesteia în concordanță 
cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate, precum și valorificarea cu 
maximă eficiență a tuturor oportunităților existente și viitoare. 

Respectând principiile bunei guvernanțe corporative, administratorii CNCIR S.A. vor continua să 
acționeze cu maximă responsabilitate, promptitudine, transparență și profesionalism pentru 
administrarea eficientă și competitivă a companiei, prin îndeplinirea următoarelor obiective: 

     creșteri semnificative de eficiență și profitabilitate;    

     menținerea unui tarif competitiv raportat la costuri; 

                   păstrarea unei structuri optime de personal specializat și calificat pentru activitatea   

                   de inspecție/activitatea de verificări tehnice la nivel național; 

      asigurarea permanentă a calităţii şi siguranţei serviciilor realizate; 

      dezvoltarea capitalului uman și formarea profesională continuă a acestuia; 

                    îmbunătățirea calității actului de inspecție pentru a oferi clienților un grad ridicat  
                    de siguranță; 
 

       menținerea companiei fără datorii și recuperarea creanțelor restante de la clienți; 

       majorarea numărului de clienți prin prospectarea continuă a pieții; 

       creșterea numărului mediu de instalații verificate anual; 

       menţinerea acreditărilor deţinute; 

creșterea gradului de competitivitate pe piața liberă (concurențială) pentru serviciile 
de formare profesională, CERT și alte activități auorizate; 
 

        implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative. 

 

Cu o tradiţie în România de peste un deceniu, CNCIR S.A. este în continuare partenerul de 
încredere care oferă clienților funcționarea în deplină siguranță a instalațiilor/ echipamentelor 
sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil. Performanţa 
acestei activităţi strategice pentru economia națională a crescut an de an prin muncă, seriozitate, 
dezvoltarea de noi linii de business și profesionalismul conducerii și angajaților.    

CNCIR S.A. este o companie de succes cu recunoaștere internațională, care asigură transparență 
managerială, crede în valorile sale organizaționale și investește permanent în educația și 
dezvoltarea profesională a resursei umane. 

CNCIR S.A urmărește excelența în activitate prin performanță, eficacitate și eficență, fiind un 
promotor al pateneriatelor pe termen lung datorită încrederii câstigate și a standardelor de 
profesionalism impuse.  
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Acțiunile întreprinse de administratorii CNCIR S.A. de la preluarea mandatelor au vizat 

îmbunătățirea proceselor de lucru pentru a elimina pașii care nu aduc valoare, etapele de 

așteptare care pot fi evitate, timpii de tranzit (transport) care pot fi salvați prin optimizarea 

rutelor, precum și îmbunătățirea proceselor de achiziție pentru a ține costurile sub control, în 

condiții de eficienţă, eficacitate şi economicitate. 

Urmare a acestor acțiuni privind îmbunătățirea continuă a calității serviciilor realizate prin 

coordonare și concentrare, precum și prin prospectarea continuă a pieței, au fost înregistrate 

creșteri semnificative de eficiență și profitabilitate la nivelul activităților desfășurate coroborat 

cu menținerea unui tarif competitiv raportat la costuri. 

Administratorii CNCIR S.A. acordă o atenție deosebită calității și siguranței serviciilor realizate, 

monitorizând continuu respectarea condițiilor de inspecție definite prin lege și de autoritatea de 

reglementare în activitatea de inspecție/activitatea de verificare tehnică efectuată de companie 

la nivel național, și menținerea unei structuri optime de personal specializat și calificat pentru 

această activitate. 

Valoarea capitalului uman este foarte important să fie la un nivel profesional ridicat și au fost 

întreprinse măsuri privind dezvoltarea și implementarea unui management eficient al resurselor 

umane, punându-se accent pe procesul de formare, instruire, motivare și dezvoltare profesională 

a personalului.  

Având în vedere expertiza unică în piața locală pentru derularea celor patru activități principale, 

susținută de certificări naționale și internaționale, păstrarea unei structuri optime de personal 

specializat și calificat al organismului de inspecţie va conduce la creșterea gradului de siguranță 

în funcționarea acestor instalații pentru cetățeni și mediul înconjurător. 

Deși principalele activități efectuate de CNCIR S.A. sunt reglementate, iar numărul de clienți este 

dat de aplicarea reglementărilor în vigoare, conducerea administrativă urmărește creșterea 

numărului acestora prin promovarea în piață a serviciilor pentru care are expertiză pe piața liberă 

(concurențială) în cadrul firmelor din mediul industrial, prin intermediul târgurilor și 

evenimentelor de specialitate, a asociațiilor din industrie, a publicațiilor de profil și a mediului 

online.  

Aceste acțiuni întreprinse de Consiliul de Administrație vizează pe termen mediu și lung creșterea 

numărului mediu de instalații verificate și creșterea gradului de competitivitate pe piața liberă 

(concurențială) pentru serviciile de formare profesională, CERT și alte activități auorizate (VTU/IE, 

PTA1, etc).  

Începând cu anul 2020, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat 

și Recipientelor sub Presiune (CNCIR S.A.) s-a aliniat din punct de vedere funcțional și operațional 

la aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, cu scopul de îmbunătățire a raporturilor 

dintre acționar, membrii consiliului de administrație, conducerea executivă, comunitatea și 

partenerii de afaceri. 

Conducerea administrativă supraveghează și se implică permanent în implementarea și 

dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă la nivelul companiei, aplicând unui sistem de 
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management eficient, crearea unui mediu de business transparent, adoptarea unor metode de 

conducere moderne, eficientizarea activităților și proceselor din cadrul companiei, motivarea 

corespunzătoare a angajaţilor și promovarea performanţelor la nivel individual şi organizaţional. 

Pentru contracararea efectelor negative generate de pandemia COVID-19, care în continuare 

poate avea un impact negativ asupra activității companiei și asupra rezultatelor sale economico-

financiare, membrii Consiliului de Administrație împreună cu conducerea executivă 

monitorizează permanent portofoliul de clienți și iau măsuri ferme în vederea menținerii 

companiei fără datorii și îmbunătățirea procesului de recuperare a creanțelor restante de la 

clienți. 

În ceea ce privește obligațiile față de bugetul de stat, compania nu înregistrează restanțe în 

primul semestru al anului 2021. 

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă își exercită mandatele cu prudență 

și diligență, adoptând toate măsurile necesare administrării societății în conformitate cu 

dispozițiile cadrului legal aplicabil în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile actului 

constitutiv al societății și ale contractelor de mandat.  

  

1.2. Punctele forte ale CNCIR S.A.: 

  

 

Este o companie de interes strategic național care efectuează în numele statului
român verificări specifice pentru echipamentele și instalațiile prevăzute în anexele nr.
2 și 3 ale Legii nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Este singura companie din România membră a TIC Council (Testing, Inspection and
Certification Council) reprezentând cele mai bune practici și cele mai înalte standarde
în materie de siguranță, calitate, sănătate, etică și sustenabilitate

Deține expertiză unică în piața locală pentru derularea celor patru activități principale, 
susținută de certificări naționale și internaționale

Personal calificat al organismului de inspecţie, care conduce la creșterea gradului de
siguranță în funcționarea acestor instalații menținând siguranța/viața cetățenilor și a
mediului înconjurător

Sistem de control intern și de management al riscului implementat

Profil financiar solid al companiei

Management eficient și profesionist
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  1.3. Acreditări. Notificări. Desemnări 
 

 Organism de inspecție în domeniul voluntar 
CNCIR S.A. prin Organismul de inspecție – CNCIR OI efectuează verificările tehnice în vederea autorizării 
functionării (VT-AF) și verificările tehnice în utilizare (VTU) la instalaţiile și echipamentele prevăzute în 
anexa nr. 2 și anexa nr.3 ale Legii 64/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
CNCIR OI este singurul organism de inspecție acreditat de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) 
în conformitate cu SR EN ISO CEI 17020:2012- „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea 
diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”.  

  
 Organism de certificare- PED (Directiva 2014/68/UE) 

CNCIR S.A. prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditată de Asociaţia de Acreditare din 
Romȃnia (RENAR) pentru efectuarea de activități de evaluare a conformității echipamentelor sub 
presiune ȋn conformitate cu prevederile Directivei Europene 2014/68/UE – “PED” (Echipamente sub 
presiune), transpusă ȋn legislația românească prin HG 123/2015 si ȋndeplinește cerinţele SR EN ISO/CEI 
17065:2013. 

 
 Organism de inspecție in domeniul notificat – TPED (Directiva 2010/35/UE) 

CNCIR S.A. prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditată de Asociaţia de Acreditare din 
Romȃnia (RENAR) ca organism de inspecţie românesc de tip A, pentru echipamente sub presiune 
transportabile ȋn conformitate cu prevederile Directivei Europene 2010/35/UE – “TPED” (Echipamente 
sub presiune transportabile), transpusă ȋn legislația românească prin O.U.G. nr.126/2011, aprobată prin 
Legea nr.90/2012 și care ȋndeplinește cerinţele SR EN ISO/CEI 17020:2012. 

 
 Organism de inspecție de terță parte de tip A al Organismului de Certificare CNCIR CERT, 

acreditat de RENAR conform standardului SR EN ISO/ CEI 17020:2012 – „Evaluarea conformităţii. Cerinţe 
pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”. 
Certificat de Acreditare nr. OT 003/22.01.2015 pentru realizarea sarcinilor specifice de evaluare a 
conformității prevăzute de Acordul European referitor la transportul rutier international al marfurilor 
periculoase (ADR) si desemnat de Ministerul Economiei în ianuarie 2019. 

 
 Organism de Certificare Persoane 

CNCIR S.A. prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditatǎ de Asociaţia de Acreditare din 
Romȃnia (RENAR) conform standardului SR EN ISO/CEI 17024:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe 
generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor" 
Certificat de acreditare nr. PS 086/12.12.2014 (personal sudor - otel și polietilena și operator examinari 
nedistructive). 

 
 Organism de Certificare Persoane CNCIR CERT acreditat de RENAR conform standardului SR EN 

ISO/CEI 17024:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele care efectuează 
certificarea persoanelor" 
Certificat de acreditare nr. ON 053/02.11.2016 (personal sudor - otel și polietilena și operator examinari 
nedistructive). 
CNCIR S.A. este organism notificat la Comisia Europeană, prin CNCIR-CERT, sub nr. NB 2558 pentru 
certificarea persoanelor în conformitate cu ISO/CEI 17024:2012. 

 
 Laborator de examinări nedistructive și distructive 

CNCIR S.A. prin Laboratorul de încercări distructive și nedistructive (LIDN)  este acreditat de Asociaţia de 
Acreditare din Romȃnia (RENAR) conform standardului SR EN ISO 17025:2018 – „Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări". 
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 Sistemul de management al Organismului de inspecție de terță parte de tip A al Organismului 
de Certificare CNCIR CERT, acreditat RENAR (Certificat Nr. OT 003). Organismul de inspecție conform ADR 
este desemnat de Ministerul Economiei ȋn baza Ordinului nr. 207/2016 privind modificarea Ordinului 
ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate sǎ realizeze emiterea 
certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european 
referitor la transportul rutier internaţional al mǎrfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru 
certificarea menţinerii conformitǎţii ȋn exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele 
rutiere destinate transportului rutier al mǎrfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului 
rutier al mǎrfurilor periculoase. 

 

 Sistemul de management al Organismului de inspecție pentru COV al Organismului de 
Certificare CNCIR CERT. CNCIR S.A. prin CNCIR CERT este desemnată organism de inspecţie tehnicǎ ȋn 
exploatare COV pentru instalaţiile de ȋncǎrcare-descǎrcare a benzinei, amplasate pe suprastructura 
cisternelor auto şi vagoanelor-cisternǎ, ȋn baza Ordinului nr. 25/08.01.2019, privind aprobarea 
recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 
economiei şi comerţului nr. 488/2006. 

 

 Sistemul de management al Organismului de Certificare CNCIR CERT desemnat de Ministerul 
Economiei prin Ordinul nr. 445/2020 pentru desemnarea Companiei Naţionale pentru Controlul 
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A. ca organism de certificare a 
echipamentelor de agrement şi privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru 
realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor de agrement. 
 

CNCIR S.A. deține certificări ale Sistemului de Management Integrat format din următoarele sisteme de 
management: 

1. Sistem de Management al calității, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015; 
2. Sistem de Management de mediu, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015; 
3. Sistem de Management al sănătății și securității în muncă, în conformitate cu standardul SR ISO 

45001:2018; 
4. Sistem de Management al securității informației, în conformitate cu standardul SR ISO/CEI 

27001:2018;  
5. Sistemul de control intern managerial implementat în conformitate cu prevederile Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice implementat la nivelul CNCIR S.A a fost integrat cu Sistemul de 
management integrat, în anul 2019.  

 
CNCIR S.A. este membru al următoarelor asociații profesionale: 

 TIC Council  (Testing, Inspection and Certification Council) – organizație internațională formată 
din fuziunea CEOC (Confederația internațională a Organismelor de Inspecție) și IFIA (Federația 
Internațională a Agențiilor de Inspecție). Viziunea TIC Council este de a fi recunoscut, de a inspira 
încredere la nivel mondial ca voce a industriei independente de testare, inspecție și certificare și de a 
reprezenta cele mai bune practici și cele mai înalte standarde în materie de siguranță, calitate, sănătate, 
etică și sustenabilitate. 
CNCIR S.A. este singura companie din România membră a TIC Council și ne asumăm aplicarea Codului 
de Conformitate TIC Council bazat pe șapte principii: Integritate, Conflict de Interese, Confidențialitate și 
Protecția Datelor, Anti-corupție, Conduită corectă în afaceri, Sănătate și Securitate, Condiții de Muncă 
Echitabile. 

 Eurolab România – Asociație profesională din România, membră a EUROLAB – asociație 

europeană a laboratoarelor din statele membre EU 

 AOCAR – Asociația Organismelor de Certificare Acreditate din România. 

Raport semestrial al Consiliului de Administrație 

9 

 



 

 

v 

2. Activitățile companiei 

 

Activitățile și serviciile prestate de companie, atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă 
concurențială, sunt desfășurate prin intermediul a 8 sucursale regionale, distribuite în mod 
echilibrat pe întreg teritoriul ţării, oferind clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii de 
înaltă calitate. 

 

✓ Activitatea de verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea autorizării 
funcționării (VT-AF) prevăzute în anexele 2 și 3 ale Legii nr. 64/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

CNCIR S.A. desfășoară activități de verificări tehnice în utilizare și verificări tehnice în vederea 

autorizării funcționării la instalații/echipamente, reprezentând peste 90 % din veniturile 

companiei, având la bază tarife fixe aprobate prin HG 621/21.08.2019. 

 

Repartizarea instalațiilor și echipamentelor verificate 

 

În primul semestru al anului 2021 au fost realizate verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări 

tehnice în vederea autorizării funcționării (VT-AF) la un număr de 65.246 de instalații și 

echipamente, conform figurii de mai jos:  
 

 
 

Numărul total de echipamente și instalații verificate tehnic de companie în primul semestru al 
anului 2021 este de 65.246, reprezentând peste 53 % din numărul total de echipamente și 
instalații verificate în anul 2020. 
 

Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate la nivel național de CNCIR S.A., în primul 
semestru al anului 2021, se regăsește în figura de mai jos:  
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Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate în primul semestru al anului 2021 la nivelul 

Sucursalelor Regionale se regăsește în figura de mai jos: 
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SUCURSALA REGIONALĂ BUCUREȘTI 
 

JUDEȚE ARONDATE: MUNICIPIUL BUCUREŞTI ȘI JUDEŢUL 
ILFOV.  
 

Sucursala Regională București înregistrează cea mai mare 

pondere din totalul instalațiilor și echipamentelor verificate 

semestrial la nivel național, ascensoarele având o pondere de 

peste 43 %.  

În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 15.683 de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 

 

 

SUCURSALA REGIONALĂ TRANSILVANIA 
 

JUDEȚE ARONDATE: ALBA, HUNEDOARA, SIBIU, BRAŞOV, 
COVASNA, MUREŞ ȘI HARGHITA.  
 

În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 9.741 de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai jos:  

 

SUCURSALA REGIONALĂ OLTENIA 
 
JUDEȚE ARONDATE: DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, 
TELEORMAN, VÂLCEA ȘI ARGEȘ 
 

În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 8.758  de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai 

jos:  

 

 

 
 

SUCURSALA REGIONALĂ MOLDOVA 
 

JUDEȚE ARONDATE: IAŞI, VASLUI, SUCEAVA, BOTOŞANI, 
BACĂU, NEAMŢ, GALAŢI ȘI VRANCEA.  
 

În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 8.017 de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai 

jos:  
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SUCURSALA REGIONALĂ MUNTENIA 

 
JUDEȚE ARONDATE: PRAHOVA, BUZĂU, IALOMIŢA, GIURGIU, 
DÂMBOVIȚA, CĂLĂRAȘI ȘI BRĂILA. 
 
În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 7.731 de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 

 

 

 
SUCURSALA REGIONALĂ CRIȘANA 

 
JUDEȚE ARONDATE: BIHOR, SATU MARE, CLUJ, MARAMUREŞ, 
BISTRIŢA NĂSĂUD ȘI SĂLAJ. 
 
În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 7.448 de 

instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai 

jos: 

 

 

SUCURSALA REGIONALĂ BANAT 
 

JUDEȚE ARONDATE: ARAD, CARAŞ-SEVERIN, TIMIŞ. 
 
În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 4.029 de 
instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 

 

SUCURSALA REGIONALĂ DOBROGEA 
 

JUDEȚE ARONDATE: CONSTANȚA ȘI TULCEA. 
 
În primul semestru al anului 2021 au fost verificate 3.839 de 
instalații și echipamente, distribuite conform figurii de mai 
jos: 
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✓ Expertize tehnice la instalații și echipamente (VTU I/E) 
 

CNCIR  S.A. asigură servicii de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU I/E) 
cu caracter tehnic la echipamente și instalații conform prescripțiilor tehnice ISCIR, cu scopul 
estimării duratei remanente de funcționare. Totodată, CNCIR S.A. deține autorizații pentru 
servicii de verificări tehnice periodice la aparatele consumatoare de combustibil solid, lichid sau 
gazos, cazane de apa caldă, cazane de abur de joasă presiune, arzătoare de combustibil lichid sau 
gazos, dispozitive de siguranță, instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și 
centrale termice conform prescripțiilor tehnice ISCIR. 

În primul semestru al anului 2021 au fost realizate un număr de 2.618 rapoarte de expertizare și 
PT A1. 

 
  Numărul de rapoarte de expertizare și PT A1 realizate în S1 - 2021 

 

✓ Laborator de Examinări/Încercări Distructive şi Nedistructive (LIDN) 
 

Laboratorul de Examinare Nedistructivă şi Distructivă, având puncte de luncru în București, Ploiești, 
Brașov, Craiova, Constanța, Pitești și Bacău, deține acreditări/autorizări pentru efectuarea serviciilor de 
examinări și încercări. 
În primul semestru al anului 2021 au fost realizate un număr de 3.161 rapoarte de examinări/încercări, 
conform figurii de mai jos: 
 

 
Numărul de rapoarte de examinări/încercări realizate în S1 – 2021 
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✓ Formare Profesională  
 

 

CNCIR S.A. organizează o gamă variată de activităţi de formare profesională, destinate persoanelor 
care doresc să obţină şi să aprofundeze competenţele profesionale necesare dezvoltării unei cariere 
de succes. Cursurile sunt organizate la sediile celor opt sucursale regionale și unsprezece puncte de 
lucru  din întreaga ţară, precum şi la sediile partenerilor noştri (la cerere). 
  

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, compania a pregătit 4.055 cursanți, raportat la un 
număr de 287 cursuri. 
 

 
Distribuția cursurilor organizate în S1 – 2021 

 
 

✓ CNCIR - CERT - Organism certificare produse/procese–OCPP  și Organism  certificare  personal OCP 
 

CNCIR - CERT este Organism de certificare notificat la Comisia Europeană cu numărul de identificare 
„NB 2558” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și determină prin activități specializate faptul că o 
persoană sau un produs îndeplinește cerințele pentru certificare, în conformitate cu reglementările 
naționale și/sau internaționale specifice. 
CNCIR - CERT este Organism acreditat RENAR pentru evaluarea conformității produselor care intră 
sub incidența Directivei 2010/35/UE, certificat ON 032, pentru inspecția suprastructurilor tip cisternă 
ADR, certificat OT 003, pentru certificare persoane, certificat PS 086 și ON 053 și pentru certificarea 
echipamentelor sub presiune care intră sub incidența Directivei 2014/68/UE, certificat ON 101.   
 

  

Numărul de certificate emise în S1 – 2021 
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3. Analiza activității operaționale  
 

În perioada Ianuarie – Iunie 2021, activitatea de verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări 
tehnice în vederea autorizării funcționării (VTU AF) la instalațiile și echipamentele prevăzute în 
Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reprezentat peste 
91 % din veniturile companiei. 
 

An 2020 2021 – Semestrul I 

 
Denumire activitate 

Venituri 
2020 

% din 
total v.e. 

Venituri 
Ianuarie - Iunie 

% din 
total v.e. 

1) activitate de verificări tehnice în 
utilizare (VTU) și verificări tehnice în 
vederea autorizării funcționării (VTU 
AF) prevăzute în Legea nr. 64/2008, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
74.712.847 
 

89,56% 40.400.553,9 91,28% 

2) activitatea de verificări tehnice în 
utilizare pentru investigații/examinări 
(VTU I/E) cu caracter tehnic la instalații 

 
4.976.681 
 

5,97% 2.573.072,17 5,81% 

3) activitatea de Formare Profesională 
(FP), cod CAEN 8559 1.181.446 1,42% 975.727,05 2,20% 

4) Alte venituri din alte activități (CERT, 
penalități și alte venituri excepționale) 

2.553.184 3,05% 308.579,49 0,70% 

Total venituri din exploatare 83.424.158 44.257.932,61 
 

 

În semestrul I al anului 2021, compania a înregistrat următorii indicatori de venituri conform bilanțului 
semestrial: 

Perioada S1 - 2020 S1 - 2021 

Cifra de afaceri netă  39.724.963 44.138.431 

Alte venituri din exploatare 587.090 119.501 

Total venituri din exploatare 40.357.216 44.257.932 

 

Veniturile din exploatare realizate în primul semestru al anului 2021 sunt în creștere cu   

9,66 % față de aceeași perioadă a anului trecut. 

(VTU) si (VTU AF) 

(VTU I/E) 

(FP)
CERT și alte 

venituri 
excepționale

VENITURI DIN EXPLOATARE S1 - 2021
44.257.932,61 LEI

 (VTU) si (VTU AF)  (VTU I/E)  (FP) CERT și alte venituri excepționale
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4. Situația financiar – contabilă 

 

Activitatea economică și financiară a CNCIR S.A. în primul semestru al anului 2021 s-a desfășurat în baza 

indicatorilor previzionați în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 441 din 

15.04.2021, după cum urmează:  

 

Indicatori (mii lei) BVC aprobat 

HG 441/2021 

Realizat S1 - 2021 % Realizat/ 

BVC 

                        a      b        c=b/a 

VENITURI TOTALE 83.154 44.344 53,32 % 

Venituri din exploatare 82.954 44.257 53,35% 

Venituri financiare 200 86 43 % 

CHELTUIELI TOTALE 78.641 35.654 45,33 % 

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii  15.900 6.785 42,67 % 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate  

950 406 42,73 % 

C. Cheltuieli cu personalul 54.207 25.569 47,17 % 

D. Alte cheltuieli de exploatare 7.574 2.895 38,22 % 

Cheltuieli financiare 10 0,12 0% 

Rezultatul brut (profit) 4.513 8.689 192,53 % 

Impozit pe profit 866 1.417  

Rezultat net 3.647 7.272  
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Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare din primul semestru al anului 2021 comparativ 

cu primul semestru al anului 2020, se prezintă astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultatele financiare ale companiei în S1 - 2021 comparativ cu S1 - 2020 se prezintă astfel: 

• Cifra de afaceri realizată în S1 - 2021, în valoare de 44.138 mii lei, este în creștere cu 11 % față de 
nivelul realizat în S1 - 2020; 

• EBIT (Profit din exploatare + Venituri financiare) a înregistrat în S1 – 2021 o scădere cu 30 %, de 
la 12.433 mii lei în S1 - 2020 la 8.690 mii lei în S1 – 2021, pe fondul creșterii cheltuielilor de 
exploatare cu 27 % (*) mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.  

(*) Pe fondul nivelului ridicat de incertitudine cu privire la evoluția și impactul economic și 
financiar al pandemiei COVID-19 asupra activității economice a societății, precum și a 
intervențiilor de reglementare sau guvernamentale, o parte din cheltuielile activității 
operaționale  bugetate  pe  anul  2020 au  fost  amânate și  redistribuite activității operaționale 
aferente anului 2021 (cheltuielile realizate în anul 2020 au fost de 88,09 % din totalul prognozat 
în BVC). 

• Rezultatul net în S1 - 2021 a scăzut cu 31 %(*) față de S1 - 2020, înregistrând în primul semestru 
al anului 2021 o valoare de 7.272 mii lei. 

(*) Amânarea cheltuielilor prognozate la începutul exercițiului financiar și redistribuirea acestora 
în 2021, ca urmare a atenuării oricăror efecte negative generate de criza sanitară asupra activității 
economice, au condus în S1 – 2021 la diminuarea rezultatului net față de aceeași perioadă a 
anului anterior.  
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      Indicatori (mii lei) 
Balanța de verificare Variație (%) 

S1 - 2020 S1 - 2021 S1 2021/S1 2020 

CIFRA DE AFACERI 39.725 44.138  ▲ 11,10 % 

Venituri din exploatare 40.357 44.257        ▲  9,66 % 

Cheltuieli din exploatare 28.090 35.654        ▲ 26,92% 

EBIT  12.433 8.690   ▼ 30,10 % 

Rezultat net 10.579 7.272   ▼ 31,26 % 
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Indicator (mii lei) S1 – 2020 S1 - 2021 

Cifra de Afaceri 39.725 44.138 

Număr angajați 480 506 

Productivitatea muncii (mii lei/pers.) 82.7 87.2 
 

Productivitatea muncii a continuat trendul ascendent anual, determinând în S1 – 2021 față de S1 – 2020 

o eficiență mai bună a utilizării resurselor umane în cadrul companiei și implicit o creștere cu peste 5 % a 

performanței angajaților.  

 

Investiții 
 

Obiectivele de investiții planificate în anul 2021 sunt grupate într-un număr de 82 poziții/proiecte de 

investiții, constând în: 

➢ Lucrări de rearhitecturare și modernizare – 1.234.438,32 lei 
➢ Lucrări de reparații curente – 200.000,00 lei 
➢ Dezvoltare infrastructură IT 9.638.250,00 lei 
➢ Dotări tehnice, altele decât IT 2.136.735,00 lei  

În primul semestru al anului 2021 au fost realizate 44 de poziții/proiecte de investiții constând în 

modernizarea și retehnologizarea fluxurilor de activitate ale companiei, îmbunătățirea calității serviciilor 

oferite clienților, reducerea costurilor cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe, realizarea de obiective 

care să răspundă strategiei de reducere a poluării și protejării mediului, asigurarea protecției muncii și 

îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților. 

În semestrul I al anului 2021 gradul de realizare a programului de investiții anual este de peste 53 %. 

Realizarea acestor investiții programate vor crea premisele continuării activității și asigurarea siguranței 

în exploatare pentru activitatea reglementată, crearea condițiilor tehnice pentru dezvoltarea pieței 

activității reglementate prin asigurarea inspectorilor cu echipament tehnic de specialitate și creșterea 

gradului de competitivitate al companiei pe piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, 

CERT, Laborator și alte activități autorizate (VTU/IE, PTA1, etc). 

  

 

Active imobilizate  
 

Situația activelor imobilizate este următoarea:  

                                                                                                                                      (lei) 

ACTIVE IMOBILIZATE 
SOLD  INITIAL      

LA  01.01.2021 
SOLD FINAL LA 

30.06.2021 

IMOBILIZĂRI NECORPORALE  5.747.458 5.153.839 

IMOBILIZĂRI CORPORALE 35.638.543 35.801.236 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE 24.964 21.157 

   

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 41.410.965 40.976.232 
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Active circulante 
 

Situația activelor imobilizate este următoarea:  

                                                                                                                                         (lei) 

ACTIVE CIRCULANTE 
SOLD  INITIAL      

LA  01.01.2021 
SOLD FINAL LA 

30.06.2021 

STOCURI 1.510.658 1.501.157 

CREANȚE 6.467.483 8.487.089 

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT   

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI        20.641.892                          26.501.207 
 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 28.620.033 36.489.453 

 
 

Situația datoriilor și a capitalurilor proprii 

La data de 30.06.2021 societatea a înregistrat un volum de datorii în valoare de 21.647.687 lei, a căror 

exigibilitate este sub un an și se prezintă astfel:  
 

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII SOLD INIȚIAL    
LA 01.01.2021 

SOLD FINAL     
LA 30.06.2021 

DATORII PLĂTIBILE < UN AN 7.762.354 21.647.687 

DATORII PLĂTIBILE > UN AN   

CAPITAL SUBSCRIS, VĂRSAT 32.007.800 32.007.800 

REZERVE DIN REEVALUAREA ACTIVELOR 

(TERENURI, CLĂDIRI) 

3.236.453 3.236.453 

REZERVE LEGALE 6.401.560 6.401.560 

ALTE REZERVE 3.848.970 5.059.202 

PROFITUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE 

RAPORTARE 

14.982.325 7.272.174 

REZULTATUL REPORTAT  1.108.109  1.106.890 

   

 TOTAL CAPITALURI PROPRII 61.585.218 55.084.080 

 TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 69.347.572 76.731.766 

 

 
 

 

                 COMPANIA NU ÎNREGISTREAZĂ PLĂȚI RESTANTE, TOATE DATORIILE SUNT ACHITATE LA SCADENȚĂ. 

 

0 50 100

Capitaluri proprii

Datorii

Capitaluri proprii Datorii

Sf 2021 55.084.080 21.647.687

Si 2021 61.585.218 7.762.354
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5. Controlul intern în cadrul companiei 
 
 

CNCIR S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare 
permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 
publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în 
condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol iar aplicarea 
măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

Sistemul de monitorizare a performanțelor a avut în vedere realizarea următoarelor obiective 
generale: 

• respectarea reglementărilor legale, a reglementărilor interne, a contractelor, precum și a 
deciziilor administrative și jurisdicționale aplicabile în activitatea companiei; 

• realizarea obiectivelor companiei cu costuri rezonabile, în condiții de eficacitate, 
economicitate și eficiență; 

• dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și 
difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și 
proceduri de informare publică adecvate; 

• adoptarea unitară a standardelor de control intern/managerial la nivelul tuturor 
structurilor existente în cadrul companiei, urmărindu-se: intensificarea activităţilor de 
monitorizare desfăşurate la nivelul fiecărei direcții din cadrul companiei, în scopul 
eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate; 

• dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate 
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;  

• îmbunătăţirea comunicării între departamentele companiei, în scopul asigurării 
circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi 
valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern. 

 

Sistemul de control intern managerial implementat în conformitate cu prevederile Ordinului 
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice implementat la nivelul CNCIR S.A. a fost integrat cu Sistemul de 
management integrat, în anul 2019.  

 

Evaluarea sistemului de control intern managerial și identificarea măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea continuă a SCIM în cadrul CNCIR S.A. se desfășoară pe tot parcursul anului iar 
raportarea cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern managerial și 
dezvoltării acestuia se realizează anual către ministerul de resort. 

Astfel, pentru anul 2020 raportarea s-a făcut în luna februarie a anului 2021 conform 
prevederilor legale aplicabile.  
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 6. Guvernanță corporativă 

 

Guvernanța corporativă la nivelul CNCIR S.A. este organizată și se desfășoară în concordanță cu 
cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Totodată,  documentele prin care guvernanța corporativă este transpusă în practică sunt:  

- Actul constitutiv al companiei, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de 
conducere (Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Conducerea 
executivă) incluzând competențele și procedurile de funcționare a acestora; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, care detaliază 
modul de întrunire al acestui organism, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, precum 
și felul în care interacționează cu celelalte organsime corporative; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al CNCIR S.A., Codul de etică, Regulamentul intern, 
care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare 
al Companiei. 

 

 

CNCIR S.A. susține un set de valori și 
principii de bază pentru a își ghida acțiunile 
și se angajează să mențină cele mai înalte 
standarde de conduită în afaceri și 
guvernanță corporativă. Accentul nostru 
asupra guvernanței corporative începe de 
la administratori, care sunt aleși de către 
acționar și se extinde la managementul 
executiv și la toți angajații, în scopul 
eficientizării procesului operațional, 
optimizarea rezultatelor economico-
financiare și creșterea performanțelor 
manageriale ale companiei. 

 

 

Prin implementarea principiilor de guvernanță corporativă, CNCIR S.A. își propune să realizeze o 
alocare eficientă de resurse și să aplice mecanisme clare pentru stabilirea strategiilor și a 
obiectivelor, cu scopul de a maximiza și proteja valoarea acționarului.  

Compania se străduiește să atingă acest obiectiv prin procese decizionale clare și eficiente, 
încurajarea unui climat de performanță și responsabilitate atât în rândul administratorilor, cât și 
al angajaților. 
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6.1. Evenimente corporative relevante în primul semestru al anului 2021 

 

18 mai 2021 
Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit Bugetul 

de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021. 

 
 

      27 mai 2021 

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 

situațiile financiare anuale aferente exercițiului 

financiar 2020. 

Toate documentele și informațiile privind guvernanța corporativă sunt publicate pe pagina de internet: 
www.cncir.com.ro, la secțiunea „Guvernanță corporativă”. 

 

6.2. Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari 
 

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de 
Administrație au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 03.11.2020 și sunt definiți cu respectarea 
criteriilor prevăzute de Cap.II, Secțiunea I – Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță 
financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației - din HG nr. 722/28.09.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. 

În urma evaluării semestriale a rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 
apreciem că gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți membrilor neexecutivi ai 
Consiliului de Administrație se prezintă astfel: 
 

Indicatori cheie de performanță 
Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță 

Conform contract de mandat Realizat 

Financiari  

Nefinanciari din care: 

Operaționali 

Orientați către servicii publice 

Guvernanță Corporativă  

20% 20% 

80% 60% 

20% 20% 

10% 10% 

50% 30% 

Total   100% 80% 

 

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru Directorul General nu au fost aprobați 

de către A.G.A. până la această dată. 

 

Concluzii 

 
Raportul semestrial al Consiliului de Administrație va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în 
conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 pct. 7.21 din contractele de 
mandat. 

Informațiile prezentate în Raportul semestrial oferă o imagine fidelă și corectă asupra performanței și 
rezultatelor companiei pentru primul semestru al anului 2021. 

 

 

Cristinel–Sorin EFTA                 Ioana TIMOFTE                    Iulian GROPOȘILĂ     Ionel  GEORGESCU    Alin–Alexandru BOBLEA  
       Administrator          Administrator & Director General            Administrator                 Administrator                       Administrator 
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