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Mesajul Consiliului de Administrație către acționar, clienți, colaboratori și colegi 

 

 

Anul 2021 a fost un an important pentru CNCIR S.A., care a necesitat adaptare, inteligență și 
inovare la toate nivelurile, în care principalele preocupări ale companiei au vizat asigurarea continuității 
activității, protejarea angajaților, prestarea serviciilor la cele mai înalte standarde de calitate și 
adaptarea permanentă la cerințele pieței pentru a valorifica toate oportunitățile existente.    

În contextul epidemiologic generat de răspândirea Covid-19 și a climatului economic global incert, 
am fost interesați pe parcursul anului 2021 de creșterea profitabilității companiei și de menținerea 
siguranței instalațiilor/echipamentelor din domeniul nostru de activitate, depunând în permanență 
eforturi pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității astfel încât calitatea prestării 
serviciilor să nu fie afectată, iar parametrii economici și financiari să înregistreze în continuare un nivel 
ridicat de performanță.   

Indiferent de perioada traversată, CNCIR S.A. a rămas o companie solidă, responsabilă și dinamică, 
iar rezultatele financiare notabile ale celui de-al 11 an de activitate sunt o consecință firească a unei 
strategii sustenabile, echilibrate și bine țintite, care a condus la o creștere cu 5% a cifrei de afaceri 
comparativ cu anul 2020 și la realizarea unui profit net în valoare de 6.3 mil lei, recomandându-ne drept 
un partener puternic, credibil și flexibil.   

Ne-am făcut datoria cu profesionalism și responsabilitate, am lucrat ca o adevarată echipă, ghidați 
de valorile noastre și uniți în misiunea noastră de a oferi clienților siguranță prin reducerea riscurilor, 
îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalațiilor și echipamentelor din domeniul de 
activitate reglementat de legislația ISCIR. 

Structura organizatorică a CNCIR S.A. este flexibilă și modernă, capabilă să răspundă provocărilor 
mediului economic în care își desfășoară activitatea și permite, totodată, exercitarea unor procese și 
relații de management eficiente și eficace. Pentru a putea lua deciziile manageriale corecte, ne-am 
asigurat că informaţia economică de care dispunem este reală şi bine organizată, logică, provenită în 
urma unei evaluări eficiente permanente, pe baza indicatorilor de eficienţă și a stării financiare a 
companiei. 

Datele cuprinse în prezentul raport atestă că avem competență şi experienţă, iar profesionalismul, 
calitatea serviciilor oferite și entuziasmul nostru au fost dintotdeauna ingredientul „secret” al succesului. 
Acțiunile noastre au contribuit la consolidarea profilului financiar solid al companiei și la îmbunătățirea 
satisfacției și siguranței clienților, ca urmare a optimizării ariilor de activitate și a cooperării eficiente cu 
managementul executiv care a creat climatul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor strategice 
asumate.  

Preocuparea pentru clienții noștri este profundă și se reflectă în încrederea, atitudinea proactivă și 
angajamentul membrilor echipei noastre, care în pofida provocărilor aduse de pandemia COVID-19 s-au 
adaptat rapid la mediul în continuă schimbare și au reușit să ofere în continuare servicii profesionale atât 
pe piața activității reglementate, cât și pe piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, 
CERT și alte activități autorizate (VTU/IE, PTA1 etc).  

CNCIR S.A. recunoaște valoarea, angajamentul, determinarea, profesionalismul și contribuția 
fiecărui angajat în menținerea standardelor înalte de profesionalism și integritate, cu ajutorul cărora am 
reușit să atingem obiectivele stabilite și să eficientizăm activitatea.  
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Având în vedere expertiza unică în piața locală pentru derularea celor patru activități principale, 
susținută de certificări naționale și internaționale, punem foarte mare accent pe dezvoltarea și 
implementarea unui management eficient al resurselor umane pentru păstrarea unei structuri optime 
de personal specializat și calificat al organismului de inspecţie, care să mențină gradul de siguranță în 
funcționarea instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil pentru cetățeni și mediul înconjurător. Valoarea capitalului uman este foarte important să 
fie la un nivel profesional ridicat și acordăm o atenție deosebită procesului de formare, instruire, motivare 
și dezvoltare profesională a personalului nostru. 

 CNCIR S.A. este singura companie din România membră a TIC Council (Testing, Inspection and 
Certification Council). 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. 

În  calitate de membru TIC Council suntem dedicați celor mai înalte standarde de etică și integritate și ne 
asumăm aplicarea Codului de Conformitate TIC Council bazat pe cele șapte principii: Integritate, Conflict 
de Interese, Confidențialitate și Protecția Datelor, Anti-corupție, Conduită corectă în afaceri, Sănătate și 
Securitate, Condiții de Muncă Echitabile. 

Pe zi ce trece, dedicarea noastră față de dumneavoastră este tot mai solidă, în ceea ce privește 
menținerea nivelului de siguranță și performanță al funcționării instalațiilor și echipamentelor, 
optimizarea și eficientizarea procesului operațional, creșterea investițiilor pentru îmbunătățirea 
serviciilor prestate, respectarea standardelor de guvernanță corporativă și furnizarea de rezultate 
sustenabile acționarului.  

Ne propunem în continuare să consolidăm relațiile cu partenerii de afaceri, bazate pe 
corectitudine, încredere și integritate, și să acționăm mereu ghidați de planuri strategice, proceduri 
riguroase de operare și cu o echipă managerială profesionistă, a cărei preocupare pentru evoluție, 
inovare și progres are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a companiei pe termen lung.  

Privind înainte, mizăm în continuare pe profesionalismul, experiența, dedicarea și entuziasmul 
angajaților noștri în menținerea poziției de lider al serviciilor de inspecție, verificare, testare, certificare și 
instruire din România.  

 

 

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați acordat-o companiei noastre.  

Așteptăm cu nerăbdare încă un an remarcabil! 

 

 

Cu respect și considerație,  

 
 

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

echipamente 

verificate 
(VTU/VTU_AF) 

125.107 
Cifra  de 

afaceri 

85.3 mil lei 

 

Cursuri de 

formare 

profesională 

457 

Acreditări 

17 

Cursanți 

6.269 

Certificate 

emise 

328 

Rapoarte  de 

expertizare  și 
PT-A1   

 5.495                     

(VTU 

Profit 

6.3 mil lei 

 

Investiții 
efectuate 

10.5 mil lei 

         Rapoarte de  

 examinări/încercări  

(LIDN)   
 

7.171                      
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            1. Despre noi 

  
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 liderul 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 10 puncte de lucru, 

distribuite în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării și peste 260 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.  

CNCIR S.A. este singura companie din România membră a TIC Council (Testing, Inspection and 

Certification Council), organizație internațională cu peste 90 de membri, formată din fuziunea 

CEOC (Confederația internațională a Organismelor de Inspecție) și IFIA (Federația Internațională 

a Agențiilor de Inspecție), al cărui obiectiv este să inspire încredere la nivel mondial ca voce a 

industriei independente de testare, inspecție și certificare, precum 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. 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. Misiune. Viziune. Valori organizaționale 

 
Cu o tradiţie în România de peste un deceniu, CNCIR S.A. este partenerul de încredere care 
dorește să ofere în continuare 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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misiunea noastră 
 

Creșterea  nivelului  de  siguranță  și 

performanță în funcționarea instalațiilor 

/echipamentelor  sub  presiune, a 

instalațiilor  de  ridicat și a  aparatelor  

consumatoare   de  combustibil,   

conform reglementărilor  în  vigoare,  

prin intermediul activităților:    
 

➢ Inspecție 
➢ Verificări tehnice 
➢ Certificare   
➢ Încercări distructive și nedistructive 
➢ Formare profesională 

 

Viziunea noastră 
 

Partenerul de încredere ales pentru   

soluții de siguranță, securitate și 

sustenabilitate, asigurând echilibru 

și transparență în ansamblu 

activităților industriale și de a oferi 

un mediu de lucru atractiv, bazat   

pe  proceduri  de  recunoaștere 

individuală  și  de  echipă  pentru 

susținerea  capacității  de  a  furniza 

expertiză  tehnică  și performanță la   

cel mai înalt nivel. 

Valorile noastre 

• Tradiție – experiență dobândită   
într-un timp îndelungat; 
 

• Integritate  –  ne  respectăm 
principiile  intransigent; 
 

• Imparțialitate – capabili să facem o 
apreciere justă și obiectivă; 
 

• Profesionalism  –   asigurăm   
îndeplinirea   atribuțiilor   cu                                                                
responsabilitate, seriozitate, 
eficiență și corectitudine. 
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1.2. 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.au continuat și 
în anul 2021 să acționeze cu maximă responsabilitate, promptitudine, transparență și 
profesionalism pentru administrarea eficientă și competitivă a companiei, prin îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu o tradiţie în România de peste un deceniu, CNCIR S.A. a fost și în anul 2021 liderul pieței 
serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire din România, care a oferit clienților servicii 
profesionale privind funcționarea în deplină siguranță a  instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 
ridicat şi 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.  

În contextul epidemiologic generat de răspândirea Covid-19 și a climatului economic global 
incert, anul 2021 a fost un an care a necesitat anticipare, adaptare, inteligență și inovare la toate 
nivelurile. Acțiunile întreprinse de administratorii CNCIR S.A. au vizat îmbunătățirea calității 
serviciilor prestate, menținerea companiei la un nivel de profitabilitate, asigurarea unui  climat 

  EFICIENȚĂ 
 ECONOMICĂ  

STABILITATE 
FINANCIARĂ  

 

CREȘTERE 
SUSTENABILĂ 

 

COLABORARE 
DURABILĂ  

 
SIGURANȚA 

SEVICIILOR 

REALIZATE 

 

COMPETENȚA 
PROFESIONALĂ 

A ECHIPEI DE 
MANAGEMENT 

ȘI A 
SALARIAȚILOR 

 

IMPLEMENTAREA  

PRINCIPIILOR  DE 

GUVERNANȚĂ 

CORPORATIVĂ 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PROCESULUI 
DECIZIONAL 

 

TRANSPARENȚA 
ACTIVITĂȚII 

 

9 



 

PROFESIONALISM, PROMPTITUDINE, CALITATE 
 

RAPORT  ANUAL  2021 

de siguranță și protecție pentru angajați, îmbunătățirea proceselor de achiziție pentru a ține 
costurile sub control, în condiții de eficienţă, eficacitate şi economicitate, și adaptarea 
permanentă la cerințele pieței pentru a valorifica toate oportunitățile existente.  

Urmare a acestor acțiuni privind dezvoltarea sustenabilă a companiei pe termen lung și 
furnizarea de rezultate sustenabile acționarului, au fost efectuate investiții în vederea 
îmbunătățirii calității serviciilor prestate, au fost consolidate relațiile cu partenerii de afaceri, a 
fost crescut gradul de competitivitate pe piața concurențială și au fost înregistrate creșteri 
semnificative de eficiență și profitabilitate la nivelul activităților desfășurate coroborat cu 
menținerea unui tarif competitiv raportat la costuri.  

Pe tot parcursul anului 2021, administratorii CNCIR S.A. au acordat 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. 

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. 

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. 

Conducerea administrativă a anticipat corect tendințele de afaceri și a participat cu succes în 
anul 2021 la realizarea coerentă și consecventă a misiunii și a obiectului de activitate ale 
companiei menținând o structură optimă de personal specializat și calificat pentru activitatea de 
inspecție/activitatea de verificări tehnice la nivel național. 

Deși principalele activități efectuate de CNCIR S.A. sunt reglementate, iar numărul de clienți este 
dat de aplicarea reglementărilor în vigoare, conducerea administrativă a urmărit și în anul 2021 
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, în limitele măsurilor de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-COV 2.  

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. 
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Conducerea administrativă supraveghează și se implică permanent în implementarea și 
dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă la nivelul companiei, aplicând unui sistem de 
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 anul 2021. 

Toate măsurile implementate de conducerea administrativă sunt confirmate de evoluția pozitivă 
a rezultatelor financiare din ultimii ani, care sunt o consecință firească a unei strategii 
sustenabile, echilibrate și bine țintite, bazată pe optimizarea și eficientizarea procesului 
operațional și dezvoltarea durabilă a companiei, iar principalele cifre ale companiei în anul 2021 
se pot caracteriza prin menținerea trendului de rezultate performante și consolidează profilul 
solid al companiei, dar si rolul acesteia in economie. 

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.  

De 11 ani CNCIR S.A. urmărește excelența în activitate prin performanță, eficacitate și eficiență, 
fiind un promotor al parteneriatelor pe termen lung datorită încrederii câștigate și a standardelor 
de profesionalism impuse.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Expertiză unică în piața locală pentru derularea celor patru activități principale, susținută de certificări 

naționale și internaționale 

Personalul 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 

Profilul financiar solid al companiei 

Predictibilitatea cash-flow-ului dat fiind caracterul reglementat al acestei activităţi economice 

prevăzute prin lege 

Management eficient și profesionist 

  Punctele forte ale CNCIR S.A.: 
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  1.3. Acreditări. Notificări. Desemnări  
 

 Sisteme de management acreditate 
 

1. Sistemul de management al Organismului de inspecție de terță parte de tip A, în domeniul 
voluntar, acreditat de RENAR (Organismul Național de Acreditare din România), conform 
standardului SR EN ISO/ CEI 17020:2012 – „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”.  
Certificat de acreditare nr. OI 018/ 22.12.2014, reînnoit la data de 22.02.2019. 

2. Sistemul de management al Laboratorului de Încercări Distructive și Nedistructive- CNCIR 
LIDN-  acreditat de RENAR conform standardului SR EN ISO 17025:2018 – „Cerinţe generale 
pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări". 
Certificat de acreditare nr. LI 954/11.07.2012, reînnoit la data de 07.07.2020. 

3. Sistemul de management al Organismului 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. ON 032/22.12.2014, reînnoit la data 22.12.2018, pentru realizarea 
sarcinilor specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de OUG nr. 126/2011, aprobată prin 
Legea nr. 90/04.07.2012, care transpune Directiva europeană 2010/35/UE (TPED), pentru 
echipamente sub presiune transportabile. 
CNCIR SA este organism notificat la Comisia Europeană, prin CNCIR-CERT, sub nr. NB 2558 
pentru echipamente sub presiune transportabile ȋn conformitate cu prevederile Directivei 
Europene 2010/35/UE. 

4. Sistemul de management al Organismului 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, reînnoit la data 22.01.2019, 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.  

5. Sistemul de management al Organismului de Certificare CNCIR CERT, acreditat de RENAR 
conform standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care certifică produse, procese şi servicii”. 
Certificat de acreditare nr. ON 101/21.02.2020 pentru sarcinile specifice de evaluare a 
conformităţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 123/25.02.2015 care transpune 
Directiva europeană 2014/68/UE (PED). 
CNCIR SA este organism notificat la Comisia Europeană, prin CNCIR-CERT, sub nr. NB 2558 
pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune ȋn conformitate cu prevederile 
Directivei Europene 2014/68/UE. 

6. Sistemul de management al Organismului 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" 
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Certificat de acreditare nr. PS 086/12.12.2014 (personal sudor - otel și polietilena și operator 
examinari nedistructive), reînnoit la data 12.12.2018. 

7. Sistemul de management al Organismului 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), reînnoit la data 02.11.2020. 
CNCIR SA este organism notificat la Comisia Europeană, prin CNCIR-CERT, sub nr. NB 2558 
pentru certificarea persoanelor în conformitate cu ISO/CEI 17024:2012. 

8. Sistemul de management al Organismului de Certificare CNCIR CERT, acreditat de RENAR 
conform standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care certifică produse, procese şi servicii”. 
Certificat de acreditare nr. ON 104/24.11.2021 (Ascensoare), pentru sarcinile specifice de 
evaluare a conformităţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 care transpune 
Directiva europeană 2014/33/UE.  

9. Sistemul de management al Organismului de Certificare CNCIR CERT, acreditat de RENAR 
conform standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru 
organisme care certifică produse, procese şi servicii”. 
Certificat de acreditare nr. ON 105/24.11.2021 (Maşini), pentru sarcinile specifice de evaluare 
a conformităţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 care transpune Directiva 
europeană 2006/42/CE.  
 

 Desemnări ale Ministerului Economiei 
 

10. 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. 

11. 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 privind 
recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare 
şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile. 

12. 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 
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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. 

 

 Sisteme de management certificate 
 

13. Sistem de Management al calității implementat și certificat în conformitate cu standardul SR 
EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”. 
Certificat Nr. 10917, eliberat de SRAC CERT, reînnoit la data 23.12.2019. 

14. Sistem de Management de mediu, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015 
„Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”,  
Certificat Nr. 5055, reînnoit la data 23.12.2019. 

15. Sistem de Management al sănătății și securității în muncă, în conformitate cu standardul SR 
ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi 
îndrumări pentru utilizare”.  
Certificat Nr. 3537, reînnoit la data 23.12.2019. 

16. Sistemul de Management al securității informației, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ 
IEC 27001:2018 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al 
securităţii informaţiei. Cerinţe”. 
Certificat Nr. 231, reînnoit la data 23.12.2019. 

17. 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. Pentru sistemul de control intern managerial 
CNCIR S.A. raportează anual despre stadiul implementǎrii și dezvoltării acestuia către 
ministerul de resort. Pentru anul 2021 raportarea s-a făcut în luna februarie a anului 2022 
conform prevederilor legale aplicabile. 

 

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. 
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                2. Activitățile companiei  

  
Activitățile companiei sunt desfășurate prin intermediul a 8 sucursale regionale, care au în 
subordine 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sucursala Regională 
București 

 

Adresa: Str. Ocna Sibiului, nr. 
46-48, Bucureşti, Sector 1 
 

Județe arondate: Municipiul 
Bucureşti și judeţul Ilfov 

 

Sucursala Regională 
Moldova 

 

Adresa:Str.Gheorghe Asachi, 
nr. 2, Iaşi 

 

Județe arondate: Iaşi, Vaslui, 
Suceava, Botoşani, Bacău, 
Neamţ, Galaţi și Vrancea 

 

Sucursala Regională 
Transilvania 

 

Adresa: Piața Aurel Vlaicu 
nr.9, et.2, Sibiu 

 

Județe arondate: Alba, 
Hunedoara, Sibiu, Braşov, 

Covasna, Mureş și Harghita 

Sucursala Regională 
 Crișana 

 

Adresa:Str. Dimitrie 
Cantemir nr. 9-11, Oradea 

 

Județe arondate: Bihor, Satu 
Mare, Cluj, Maramureş, 

Bistriţa și Sălaj 

Sucursala Regională 
 Oltenia 

 

Adresa: Str. Nicolae 
Grigorescu nr. 8, Drobeta-

Turnu Severin 
 

Județe arondate: Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt, Teleorman, 

Vâlcea și Argeș 

Sucursala Regională 
Dobrogea 

 

Adresa: Str. Razboieni, nr. 
13, Constanţa 

 

Județe arondate: Constanța 
și Tulcea 

Sucursala Regională 
 Banat 

 

Adresa: Str. Johann 
Gutenberg, nr. 2, Timişoara 

 

Județe arondate: Arad, 
Caraş-Severin, Timiş 

Sucursala Regională 
Muntenia 

 

Adresa: Str. Radu Stanian, 
nr. 12, Ploieşti, Prahova 

 

Județe arondate: Prahova, 
Buzău, Ialomiţa, Giurgiu, 

Dâmbovița, Călărași și Brăila 

Sucursala Regională 
Crișana 

Sucursala Regională 
Banat 

Sucursala Regională 
Transilvania 

Sucursala Regională 
Moldova 

Sucursala Regională 
Muntenia 

Sucursala Regională 
București 

Sucursala Regională 
Dobrogea 

Sucursala Regională 
Oltenia 
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CNCIR S.A. este de 11 ani liderul pieței serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire 
din România, care acordă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate în ceea 
ce privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalaţiilor 
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. 

Performanţa acestor activităţi strategice pentru economia națională a crescut de la an la 
an prin muncă, seriozitate, calitatea serviciilor prestate, dezvoltarea de noi linii de business și 
profesionalismul conducerii și angajaților.   

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, 
încadrate conform figurii de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Tarifele aplicate de CNCIR S.A. în activitatea 
reglementată de verificări tehnice în utilizare, sunt prevăzute în HG nr. 34/2012 privind 
aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională 
pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., modificată 
prin H.G. 621/21.08.2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea 
tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul 
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. publicată în MOF 
708/28.08.2019; 

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

3)   activitatea de Formare Profesională (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). 

 

VERIFICĂRI ȘI 

INSPECȚII TEHNICE 

(VTU & VT_AF) 

 

EXPERTIZE TEHNICE LA 

INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE 

(VTU I/E) 

FORMARE 

PROFESIONALĂ 

(FP) 

 

CERTIFICARE 

(CERT) 
LABORATOR  

(LIDN) 
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✓ 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. efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice 

în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în Anexele 2 și 3 ale Legii 64/2008, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Verificările tehnice sunt efectuate de CNCIR S.A. prin Organismul de Inspecție CNCIR-OI, care este 

singurul organism de inspecție acreditat în conformitate cu SR-EN ISO CEI 17020:2012 „Evaluarea 

conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează 

inspecții” din România, în domeniul voluntar. 

 

Instalații/echipamente înregistrate la nivel național în baza de date a CNCIR S.A. 
 

CNCIR S.A. are înregistrate în baza de date un număr de aproximativ 428.277 de 

instalații/echipamente care necesită potențiale verificări, grupate conform figurii de mai jos: 
 

 
Echipamente înregistrate în baza de date a CNCIR S.A. la nivel național 

 

După cum se observă în graficul de mai sus, ponderea cea mai mare în totalul 
echipamentelor/instalațiilor este deținută de Recipiente, formate din recipiente stabile, cisterne, 
containere și butoaie sub presiune, iar ponderea cea mai mică o au Instalațiile pe plan înclinat. 

52.729

48.244

70.349

25.055

268

23

18.859

1.219

18.359

142.624

25.123

6.950

122

16.310

1.742

160

141

Ascensoare

Macarale

Stivuitoare

Elevatoare

Transport pe cablu

Instalații pe plan înclinat

Mecanisme de ridicat

Echipamente de agrement

Conducte

Recipiente

Cazane

Aparate cons. de combustibil

Echipamente săli

Platforme

Scări si trotuare rulante

Mașină de ridicat de tip special

Instalații din domeniul nuclear

Total instalații/echipamente aflate în evidența tehnică a CNCIR S.A. la nivel național
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Repartizarea instalațiilor și echipamentelor verificate  

 

În cursul anului 2021 au fost realizate verificări tehnice în utilizare  (VTU) și verificări tehnice în 

vederea funcționării (VT-AF) la un număr de 125.107  de instalații și echipamente, înregistrând 

o creștere de 2,32% față de numărul total de echipamente și instalații verificate în anul 2020 și 

de peste 9,5 % față de media ultimilor 5 ani, conform graficului de mai jos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea anuală a instalațiilor și echipamentelor verificate 

 

Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate tehnic la nivel național de CNCIR S.A., în cele 

4 trimestre ale anului 2021, se regăsește în figura de mai jos:  

 

 

Numărul de VTU & VT-AF realizate în perioada ianuarie - decembrie 2021 
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Instalații și echipamente verificate la nivel național în anul 2021 

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate prin intermediul celor 8 Sucursale Regionale 125.107 

de verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea autorizării funcționării (VT-

AF) la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexele 2 și 3 ale Legii nr. 64/2008, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, distribuite astfel: 
 

 

Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate de CNCIR S.A. în anul 2021 la nivel național 

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 
anual la nivel național, ascensoarele având o pondere de peste 
44 %. 
În anul 2021 au fost efectuate verificări la 29.978 de instalații 
și echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 

 

 

 

SUCURSALA REGIONALĂ TRANSILVANIA 
 

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

În anul 2021 au fost verificate 18.354 de instalații și 

echipamente, distribuite conform figurii de mai jos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUCURSALA REGIONALĂ OLTENIA 

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

În anul 2021 au fost verificate 17.122 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 anul 2021 au fost verificate 15.397 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 anul 2021 au fost verificate 15.138 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 anul 2021 au fost verificate 14.077 de instalații și 

echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUCURSALA REGIONALĂ BANAT 
 

JUDEȚE ARONDATE: ARAD, CARAŞ-SEVERIN, TIMIŞ. 
 
În anul 2021 au fost verificate 8.067 de instalații și 
echipamente, distribuite conform figurii de mai jos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUCURSALA REGIONALĂ DOBROGEA 
 

JUDEȚE ARONDATE: CONSTANȚA ȘI TULCEA. 
 

În anul 2021 au fost verificate 6.974 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.  
 
CNCIR  S.A. deține autorizații pentru următoarele servicii VTU I/E: 

 

➢ Instalații mecanice sub presiune 

 

PT C1-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

cazane de abur și apă fierbinte (cazane de abur cu qmax = 1035 t/h, pmax = 400 bar, tmax = 

+570°C și cazane de apă fierbinte cu Dmax = 100 Gcal/h, pmax = 40 bar). 

 

PT C4-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

recipiente metalice stabile sub presiune (recipiente metalice stabile sub presiune cu Tmin=-

196°C,  Tmax= +570°C,  pmax = 2000 bar, Vmax = 3 000 000 l). 

 

PT C6-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

conducte metalice pentru fluide (conducte metalice pentru fluide pmax = 200 bar, Tmin ≥ -196°C, 

Tmax ≤ +550°C). 

 

PT C8-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la autovehicule instalații de distribuție gaz petrolier 

lichefiat la consumatori casnici și industriali (instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la 

autovehicule și instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici și industriali 

Vmax =50 000 l, pmax = 25 bar Tmin ≥ -50°C ,Tmax ≤ +50°C). 

 

PT C9-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

cazane apa caldă și cazane de abur de joasă presiune: cazane apa caldă 400kW<Pmax≤30 000 

kW și cazane de abur de joasă presiune 0,6t/h<Qmax≤5 t/h. 

 

PT C10-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

conducte metalice pentru abur și apă fierbinte (conducte de abur și conducte de apă fierbinte 

sub presiune cu pmax = 400 bar, tmax = +570 °C). 

 

PT C12-2003 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

cisterne, containere și butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune 

(cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având: Vmax= 100 000 l, 

pmax=40 bar,  Tmin=-50°C, Tmax=+70°C; containere  pentru gaze comprimate, lichefiate sau 

dizolvate sub presiune având: Vmax= 10 000 l, pmax=40 bar,  Tmin=-50°C, Tmax=+70°C; butoaie 

pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune având: Vmax= 1000 l, pmax=40 

bar,  Tmin=-50°C, Tmax=+70°C. 
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➢ Instalații de ridicat 

 

PT R1-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la:  

stivuitoare autopropulsate având Sn ≤ 55 t; translatoare stivuitoare având Sn ≤ 40 t; macarale 

deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn≤1000 t; macarale deplasabile pe căi fără șine de 

rulare având Sn≤1000 t; macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau 

deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn≤100 t; macarale de construcție specială având 

Sn≤1000 t; platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane și/sau 

materiale  având Sn≤10 t; elevatoare pentru vehicule având Sn≤100 t; mecanisme de ridicat  

având  Sn≤100 t. 

 

PT R2-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la 

ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă 

interioară având Smax ≤15 t.  

 

PT R8-2010 - verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la scări 

și trotuare rulante având capacitate de transport 11.000 persoane/oră. 

 

Verificări tehnice periodice PT-A1, PT-C2, PT-C7, PT-C11 

 

CNCIR S.A. asigură 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. 
 

CNCIR S.A. deține autorizații pentru următoarele sevicii: 
 

➢ PT A1-2010   

Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare pentru următoarele 

echipamente: aparate consumatoare de combustibil cu P ≤ 400kw, cazane de apă caldă P ≤ 

400kw și cazane de abur de joasă presiune  cu Q ≤ 0,6 t/h. 
 

➢ PT C2-2010 

Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare pentru următoarele 

echipamente: arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalațiile tehnologice și  

arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin 

radiație. 
 

➢ PT C7-2010 

Verificare(la deschidere-închidere), reparare și reglare la dispozitive de siguranță cu: DN=80 mm; 

Pmax= 66 bar) 
 

➢ PT C11-2010 

Montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere pentru: instalații de ardere și instalații de 

automatizare pentru cazane; instalații de automatizare pentru centrale termice. 
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Activitatea de verificări tehnice prestată pe piața concurențială la instalațiile și echipamentele 
reglementate de ISCIR se află într-o continuă creștere de la an la an datorită profesionalismului 
echipei de management și specialiștilor CNCIR S.A. 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2021 numărul total al rapoartelor de expertizare și PT 
A1 a fost de 5.495, reprezentând o creștere cu peste 45 % față de aceeași perioadă a anului 2020 
și cu peste 100% față de anul 2019. 

 
Numărul de rapoarte de expertizare și PT A1 realizate în perioada 2019 - 2021 

 

 

În semestrul II al anului 2021 au fost realizate un număr de 2.877 rapoarte de expertizare și PT 
A1, în creștere cu peste 9% față de primul semestru, respectiv 2.618 rapoarte de expertizare și 
PT A1. 

 

Repartizarea numărului de rapoarte de expertizare și PT A1  
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✓ 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. 
  

LIDN deține acreditare RENAR conform SR EN ISO 17025:2018 pentru metodele următoare: 
• Examinarea vizuală a sudurilor – VT; 
• Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor și materialelor metalice și nemetalice – PT; 
• Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor și materialelor feromagnetice – MT; 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), forjatelor(f), laminatelor(l) și țevilor(tv) – UT (f,l,tv); 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), tablelor (t) și măsurarea grosimilor – UT(s,t,g); 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s) cu grosimea materialului de baza 6 ÷ 8 mm- UT(s); 
• Examinarea magnetoinductivă a cablurilor din oțel – MRT; 
• Încercări mecanice – IM, încercarea de duritate; 
• Determinarea compoziției chimice prin analiza spectrală în emisie optică – AC; 
 

Laboratorul de Examinare Nedistructivă şi Distructivă  are autorizare ISCIR – conform  prescriptiei 
tehnice ISCIR CR6:2013, pentru metodele următoare: 
• Examinarea vizuală a sudurilor – VT; 
• Examinarea  cu lichide penetrante a sudurilor și materialelor metalice și nemetalice – PT 
• Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor și materialelor feromagnetice –  MT 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), forjatelor(f), laminatelor(l) și țevilor(tv) – UT(f,l,tv) 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s), tablelor (t) și măsurarea grosimilor – UT(s,t,g); 
• Examinarea cu ultrasunete a sudurilor (s) cu grosimea materialului de bază 6 ÷ 8 mm- UT(s); 
• Examinarea magnetoinductivă a cablurilor din oțel – MRT; 

 
 

Lucrările executate de Laboratorul de Încercări Distructive și Nedistructive (LIDN), care deţine 
două autolaboratoare, mobile, dotate cu echipamente necesare efectuării examinărilor în 
domeniile prezentate, precum și personal autorizat ISCIR pentru efectuarea examinărilor, sunt 
în continuă creștere, CNCIR S.A. câștigând o cotă de piață de până la 60% la nivelul anului 2021. 

Începând cu anul 2020, LIDN execută examinarea magneto-inductivă MRT, pe piața 
concurențială, având în dotare echipamente și accesorii pentru examinarea instalațiilor de 
transport pe cablu pentru persoane de tip telescaun, teleschi, telegondolă, cât și la instalații 
industriale tip cablu funicular, cablu cabină de extracție etc.  
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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 de calificare şi specializare care se disting prin 
metode interactive şi mijloace moderne de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe dezbateri, 
exemplificări și studii de caz sunt organizate la sediile celor 17 puncte de lucru aparținând 
sucursalelor regionale  din întreaga ţară, precum şi la sediile partenerilor noştri (la cerere). 
 

Activitățile de formare profesională presupun:   

• programe de instruire pentru operatori RSVTI, organizate în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului 
responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-
operator RSVTI,cu modificările și completările ulterioare : operator RSVTI – în vederea obtinerii 
autorizației, modul A (cod COR 311941) și operator RSVTI – în vederea prelungirii valabilității 
autorizației, modul B (cod COR 311941). 

• programe de instruire pentru personal tehnic de specialitate organizate în conformitate cu 
prevederile OG 129/2000, republicată, cu privire la formarea profesională a adulților. 
Organizarea acestor cursuri respectă prevederile prescripției tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea 
personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de 
deservire”: RADTE-IP – în vederea obținerii atestatului; RADTE IP – în vederea prelungirii 
atestatului; RADTE-IR – în vederea obținerii atestatului; RADTE IR – în vederea prelungirii 
atestatului; RADTI/RADTP/RADTA IP – în vederea obţinerii atestatului; RADTI/RADTP/RADTA IP – 
în vederea prelungirii atestatului; RADTP-IR – în vederea obținerii atestatului; RADTP IR – în 
vederea prelungirii atestatului. 

• cursuri de calificare și specializare, organizate în conformitate cu prevederile prescripției 
tehnice PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și 
acceptarea personalului auxiliar de deservire” pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei şi a 
obţinerii talonului pentru vize anuale, având următoarele ocupaţii reglementate de ISCIR: 
Stivuitorist, cod COR 834403; Macaragiu, cod COR 834301; Maşinist pod rulant (M.P.R.), cod COR 
834302; Fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte (Fochist clasa A), cod COR 818204; 
Fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (Fochist clasa C), cod COR 
818207; Îmbuteliator fluide sub presiune (IMB), cod COR 818306; Operator umplere recipiente 
GPL, cod COR 81830; Sudor, cod COR N.C. 7212.2.1; Operator sudare țevi și fitinguri PE-HD, cod 
COR 814208; Laborant operator centrale termice, cod COR 311113 și Liftier, cod COR 834309.   

• stagii de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei şi a obţinerii talonului 
pentru vize anuale de 8 ore, organizate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT CR 
8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea 
personalului auxiliar de deservire” pentru următoarele ocupații: Macaragiu- grupele A-D, 
Maşinist pod rulant- autorizat ca macaragiu grupa E, Stivuitorist, Liftier, Fochist pentru cazane de 
abur şi apă fierbinte – autorizat ca fochist clasa A, Fochist pentru cazane de apă caldă şi abur de 
joasă presiune – autorizat ca fochist clasa C, Operator umplere GPL, Îmbuteliator fluide sub 
presiune, Laborant operator centrale termice, Mecanic trolist și Automatist pentru supraveghere 
și întreținere cazane. 
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Activitatea de formare profesională prestată pe piața concurențială se află într-o continuă 
creștere anuală datorită profesionalismului și experienței formatorilor noștri, care folosesc 
metode interactive şi mijloace moderne de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe dezbateri, 
exemplificări și studii de caz persoanelor interesate să aprofundeze competenţele profesionale 
necesare dezvoltării unei cariere de succes. 

Identificarea corectă a nevoii de formare continuă a adulților pe o piață a muncii dinamică și 
exigentă, precum și interesul pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate, au 
condus și în acest an la atingerea obiectivului CNCIR S.A. de a dezvolta constant portofoliul 
serviciilor sale. 

 
Nr. cursuri/cursanți 2019 - 2021 

 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2021 numărul cursanților care au absolvit cursurile de 
formare profesională organizate de CNCIR S.A. a fost de 6.269, reprezentând o creștere cu peste 
10% comparativ cu numărul cursanților din anul 2020 și de peste 17% față de aceeași perioadă a 
anului 2019. 

Numărul cursurilor de formare profesională organizate de CNCIR S.A. în anul 2021 a fost de 457, 
reprezentând o creștere cu peste 20% față de sesisunile de formare profesională organizate în 
2020 și de peste 50% față de aceeași perioadă a anului 2019. 

 

Tip curs stagiu/specializare 2021 

C U R S U R I C U R S A N Ț I

296 5329

368
5614

457 6269

2019 2020 2021

MACARAGIU
677

AUTOMATIST
8

STIVUITORIST
1955

RSVTI MODUL B
192

FOCHIST A
737 FOCHIST C

978

IMB
67

LABORANT
147

LIFTIER
267

RSVTI MODUL A
177

MECANIC TROLIST
84M.P.R.

446
OP GPL

297OP PE-HD 60 ASI 12

ÎMBUTELIATOR 50

+5% 

+11% 

+24% 

+22% 
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✓ 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.    

 

                                                                              CNCIR CERT 
 

 
 

Fig. 10 - Certificare produse/procese OCPP și Certificare personal - OCP 

Competențe

Implementarea 
Standardelor

SR EN ISO/CEI 17024/2012 –
“Evaluarea conformității. 
Cerințe generale pentru 
organismele care efectuează 
certificarea persoanelor”

SR EN ISO /CEI 17020:2015 
– “Criterii generale pentru 
funcționarea diferitelor 
tipuri de organisme care 
efectuează inspecții”

Activități de 
certificare

Certificare de produse și 
procese prin OCPP, 
organismul de certificare 
produse/procese

Certificare personal prin 
OCP, organismul de 
certificare personal

Activități de certificare 

Certificare produse și 
procese OCPP 

Certificare de echipamente 
sub presiune de tip butelii

Certificare de echipamente 
sub presiune transportabile

Certificare personal OCP 

Certificare sudori

Certificare operatori 
examinare nedistructivă
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Directiva TPED (2010/35/UE – TRANSPORTABLE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE) se aplică 
producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor și 
utilizatorilor de echipamente sub presiune transportabile prevăzute în ADR/ RID. 
 

Tipurile de echipamente la care CNCIR CERT efectuează inspecții sunt: 
• Butelii de G.P.L.; 
• Butelii de gaze tehnice, cadre de butelii (baterii); 
• Tuburi pentru gaze tehnice; 
• Recipiente criogenice, butoaie; 
• Cisterne de G.P.L. conform ADR/RID; 
• Cisterne pentru gaze tehnice conform ADR/RID; 
• Armăturile acestora și alte accesorii (dacă este cazul). 

 
 

 În anul 2021 certificatele emise conform Directivei 2010/35/UE – TPED, transpusă în 
legislația românească prin OUG 126/2011 - ca organism notificat NB 2558, au fost în 
număr de 153.  
 

 

Directiva PED (2014/68/UE – Pressure Equipment Directive, transpusă în legislația națională prin 
HG 123/25.02.2015) se aplică proiectării, fabricării și evaluării conformității echipamentelor sub 
presiune (recipiente, conducte, accesorii de securitate, accesorii sub presiune) și a ansamblurilor 
a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari. 
CNCIR S.A. realizează evaluarea conformității echipamentelor sub presiune în conformitate cu 
prevederile Directivei Europene 2014/68/UE – “PED” (Echipamente sub presiune), transpusă ȋn 
legislația românească prin HG 123/2015, pentru: 

▪ recipiente; 
▪ echipamente sub presiune cu arzător sau încalzite în alt mod unde există pericol de 

supraîncalzire, destinate producerii aburului sau a apei fierbinți la o temperatură mai 
mare de 110 ºC și având un volum mai mare de 2 litri, precum și oale de gătit sub 
presiune; 

▪ conducte; 
▪ accesorii de securitate; 
▪ accesorii sub presiune; 
▪ ansambluri; 
▪ aprobarea procedurilor de sudare. 

 
 

 În anul 2021 certificatele emise conform Directivei 2014/68/UE – PED, transpusă în 
legislatia romaneasca prin HG 123/2015 - ca organism notificat NB 2558, au fost în 
număr de 17. 
 

 

Inspecții ADR - CNCIR CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. OT 003 și 
este organism desemnat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca organism de 
inspecție suprastructuri tip cisternă ADR. 
Suprastructurile utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase la care CNCIR CERT 
efectuează inspecții sunt: 

• Cisterne fixe; 
• Cisterne nedemontabile; 
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• Containere cisternă; 
• Vehicule baterie și containere de gaz cu elemente multiple (CGEM). 

 În anul 2021 au fost emise 135 de certificate ADR. 
 

Inspecții tehnice COV 
Prin inspecție tehnică COV în exploatare se înțelege inspecția tehnică a echipamentelor de 

încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la 

supraîncărcare a cisternelor auto si a vagoanelor cisternă pentru benzina și se consideră a fi 

conformă dacă sunt respectate prevederile din Anexa nr. 4 din Legea 264/2017. 

 

CNCIR CERT este organism de inspecție tehnică recunoscut de Ministerul Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri în scopul realizării: 

• Inspecțiilor tehnice în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, 
amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv penru echipamente de încărcare 
pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; 

• Inspecțiilor tehnice în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei 
amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă. 
 

 În anul 2021 au fost emise 8 certificate. 
 
 

Evaluarea conformității echipamentelor pentru agrement – H.G. 435/2010 
 
CNCIR , prin Organismul de certificare CNCIR CERT, prestează pe piața concurențială servicii de 
certificare în conformitate cu H.G. nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe 
piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 
din 17 mai 2010 și desemnat prin Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
nr. 445/12.02.2020, publicat în Monitorul Oficial nr: 171/02.03.2020. 

CNCIR CERT prestează serviciile specifice de evaluare a conformității echipamentelor pentru 
agrement, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere 
pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement și a standardelor armonizate 
referitoare la echipamentele pentru agrement: 

• Certificare de echipamente pentru spații de joacă 

• Certificare de echipamente pentru parcuri de distracții 

 În anul 2021 nu au fost emise certificate. 
 
 

Activitatea de certificare persoane a fost acreditată RENAR prin certificatul PS 086 și ON 053. 
CNCIR CERT este organizație recunoscută de terță parte pentru personalul sudor și NDT prevăzut 
în Directiva 2014/68/EU, certificate de acreditare nr. ON 53. 
CNCIR CERT certifică personal sudor în conformitate cu standardele: 
 

1) SR EN 9606-1:2017 – Certificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 1: Oțeluri, acoperind 
competența într-unul sau mai multe procedee de sudare din următoarele: 

• 111 – sudare cu arc electric (sudare cu arc electric cu electrod învelit); 30 
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• 114 – sudare cu arc electric cu sârma tubulară autoprotectoare; 
• 121- sudare sub strat de flux cu electrod- sârmă semimecanizată; 
• 125 – sudare sub strat de flux cu electrod – sârmă tubulară; 
• 131 – sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert-sudare MIG; 
• 136 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez de flux; 
• 138 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez pulbere metalică; 
• 141- sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu eletrod de wolfram – sudare WIG/TIG; 
• 1412 – sudare WIG/TIG cu arc autogen (fără material de adaos); 
• 143 – sudare WIG/TIG cu sârmă/vergea tubulară; 
• 145 – sudare WIG/TIG cu gaz reducător și sârmă/vergea plină; 
• 15 – sudare cu plasmă; 
• 311 – sudare oxiacetilenică. 

 
2)  SR EN 13067:2013 – Sudori pentru materiale plastice. Certificarea sudori.  Ansambluri 
sudate ale materialelor plastice: 

• SD-sudare cap la cap cu element încălzitor drept; 
• SRM-sudare prin electrofuziune a îmbinărilor suprapuse cu manșon; 
• SRS-sudare prin electrofuziune a îmbinarilor de tip șa (derivație). 

 

 În anul 2021 certificatele emise conform Directivei 2014/68/UE - PED - Certificare 
persoane, transpusă în legislația românească prin HG 123/2015 - certificate de acreditare 
ON 053 si PS 086, au fost în număr de 15. 

 

Numărul total de certificate emise în anul 2021 pentru inspecții TPED, PED, ADR, COV și OCP 
însumează 328, în creștere cu peste 10 % față de numărul total de certificate emise în anul 2020. 
 
 
 

 
Evoluția numărului de certificate emise 2020 - 2021 
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                3. Analiza activității operaționale  

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

autorizării funcționării la instalații/echipamente 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, având la bază 

tarife fixe aprobate prin HG 621/21.08.2019.  
 

Aceste activități au generat următorii indicatori de venituri din exploatare în anul 2021: 

An 2020 2021 

Denumire activitate 
Venituri 

2020 

 

Venituri 
2021 

% din total 
venituri 

exploatare 
 

1)activitatea reglementată 78.684.486 79.232.188 
 

92,60% 

 

2) activitatea autorizată 

 

4.739.672 6.329.947 

 
7,40% 

Total venituri din 
exploatare 

83.424.158 
 

85.562.135   

 

În anul 2021 veniturile din exploatare au înregistrat o creștere cu 2.137.977 lei comparativ cu 

anul anterior (+ 2,5%) pe fondul creșterii numărului de instalații/echipamente verificate tehnic 

pe piața reglementată și a gradului de competitivitate pe piața concurențială.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În cursul anului 2021, compania a înregistrat următorii indicatori de venituri conform bilanțului: 
 

Suma (lei) 
Ponderea veniturilor din 

exploatare (%) Indicatorul 

Venituri din exploatare 85.562.135 100%  

 Cifra de afaceri netă 85.325.346 99.72% 

Alte venituri din exploatare  236.789 0.28% 
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               4. Situația financiar – contabilă  

 
Activitatea economică și financiară a CNCIR S.A. în anul 2021 s-a desfășurat în baza indicatorilor 

cuprinși 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 prin 

HG 441/2021 

Realizat      

      2021 

% Realizat/ 

BVC 

                             a      b        c=b/a 

VENITURI TOTALE 83.154 85.703 103 % 

Venituri din exploatare 82.954 85.562 103 % 

Venituri financiare 200 141 71 % 

CHELTUIELI TOTALE 78.641 77.919 99 % 

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii  15.900 13.491 85% 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

asimilate  
950          787 83 % 

C. Cheltuieli cu personalul 54.207 53.603 99% 

D. Alte cheltuieli de exploatare 7.574 10.037 133% 

Cheltuieli financiare 10 1 10% 

Rezultatul brut (profit) 4.513 7.784 173% 

Impozit pe profit 866 1.434 166% 

Rezultat net 3.647 6.350 174% 
 
 

 

 
Conducerea societății a luat toate măsurile necesare realizării veniturilor bugetate pe anul 2021 
(realizare 103%) și s-a încadrat în cheltuielile previzionate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 
(realizare 99%), ceea ce a condus la realizarea unui profit brut în valoare de 7.784 mii lei 
(realizare 174%). 
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Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare în perioada 2019-2021 și situația 

comparativă a valorilor înregistrate în anul 2021 față de anii 2020 și 2019 se prezintă astfel: 
 

Evoluția rezultatelor din activitatea de exploatare și financiară 2019-2021 (mii lei)  

 
Rezultatele financiare ale companiei în anul 2021 comparativ cu anii 2020 și 2019 se prezintă 

astfel: 

• Cifra de afaceri realizată în anul 2021, în valoare de 85.325 mii lei, este în creștere cu 5% 

față de nivelul realizat în 2020 și cu 24 % mai mare față de anul 2019;  

• EBIT (Profit din exploatare + Venituri financiare) a înregistrat în anul 2021 o scădere cu 

54 %, de la 17.195 mii lei în anul 2020 la 7.784 mii lei în anul 2021, pe fondul redistribuirii 

cheltuielilor din exploatare bugetate pe anul 2020 dar amânate și  redistribuite activității 

operaționale aferente anului 2021, ca urmare a atenuării eventualelor efecte negative generate 

de criza sanitară asupra activității economice a  societății; 

• Profitul net în anul 2021 a scăzut cu 57 % față de anul 2020, fiind în valoare de 6.350 mii 

lei, însă în creștere cu 174% față de valoarea previzionată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli. 

Profitul net a înregistrat în anul 2020 o creștere artificială față de valoarea bugetată (+180%) pe 

fondul amânării cheltuielilor prognozate la începutul exercițiului financiar, ca urmare a apariției 

pandemiei COVID-19, și redistribuirea acestora activității operaționale aferente anului 2021. 

• Productivitatea muncii a continuat trendul ascendent anual, determinând în anul 2021 o 

eficiență mai bună a utilizării resurselor umane în cadrul companiei față de anul 2020 și implicit 

o creștere cu ~ 4% a performanței angajaților.   
 

  
 

69.788

83.726

85.704

11.938

14.982

6.350
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Realizat

Indicatori comparativi 2019-2021

Profit net

Venituri totale

(mii lei)

 
Indicatori (mii lei) 

Bilanț contabil Variație (%) 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

CIFRA DE AFACERI 68.854 81.197 85.325 ▲18 %      ▲5% 

Venituri din exploatare 69.291 83.424 85.561 ▲20 %   ▲2.5% 
Cheltuieli din exploatare 55.313 66.530 77.919     ▲20 %  ▲17% 

EBIT  14.475 17.195 7.784     ▲19 %      ▼54% 

Rezultat financiar 495 300  141     ▼39 %   ▼53% 

PROFIT NET 11.938 14.982 6.350     ▲25 %   ▼57% 

Număr mediu angajați 460 490 497      ▲ 7%  ▲1% 

Productivitatea muncii  150 166 172     ▲10%       ▲4% 
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Evoluția trimestrială a principalilor indicatori ai rezultatelor financiare, se prezintă astfel:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri a înregistrat o evolutie ascendentă în ultimii ani, printr-o creștere anuală 
progresivă de 5–18%, ceea ce ilustrează preocuparea permanentă a managementului societății 
pentru menținerea și creșterea numărului de clienți.  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cifra de afaceri 56.777.463 56.802.243 59.807.814 68.854.267 81.197.007 85.325.346 

Profit net 19.778.025 20.840.978 18.298.053 11.937.661 14.982.325 6.350.250 
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Cifra de afaceri

Profit net

      Indicatori (mii lei) 
Balanța de verificare 

T1 - 2021 T2 - 2021 T3 - 2021 T4 - 2021 
Total 
2021 

CIFRA DE AFACERI 22.164 21.974 20.339 20.848 85.325 

Venituri din exploatare 22.210 22.047 20.404 20.900 85.561 

Cheltuieli din exploatare 16.687 18.967 18.948 23.317 77.919 

EBIT  5.565 3.125 1.624 -2.530 7.784 

Rezultat net 4.652 2.620 1.535 - 2.457 6.350 

85.561 mii lei 
77.919 mii lei 

7.784 mii lei 6.350 mii lei 
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Astfel, profitul companiei aferent exercițiului financiar 2021 este după cum urmează: 
 

Indicator Suma (lei) 
Profit brut 7.784.074 
Impozit pe profit 1.433.823 
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit 6.350.251 
Reîntregire cu suma aferentă Provizion pt. particip. salariați la profit* 320.000 
Profit contabil la 31.12.2020 pentru distribuire de dividende 6.670.251 

 

Destinația profitului propusă spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor este: 

Indicator Suma (lei) 

1)      -  Rezerva legala 5% din profitul brut  0 

2)      -  Pierdere reportata 0 

3)      -  Dividende propuse actionarului unic: 90% din profit  6.003.226 

4)      -  Participarea salariaților la profit * 320.000 

5)      -  Profit nerepartizat 2021 347.025 

* Suma propusă a fi acordată ca participare a salariaților la profit a fost prevăzută și provizionată în Bugetul 
de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat prin HG. 441/2021. 

 

Evoluția principalilor indicatori economico – financiari în anul 2021 

Indicator Formula de calcul 2020 2021 

Lichiditatea generală curentă Active circulante/Datorii curente 3.68 2.28 

Rentabilitatea economică Profit net/Active totale x 100 21.14 % 9.9% 

Rentabilitatea financiară Profit net/Capitaluri proprii x 100 24.32 % 11.76% 

Marja profitului operațional Profit operational (EBIT)/Cifra de afaceri x 100 21.17 % 9.15% 

Rata solvabilității generale Active totale/Datorii curente 9.13 9.27 

Durata de recuperare a 
creanțelor (zile) 

Creanțe totale/Cifra de afaceri x 365 
 

29.07 22.25 

 

3,68

21,14%

24,32%

21,17%

9,13

29,07

2,28

9,90%
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9,15%

9,27
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2020 3,6821,14%24,32%21,17%9,1329,07

2021 2,289,90%11,76%9,15%9,2722,25
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Lichiditatea generală curentă a avut în 2021 un trend ușor descrescător față de 2020 pe fondul scăderii 

disponibilităților bănești, însă înregistrează o valoare superioară nivelului general recomandat de  1 – 1.5, 

ceea ce denotă capacitatea ridicată a companiei de a își acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea 

tuturor activelor curente.  

 

Rentabilitatea economică constituie o formă sintetică de exprimare a eficienței economice, care reflectă 

capacitatea societății de a realiza profit. În condițiile economiei de piață și a tarifelor reglementate, 

rentabilitatea economică se păstrează la nivel confortabil, înregistrând în anul 2021 o valoare de 9,9%, 

ceea ce denotă o eficiență crescută a utilizării activelor alocate activităților companiei. 

 
Rentabilitatea financiară exprimă capacitatea companiei de a realiza profit din capitalul propriu angajat 

în activitățile sale, măsurând astfel rata de rentabilitate a investiţiei acţionarului unic. 
Pe fondul redistribuirii cheltuielilor din exploatare bugetate pe anul 2020, dar amânate și  redistribuite 

activității operaționale aferente anului 2021 ca urmare a atenuării eventualelor efecte negative generate 

de criza sanitară asupra activității economice a  societății, rentabilitatea financiară a avut în anul 2021 o 

valoare de 11,76%. 

 

Marja profitului operațional reprezintă capacitatea companiei de a genera o valoare adaugată pentru 

acționar din activitățile prestate, înregistrând în anul 2021 valoarea de 9,15% pe fondul creșterii cifrei de 

afaceri cu peste 3% față de valoarea previzionată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.  

 

Rata solvabilității generale arată capacitatea de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale. Potrivit 

valorilor înregistrate în ultimii ani, trendul este unul crescător, ceea ce sugerează o situație foarte bună a 

societății. 

 

Durata de recuperare a creanțelor exprimă în mod concret numărul de zile în care compania își 

recuperează creanțele. În  anul  2021  numărul de zile  în care  au  fost recuperate  creanțele s-a redus cu        

~ 30 % față de anul 2020, ajungând la o medie de 22 zile. 

 

 

Situația poziției financiare 
 

 Informațiile financiare prezentate sunt furnizate pe baza situațiilor financiare la 31.12.2021. 

 
 

Active imobilizate 
 

Activele imobilizate, în valori brute sunt prezentate după cum urmează (în lei): 

 

 

Active imobilizate 

Sold  initial      

la  01.01.2021 

Achizitii/ 

Cresteri/ 

Reevaluari 

Iesiri/ 

Diminuari/  

Reevaluari 

Sold final la 

31.12.2021 

 1 2 3 4=1+2-3 

Imobilizări necorporale 9.166.752 3.230.685 164.050 12.233.387 

Concesiuni, brevete, licente, 

marci, drepturi si valori 

similare si alte imobilizari 

necorporale 

    

9.166.752 3.230.685 164.050 12.233.387 

   - 
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Imobilizări corporale 45.531.665 8.178.463 1.720.744 51.989.384 

terenuri și amenajări 7.006.178 - - 7.006.178 

construcții 16.108.161 1.511.567 - 17.619.727 

instalatii tehnice și mașini 20.866.187 5.369.260 952.689 25.282.758 

alte instalatii, utilaje și 

mobilier 

1.217.006 468.920 41.676 1.644.250 

Imobilizari corporale în curs 

de execuție 

334.133 733.676 726.379 341.430 

Avansuri imobilizari corporale 0 95.040 - 95.040 

Imobilizări financiare 24.964 25.156 34.488 15.632 

TOTAL imobilizări 54.723.381 11.434.304 1.919.282 64.238.403 

 
 Valoarea netă a activelor imobilizate ce se regăsește în bilanț este: 
 

Valoarea netă a activelor 

imobilizate (lei): 

Sold inițial la 01.01.2021 Sold final la 31.12.2021 

Imobilizări necorporale 5.747.458 7.104.033 

Imobilizări corporale 35.638.543 38.842.491 

Imobilizări financiare 24.964 15.632 

Total imobilizări 41.410.965 45.962.156 

 

Active circulante 
 

➢ Situația stocurilor la 31.12.2021 a fost următoarea: 

 

Denumire Suma (lei) 

Materiale consumabile 928.087 

      a) Combustibili 24.849 

      b) Piese de schimb 0 

      c) Alte materiale consumabile 903.238 

Obiecte de inventar 219.347 

Stocuri în curs de aprovizionare 829 

Total stocuri 1.148.263 

 
➢ Situația creanțelor la 31.12.2021 a fost următoarea: 

 

Denumire Suma (lei) 

Total creante 6.520.321 

a) clienți și creanțe comerciale 9.137.872 

                 din care creanțe comerciale neîncasate la termen 5.203.202 

b) ajustări depreciere clienți * - 3.716.721 

c) alte creanțe 1.099.170 
 

* valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor neîncasabile și a clienților incerti, rău platnici sau în litigiu 

constituite: în proporție de până la 30 % pentru creanțe cu termen de încasare depășit (mai mult de 270 zile 

întârziere) și/sau pentru creanțe ale clienților aflați în procedura insolvenței precum și 100 % pentru creanțele 

clienților aflați în procedura falimentului la 31.12.2021 
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Numerar și echivalente de numerar 
Sold la 

1 ianuarie 2021  

Sold la 

31 decembrie 2021 

Conturi la bănci în lei 20.611.061  8.094.990 

Conturi la bănci în valută 26.185  648 

Sume în curs de decontare -  - 

Numerar în casă 4.646  18.363 

Alte valori -  - 

Total 20.641.892  8.114.002 

 
 

Provizioane 
 

La 31.12.2021 au fost înregistrate provizioane în valoare totală de 3.157.618 lei, pentru: 
 

Descriere provizion/ajustare (Lei) 
Sold la  

1 ianuarie 2021 

Sold la  

31 decembrie 2021 

Provizioane pentru litigii 1.522 1.522 

Alte provizioane – participarea salariatilor la profit 320.000 320.000 

Alte provizioane – concedii de odihna neefectuate 1.072.333 748.096 

Alte provizioane – contract de mandat 99.000 2.088.000 

Total 1.492.855 3.157.618 

 

 

SITUAȚIA DATORIILOR ȘI A CAPITALURILOR PROPRII 

 

La data de 31.12.2021 societatea a înregistrat un volum de datorii în sumă de 6.939.378 lei, a căror 

exigibilitate este sub un an și se prezintă astfel: 
 

 Datorii și capitaluri proprii                                                         31 decembrie 2020                  31 decembrie 2021 
 Avansuri încasate în contul comenzilor                              375.760                                   579.711 
 Datorii comerciale 1.953.751 1.045.677 
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și  
datoriile privind asigurările sociale 

5.432.843 5.313.991 

Total datorii 7.762.354 6.939.379 

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 3.848.971 5.059.203 
Profitul exercitiului financiar 14.982.325 6.350.251 
Rezultatul reportat provenit din corectarea 
erorilor contabile 

63.289 62.070 

Rezultat reportat -litigu ANAF cf dec. 
Impunere  26219/2020 

1.044.820 1.044.820 

 Total capitaluri proprii 61.585.218 54.162.157 

 Total datorii și capitaluri proprii 69.347.572 61.101.536 

 

 
            Compania nu înregistrează plăți restante în anul 2021, toate datoriile sunt achitate la scadență. 
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Investiții 

 

În cursul anului 2021, au fost  finalizate investiții în sumă de 10.580.433 lei,  aceastea referindu-se la:   

▪ Investiții în imobilizări necorporale (licențe, programe informatice):                           3.230.685  lei 
▪ Investiții în imobilizari corporale: investiții clădiri, aparatură, dispozitive de lucru, 

 IT, autoturisme, alte instalatii, utilaje si mobilier:                                        7.349.748 lei 

TOTAL                                                           10.580.433 lei 

                 
 

                Total datorii și capitaluri proprii                                                       Investiții 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

Concluzii privind situațiile financiare 
 

Situaţiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societăţii și au fost întocmite în conformitate cu 
cerinţele normelor de contabilitate din România, respectiv: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
privind organizarea și evidența corectă la zi a contabilității și Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
(„OMFP”) nr. 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare. 
 

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul financiar aferent anului 2021 au fost consemnate în 
documentele legale și în contabilitate, astfel cum rezultă din balanța sintetică și bilanțul contabil la 
31.12.2021. Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală 
a elementelor patrimoniale. Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile 
și cheltuielile contului de profit și pierdere. 
 

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principiile contabilității, regulile și modelele 
prevăzute de reglementările în vigoare. 
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               5. Controlul intern în cadrul Companiei  

 
Monitorizarea activității societății este realizată de Directia Management Integrat, ce are ca 
principală responsabilitate monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a 
implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, în conformitate cu 
legislația în vigoare și a standardelor din seria SR EN ISO. 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

Activitatea financiar-contabilă a companiei este realizată în conformitate cu legislația în vigoare 
și în baza politicilor contabile întocmite la nivelul companiei conform Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. La nivelul 
societății sunt organizate cu periodicitate verificări interne de către managamentul financiar prin 
următoarele operațiuni: 

 supravegherea gestiunii societății; 

 verificarea/completarea procedurilor interne și a politicilor contabile;  

 verificare și urmărire incasări și plăți conform fluxuri de numerar; 

 inventarierea anuală a patrimoniului; 

 maximizarea profitului și a valorii companiei (a averii acționarului); 

 verificarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli.  
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Conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice, CNCIR S.A. raportează anual despre stadiul 
implementǎrii și dezvoltării sistemului de control intern managerial către ministerul de resort. 
Pentru anul 2021 raportarea s-a făcut în luna februarie a anului 2022 conform prevederilor legale 
aplicabile.  

Activităţile specifice sistemului de control intern managerial fac parte integrantă din procesul 
orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri 
privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, 
verificarea, analiza performanţei, revizuirea proceselor şi activităţilor, supravegherea. 

 

 

5.1.Auditul intern 
 

Auditul public intern se organizează și se efectuează, la nivelul Companiei Naționale pentru 
Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, de către Compartimetul 
Audit Public Intern, format din 2 persoane, care este organizat și funcţionează în subordinea 
directă a Directorului General al CNCIR S.A.  

Pentru elaborarea planului anual de audit public intern aferent anului 2021 s-a avut în vedere 
determinarea ariei auditului prin următoarele aspecte:  

▪ Regulamentul de Organizare și Functionare și Organigrama CNCIR S.A.,  cu scopul 
indentificării tuturor structurilor și activităților din cadrul companiei; 

▪ prevederile legislative conform cărora compartimentul de audit intern auditează o dată la 3 
ani structurile componente ale CNCIR S.A.; 

▪ utilizarea eficientă a întregului fond de timp disponibil pentru efectuarea misiunilor și 
asigurarea calității misiunilor de audit. 

Planificarea misiunilor de asigurare pentru anul 2021 a avut la bază evaluarea riscurilor aferente 
activităților derulate în cadrul CNCIR S.A. și prioritizarea acestora în funcție de scorul de risc, care 
a determinat momentul în care activitatea va fi auditată de către structura de audit public intern. 

Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale și multianuale sunt 
următoarele: 

• Modificări ale cadrului normativ 

• Complexitatea activităților 

• Fiabilitatea informațiilor 

• Experiența personalului 

• Obiectivele structurii auditate 

Personalul care exercită activitatea de audit public intern are o atitudine imparțială, nu are 
prejudecăți și nici conflicte de interese, își îndeplinește atribuțiile în mod obiectiv și independent, 
cu profesionalism și integritate, respectând prevederile legii. 

În cursul anului 2021 au fost planificate și realizate un număr de 4 misiuni de audit intern, 
însumând 167 zile lucrătoare, astfel că gradul de realizare al planului de audit este de 100%. 
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5.2. Managementul riscurilor 
 
 

Managementul riscurilor reprezintă un proces complex care presupune identificarea, analiza, 
evaluarea și prioritizarea riscurilor identificate la nivelul companiei în vederea realizării planului 
de implementare a măsurilor de control și de urmărire a riscurilor pentru evitarea impactului 
negativ asupra activităţii societăţii şi asupra rezultatelor sale economico-financiare.  

Printr-o abordare sistematică, structurată și actualizată a managementului riscurilor care 
contribuie la eficientizarea proceselor, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea 
executivă au identificat principalii indicatori de risc cu privire la activitatea CNCIR S.A. și îi 
monitorizează  permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Companiei la efectele 
unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale etc.). 
 

Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats, respectiv - puncte forte, puncte 
slabe, oportunități și amenințări) este de asemenea un instrument util în calibrarea la mediul 
extern al companiei și strategiei sale. 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• CNCIR S.A. deține o poziție în piață echivalabilă 
unei situații de monopol, în viziunea Consiliului 
Concurenței; 

• Activitatea reglementată permite adaptarea 
tarifelor la nivelul costurilor pentru o 
profitabilitate rezonabilă de 5%; 

• Expertiză unică în piața locală pentru derularea 
celor patru activități principale, susținută de 
certificări naționale și internaționale; 

• Sistem de control intern și de management al 
riscului implementat; 

• Leadership organizațional;  

• Sistemul performant de informatizare a 
proceselor interne și a unei aplicații de tip ERP 
la nivelul cerințelor de piață actuale nu este 
finalizat; 

• Procesele de investiții sunt dezvoltate la un 
nivel redus; 

• Forța de muncă de calificare tehnică are profil 
de vârstă cu grad de risc și este greu de înlocuit 
în piața actuală a forței de muncă.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Extinderea operațiunilor nereglementate 
(laborator, formare profesională) pe piața 
natională și chiar pe piețele regionale, dacă 
există cerere; 

• Dezvoltarea capitalului uman prin apelarea la 
soluții de internship, uzând de modificările 
recente legislative ce privesc internshipul și 
accesând schemele naționale de sprijin a 
tinerilor profesioniști; 

• Adaptarea sistemului de recrutare și motivare 
la exigentele actuale ale pietei fortei de munca; 

 

• Expunere semnificativă în companiile din 
sectorul energiei si metalurgiei, astfel 
performanța viitoare va depinde în mare 
măsură de starea generală a industriilor și 
piețelor în care operează societățile din 
portofoliul CNCIR S.A. 

• Modificări legislative în plan național și 
european. 

• Din cauza unei încetiniri a economiei globale, 
influențată de criza provocată de virusul SARS-
CoV-2, în următoarea perioadă multe companii 
vor întâmpina dificultăți financiare și nu vor 
avea posibilitatea de a-și achita facturile 
restante. Prin urmare, este foarte probabil să 
observăm o creștere în numărul dosarelor de 
recuperare de creanțe, dar și în numărul 
debitorilor aflați în insolvență, întârzierea în 
recuperararea creanțelor putând genera 
probleme de lichiditate pentru companie. 
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Analiza PEST (politic, economic, social și tehnologic) reprezintă o analiză a impactului și tendințelor 
generale ale mediului extern, elaborată din perspectiva factorilor politici, economici, socio–culturali 
și tehnologici, care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a CNCIR S.A. 

 

POLITIC 

 

• CNCIR S.A. este o societate cu capital deținut de statul român prin Ministerul 
Energiei, fiind potențial supus unor efecte în urma schimbărilor de guvernare și din 
administrația publică. Cu toate acestea, orientarea sa către securitatea mediului 
industrial îl face un organism indispensabil și supus într-o mică măsură schimbării. 

• Pentru a lucra cu această influență cât mai eficient, CNCIR S.A. trebuie să comunice 
clar misiunea, viziunea și strategia sa guvernărilor și să lucreze cu obiective și planuri 
pe termen lung. 

 

ECONOMIC 

 

• Volumul de activitate al CNCIR S.A. este strâns legat de volumul exploatărilor 
industriale care au loc pe teritoriul Romaniei și este legat îndeaproape de evoluția 
unui număr restrâns de industrii precum sectorul energiei și al metalurgiei, după cum 
se poate observa din analiza principalilor clienți. 

• Evoluția acestor sectoare va influența și activitatea CNCIR S.A., iar aceasta se 
întâmplă de multe ori dincolo de politicile naționale, în funcție de evoluțiile piețelor 
globale. Unele dintre sectoarele deservite de CNCIR S.A. prezintă riscuri pentru 
următorii ani: 

➢ exploatările petroliere în Romania au producții din ce în ce mai mici pe măsura 
maturizării zăcămintelor 

➢ sectorul de rafinare este supus unor presiuni globale de supra-capacitate și pus 
în pericol de o eventuala evoluție rapidă a vehiculelor electrice 

➢ sectorul metalurgic este presat de marje reduse din cauza supra-capacității la 
nivel global 

 

SOCIAL 

 

• CNCIR S.A. este orientată către mediul industrial și prin urmare nu foarte legat de 
tendințele sociale. Cu toate acestea, elementul social poate influența activitatea pe 
termen lung a CNCIR S.A. pentru ca gradul de educare a persoanelor cu privire la 
măsurile de siguranță va determina și atitudinea lor în viața profesională. 

• Din acest punct de vedere, CNCIR S.A. poate include comunicarea pe teme de 
siguranță în planul de comunicare și poate stimula și alte instituții ale statului să facă 
același lucru pentru un efect la nivel de societate. 

 

TEHNOLOGIC 

 

• Tehnologia schimbă lumea și se reflectă diferit pentru fiecare business în parte. Chiar 
daca tehnologia nu va schimba business-ul principal și rațiunea de a exista a CNCIR 
S.A., așa cum a făcut-o pentru alte companii, poate introduce transformări în modul 
în care CNCIR S.A. își realizează activitățile, spre exemplu: 
➢ soft ERP pentru creșterea eficienței și calității înregistrărilor și raportărilor 
➢ utilizarea tehnologiei pentru a prelua unele interacțiuni cu clienții, a le face mai 

rapide, mai comode, mai ieftine și mai trasabile 
➢ utilizarea tehnologiei pentru a optimiza unele părți ale activității, cum ar fi rutele 

logistice etc. 
 

Pentru a evita apariția dezechilibrului financiar și al instabilității operaționale, Consiliul de 
Administrație împreună cu conducerea executivă monitorizează și implementează măsuri în 
vederea creşterii gradului de adaptabilitate şi a capacităţii de reacţie a companiei la schimbările 
permanente ale mediului economic și legislativ în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, prin 
următoarele acțiuni: 

• Observarea atentă a evoluțiilor industriei; 

• Identificarea unor noi surse de venit, preferabil în domenii unde își poate utiliza expertiza 
tehnică pentru creșterea gradului de siguranță; 

• Administrarea atentă a costurilor și adaptarea acestora la volumul de afaceri realizat. 
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                   6. Guvernanța 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 organisme 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; 

➢ Regulamentul de guvernanță corporativă al CNCIR S.A.  
 

 

 

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  Structuri de guvernanță corporativă 
 
Organismele corporative ale CNCIR S.A. sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală 
a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al Companiei, Consiliul de Administrație, 
Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Conducerea executivă. 
 
 

       
 

 

 

 
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) 
 
Mecanismul real de exercitare a drepturilor 
acţionarului unic îl reprezintă Adunarea 
Generală a Acţionarilor, care este principalul 
organism de guvernare corporativă și decide 
asupra activității, politicii economice și de 
afaceri a Companiei.  
În perioada în care statul este acționar unic la 
CNCIR S.A., interesele acesteia în Adunarea 
Generală a Acţionarilor vor fi reprezentate de 
Ministerul Energiei. 

Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi 
Ordinară sau Extraordinară. În conformitate 
cu prevederile Actului Constitutiv și ale 
legislației în vigoare, Adunările Generale ale 
Acționarilor au o serie de competențe 
principale. 

 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are 
următoarele competețe principale: 

• aprobă propunerile privind strategia globală 

de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, 

restructurare economico-financiară a CNCIR S.A.; 

• să discute, să aprobe sau să modifice situațiile 

financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate 

de Consiliul de Administrație, de cenzori sau, 

după caz, de auditorul financiar și să fixeze 

dividendul; 

• aprobă repartizarea profitului, conform legii;  

• să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli 

și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul 

financiar următor; 

 

Consiliul de Administrație

Management Executiv

Adunarea Generală 
     a Acționarilor 

Comitetul de Nominalizare    
          și Remunerare 

Comitetul de Audit 
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• stabileşte nivelul remuneraţiei lunare 
cuvenite membrilor consiliului de 
administraţie, precum şi cenzorilor; 

• se pronunţă asupra gestiunii 
administratorilor şi asupra modului de 
recuperare a prejudiciilor produse CNCIR 
de către aceştia; 

• stabileşte nivelul remuneraţiei directorului 
general al CNCIR;  

• hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la 
desfiinţarea subunităţilor, la fuziunea, 
divizarea, participarea la constituirea de noi 
persoane juridice sau la asocierea cu alte 
persoane juridice sau fizice, din ţară sau din 
străinătate; 

• să aleagă și să revoce membrii Consiliului 
de Administrație și cenzorii;  

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
are următoarele competețe principale: 

• schimbarea formei juridice; 

• mutarea sediului; 

• schimbarea obiectului de activitate; 

• înființarea sau desființarea unor sedii 

secundare, sucursale; 

• majorarea capitalului social, precum şi 

reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi 

acţiuni, în condiţiile legii;  

• fuziunea cu alte societăţi sau divizarea; 

• dizolvarea anticipată; 

• oricare altă modificare a actului constitutiv 

 
Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt reglementate prin Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
Consiliul de Administrație (CA) 
 
CNCIR S.A. este o societate pe acțiuni, care este 
organizată și funcționează în conformitate cu 
legile din România, fiind administrată într-un 
sistem unitar de către un Consiliul de 
Administratie compus din 5 membri.  

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși 
de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, putând 
fi realeși sau, în cazul neîndeplinirii obiectivelor 
principale, pot fi revocați de către Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor. 

Consiliul de Administrație este însărcinat cu 
îndeplinirea atribuțiilor cu responsabilitate, 
eficiență și corectitudine în vederea realizării 
obiectului de activitate al Companiei, cu 
excepţia celor prevăzute de lege pentru A.G.A.  
Organizarea şi funcţionarea CA se realizează în 
baza Actului Constitutiv, a legilor aplicabile și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare 
(„ROF”) al Companiei. 

 

Principalele competențe ale Consiliul de 
Administrație sunt următoarele: 

• aprobă structura organizatorică şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare al 
CNCIR S.A.; 

• aprobă delegările de competenţă pentru 
directorul general şi pentru persoanele din 
conducerea CNCIR S.A., în vederea executării 
operaţiunilor acesteia; 

• supune anual adunării generale a 
acţionarilor, în termenul legal, raportul cu privire 
la activitatea CNCIR S.A., bilanţul contabil şi 
contul de profit şi pierderi pe anul precedent, 
precum şi proiectul programului de activitate şi 
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale 
CNCIR pe anul în curs; 

• convoacă adunarea generală a acţionarilor 
ori de câte ori este nevoie; 

• stabileşte drepturile, obligaţiile şi 
responsabilităţile personalului CNCIR S.A., 
conform structurii organizatorice aprobate; 

• aprobă programele de producţie, cercetare, 
dezvoltare, investiţii; 

Membrii Consiliului de Administrație au fost selectați ca urmare a unei proceduri de selecție 
desfașurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin hotărârea A.G.A. nr 10 din 
27.08.2020 au fost numiți în calitate de administratori ai CNCIR S.A., pentru o perioadă de 4 ani 
începând cu data de 28.08.2020, ca urmare a finalizării unei proceduri de selecție desfașurată în 
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conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, următoarele persoane: 

 

Domnul Boblea Alin – Alexandru activează în calitate de administrator provizoriu al CNCIR S.A. din 
27.02.2020, iar mandatul acestuia a fost reînnoit și prelungit succesiv, conform Hotărârilor A.G.A, până la 
data de 01.03.2022 sau până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor potrivit OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume si Prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului 

EFTA CRISTINEL – SORIN PREȘEDINTE CA 28.08.2020 28.08.2024 

GEORGESCU IONEL MEMBRU NEEXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

GROPOȘILĂ IULIAN MEMBRU NEEXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

TIMOFTE IOANA MEMBRU EXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

BOBLEA ALIN - ALEXANDRU MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu 27.02.2020 01.03.2022 

Adunarea Generală a Acționarilor 

Consiliul de Adminstrație 

 
          EFTA                 
Cristinel – Sorin        
      Președinte 
 

 

 

TIMOFTE Ioana 
Membru 
executiv 

 

GEORGESCU Ionel 
Membru 

neexecutiv 

 

GROPOȘILĂ Iulian 
Membru 

neexecutiv 

 

BOBLEA                        
Alin - Alexandru    

Membru neexecutiv 

 

Conducerea executivă 

STANCU Oltea Maria      
Director Economic 

 

TIMOFTE Ioana 
Director General 

 

GHEORGHIȚĂ Gabriel 
Director Juridic și 

Asistență de Specialitate 

 

IONESCU Dan - Cezar 
Director General Adjunct 

Organism Inspecție 

 

SÎSÎIAC Marius - Cristian 
Director General Adjunct 

Activități Autorizate 

 

ZGÎMBAU Silvia 
Director Resurse Umane 

 

ȘTEFAN Bogdan Ciprian  
Director Comercial 

 

RAICU Ionica  
Director Management 

Integrat 
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EFTA Cristinel – Președinte al Consiliului de 
Administrație 

Domnul Efta Cristinel este licențiat al Facultății de Drept 
din cadrul Universității din Craiova, are o vastă 
experiență în desfășurarea activității societăților în 
conformitate cu normele legale sub aspect juridic și în 
reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor 
legitime ale societăților în fața autorităților publice, 
instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei 
persoane juridice sau fizice, română ori străină. 

 

GEORGESCU Ionel - membru în Consiliul de 
Administrație 

Domnul Georgescu Ionel este doctorand în domeniul 
Ordine Publică și Siguranță Națională al Academiei de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și deține 
numeroase specializări post universitare precum 
„Științe Penale”, „Investigatii financiare” și „Securitate 
și Bună Guvernare”. Deține o solidă experiență 
profesională în funcții de management și în calitate de 
membru în diferite Consilii de Administrație. 

 

GROPOȘILĂ Iulian - membru în Consiliul de 
Administrație 

Domnul Gropoșilă Iulian este masterand în 
specializarea Dreptul Afacerilor în Societatea 
Informatională și doctorand în economie la Institutul 
Național de Cercetări Economice – Costin C. Kirițescu. 
Începând cu anul 2004 este Președinte și membru 
fondator al Patronatului Întreprinderilor Mici si Mijlocii 
din Constanța, precum și Vicepreședinte la Federația 
Patronală a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Regiunea 
Sud – Est și la Consiliul Național al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din România. 

 

 

 TIMOFTE Ioana - membru în Consiliul de 
Administrație și Director General 

Doamna Timofte Ioana este licențiată în Științe 
Juridice la Facultatea de Drept a Universității Petre 
Andrei din Iași și deține un master cu specializarea 
„Studii de Integritate și Securitate” în cadrul 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.    A urmat 
mai multe cursuri postuniversitare de perfecționare 
în diferite specializări, precum: „Securitate 
Națională”, „Securitate și Bună Guvernare”, 
„Prevenirea corupției în instituțiile publice” și 
„Management Organizațional”. 

Experiența sa profesională include funcții de 
conducere și de administrare, atât în sectorul public, 
cât și în cel privat, în domeniile juridic, managerial, 
politic, al educației universitare și postuniversitare, 
al consultanței și consilierii, ocupând din anul 2018 
și până în prezent funcția de Director General al 
CNCIR S.A. 

 

BOBLEA ALIN – ALEXANDRU - membru în Consiliul 
de Administrație 

Domnul Boblea Alin – Alexandru este licențiat în 
Management și masterand în Administrarea 
Afacerilor la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din 
Craiova. Deține o solidă experiență profesională în 
management, consultanță și consiliere în diverse 
domenii de activitate. 

 

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație 
 

Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt responsabile cu 

desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în 

domeniile specifice.  

Administratorii CNCIR S.A. au o experiență semnificativă în activitatea economică, cunosc 

obiectivele și riscurile cu care se confruntă compania și participă activ și eficient la discuțiile cu 

membrii echipei de conducere și deliberările comitetelor. 

Componența acestora, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile art. 1402 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completări, este următoarea:  
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Comitetul de Nominalizare și Remunerare are 
un rol consultativ, subordonat direct Consiliului 
de Administrație, având atribuții de evaluare, 
consultare și elaborare de propuneri în domeniul 
nominalizării membrilor Consiliului de 
Administrație și a directorilor companiei cărora li 
se deleagă atribuții de conducere.  
Totodată, CNR desfășoară investigații și 
elaborează recomandări pentru Consiliul de 
Administrație în ceea ce privește remunerarea 
administratorilor, directorilor și a personalului în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, 
asigurându-se că societatea utilizează o 
combinație echilibrată de stimulente pentru a 
atrage și păstra personalul de înaltă ținută 
profesională și bună reputație. 
 
Principalele responsabilități ale Comitetului de 
Nominalizare și Remunerare sunt: 

❖ coordonează procesul de numire a 
membrilor CA și fac recomandări privind 
ocuparea posturilor vacante în cadrul CA; 
❖ stabileşte cerinţele pentru ocuparea unei 
anumite poziţii în administrarea Companiei și 
actualizează permanent competenţele 
profesionale ale membrilor CA; 
❖ validează organigrama Companiei; 
❖ elaborează politica de remunerare pentru 
membrii CA și o supune spre aprobarea Adunării 
Generale a Acţionarilor; 
❖ prezintă în raportul anual suma totală a 
remuneraţiei directe și indirecte a membrilor CA 
și a directorilor, cu respectarea principiului 
proporționalităţii acesteia cu responsabilitatea și 
timpul dedicat exercitării funcţiilor de către 
aceştia.  

Comitetul de Audit este un comitet permanent și 
independent, subordonat direct Consiliului de 
Administrație, care are rolul de a asista Consiliul 
de Administrație în realizarea atribuțiilor acestuia 
pe linia auditului intern și o funcție consultativă în 
ceea ce privește strategia și politica Companiei 
privind sistemul de control intern, auditul intern 
și auditul extern, precum și controlul modului în 
care riscurile semnificative sunt administrate. 
 

Principalele responsabilități ale Comitetului de 
Audit sunt: 
❖ monitorizează eficacitatea sistemelor de 
control intern, de audit intern și de management 
al riscurilor din cadrul CNCIR S.A., verificarea și 
monitorizarea independenţei auditorilor externi, 
a activităţii de audit statutar al situaţiilor 
financiare anuale și a abordărilor propuse de 
auditorii externi, coordonând totodată 
activitatea acestora cu auditul intern; 
❖ monitorizează procesul de raportare 
financiară și de management, precum și planul 
financiar și procesul de elaborare a situaţiilor 
financiare anuale și al situaţiilor financiare anuale 
consolidate;  
❖ verifică eficienţa sistemului de monitorizare a 
conformităţii cu legile și regulamentele aplicabile 
activităţii Companiei și a rezultatelor 
investigaţiilor conducerii în caz de nerespectare a 
acestora.  
 

 
 

La data publicării acestui raport, componența comitetelor consultative este următoarea: 
 

Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare (CNR) 
 

 Comitetul de Audit 

Dl. Efta Cristinel – Sorin 
Membru 

 Dl. Efta Cristinel – Sorin 
Membru 

Dl. Georgescu Ionel 
Membru 

 Dl. Gropoșilă Iulian 
Membru 

Dl. Boblea Alin – Alexandru 
Membru 

 Dl. Boblea Alin – Alexandru 
Membru 
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Conducerea executivă  
 

Ca urmare a derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, a Directorului 
Juridic și Asistență de Specialitate și a Directorului Economic, efectuată în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a numit directorii cu contract 
de mandat, astfel: 
 

• TIMOFTE Ioana în funcția de Director General al CNCIR S.A., începând cu data de 
21.10.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 20.10.2024, delegându-i 
conducerea companiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu 
contractul de mandat. 

• STANCU Oltea Maria în funcția de Director Economic, începând cu data de 22.12.2020, 
cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-i conducerea companiei 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat. 

• GHEORGHIȚĂ Gabriel  în funcția de Director Juridic și Asistență de Specialitate, începând 
cu data de 22.12.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-
i conducerea companiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și 
cu contractul de mandat.  
 

Conducerea executivă răspunde de managementul, controlul activităților și al operațiunilor 
CNCIR S.A., fiind responsabilă de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii companiei, în 
limitele obiectului de activitate și cu respectarea atribuțiilor prevăzute în contractele de mandat, 
completate cu prevederile din Actul Constitutiv, din Regulamentul de Organizare și Funcționare, 
și în concordanță cu prevederile legale aplicabile.  

 

Politica de remunerare 
 

Consiliul de Administrație 

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a 
Acționarilor în structura și limitele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă 
variabilă. 

Indemnizația fixă brută lunară cuvenită membrilor neexecutivi a fost stabilită prin Hotărârea 
A.G.A. nr. 10 din 27.08.2020 la nivelul valorii ce reprezintă de 2 ori media pe ultimele 12 luni a 
câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, 
potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 7112, comunicat de Institutul 
Național de Statistică.  

Indemnizația variabilă brută anuală cuvenită membrilor neexecutivi a fost stabilită prin 
Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 03.11.2020 la valoarea maximă de 148.000 lei brut/an, care se va 
acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță negociați și 
aprobați. 

 

Administratorul executiv & Directorul General 

Conform Actului Constitutiv, remunerația pentru administratorul executiv & Directorul General 
este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de O.U.G. nr. 
109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.  
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Indemnizația fixă brută lunară cuvenită membrului executiv al Consiliului de Administrație & 
Director General a fost stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 8/21.09.2021 la nivelul valorii ce 
reprezintă de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura 
în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății 
– cod CAEN 7112, comunicat de Institutul Național de Statistică. 

Indemnizația variabilă brută anuală cuvenită membrului executiv al Consiliului de Administrație 
& Director General a fost stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 8/21.09.2021 la valoarea maximă de 
1,5 ori indemnizația fixă anuală, care se va acorda în funcție de gradul de îndeplinire a 
indicatorilor cheie de performanță negociați și aprobați. 
 

 

Directorul Economic & Directorul Juridic și Asistență de Specialitate   
 

Consiliul de Administrație a stabilit pentru executarea mandatelor încredințate Directorului 
Economic și Directorului Juridic și Asistență de Specialitate o indemnizație fixă lunară brută 
reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar (decembrie 
2020 – septembrie 2021) și de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut 
lunar (septembrie 2021 – prezent) pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 
activitate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat 
de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 
 
Indemnizația variabilă brută anuală cuvenită Directorului Economic și Directorului Juridic și 
Asistență de Specialitate este stabilită de Consiliul de Administrație la valoarea maximă de 1 ori 
indemnizația fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor 
cheie de performanță. 
 

 

 

 
 
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 și repartizarea profitului net 
aferente exercițiul financiar 2020.  
 
21 septembrie 2021 
Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 
indicatorii cheie de performanță financiari și 
nefinanciari ai membrului executiv din cadrul 
Consiliului de Administrație și i-a stabilit limitele 
generale ale remunerației. 
 
 

 
 
06 octombrie 2021 
Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat gradul 
global de îndeplinire a indicatorilor cheie de 
performanță financiari și nefinanciari membrilor 
neexecutivi ai Consiliului de Administrație aferenți 
anului 2020. 
 
24 decembrie 2021  
Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 
modificarea Actului Constitutiv al CNCIR S.A. 

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

6.2 Evenimente corporative relevante în 2021 
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6.3. Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari 
 

6.3.1. ICP administratori neexecutivi 

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 conformitate cu Planul de administrare – componenta de administrare al CNCIR S.A., în 
perioada 2020 – 2024, indicatorii și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum 
urmează:  
 

Nr. 

crt. 
Tip Obiective Indicator de performanță Formula de calcul UM 

Coeficient 

de 

Ponderare 

2021 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Cresterea cifrei de afaceri anuala 

fata de cifra de afaceri realizata 

in anul predendent 

Cifra de afaceri (ICA) ICAn = {(CAN - CAN-1/CAN-1)} x100  % 8% 1,5% 

2 

Plata obligațiilor față de bugetul 

de stat și celelalte bugete la 

finalul anului. 

Restanțe la plata obligațiilor față de 

bugetul de stat și celelalte bugete 

(RBS) 

RBS = Total obligații plătite – Total 

obligații de plată  
lei 2% 0 

3 

Realizarea  proiectelor de 

investiții din planul de 

dezvoltare (plan de investiții) 

aprobat 

Realizarea programului de investiții 

(IPI) 

Ipi = (Număr proiecte de investiții 

realizate+ Număr acțiuni de investiții 

demarate) / (Număr total de proiecte 

de investiții propuse) x 100  

% 10% 80% 

4 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 Gradul de acoperire cu servicii 

din piața concurențială 

Creșterea gradului de acoperire cu 

serviciile în piața concurențială 

pentru activitățile de formare 

profesională continuă a adulților 

GAS = Număr cursuri autorizate N-

Număr cursuri autorizate N-1                 
număr 10% 1 

5 Creșterea capacității angajaților    Productivitatea muncii (IW) Iw = CAn/WPAn lei/persoană 10% 169 

6 

SP
EC

IF
IC

I Realizarea serviciilor oferite la 

un nivel de calitate, conform cu 

cerințele clienților.  

 Gradul de satisfacție al clientului 

(IGS)  

IGS =    număr total servicii prestate fără 

obiecțiuni solutionate/număr total 

servicii efectuate x100   

% 10% 100% 

7 

G
U

V
E

R
N

A
N

TA
 C

O
R

P
O

R
A

TI
V

A
 

Dezvoltarea, mentinerea si 

implementarea de sisteme de 

management 

Mentinerea, dezvoltarea si 

implementarea de noi sisteme de 

management la nivelul companiei 

ISM = număr acreditari N – număr 

acreditări N-1      
număr 20% 2 

8 
Încadrarea în termenele legale la 

publicarea informațiilor 

Gradul de conformitate/nivelul de 

transparență (IT) 

IT= publicare documente prevazute la 

art.51 alin(1) / 8 
% 15% 100% 

9 

Încadrarea în termenele legale 

de raportare a Indicatorilor 

Cheie de Performanță   

Raportarea trimestriala a stadiului de 

realizare al ICP al CA corelat cu gradul 

de realizare al ICP directori, aprobat 

de CA  

IICP = număr raportări în 

termen/numărul total raportări  x 100 
% 15% 100% 
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În urma evaluării rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din Raportul 
anual nr. 7165/29.04.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului 
de Administrație privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru 
administratorii neexecutivi în anul 2021, apreciem că gradul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanță financiari și nefinanciari pentru membrii 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% 80% 

20% 20% 

10% 10% 

50% 50% 

Total   100% 100% 

 
 

6.3.2. ICP administrator executiv & Director General 

 

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrului executiv al Consiliului de 
Administrație au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 21.09.2021 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 conformitate cu Componenta de management a Planului de Administrare al CNCIR S.A., în 
perioada 2021 – 2024, indicatorii și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum 
urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Tip Obiective DG Indicator de performanță Formula de calcul UM Pondere 2021 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Cresterea vitezei de rotatie a 
activelor circulante 

RACR (Rotatia activelor 
circulante) 

RACR= Cifra de afaceri / 
Soldul mediu al activelor 
circulante                                 

număr 10% 3 

2 Grad de indatorare rezonabil  Rata gradului de indatorare (Ri) 
Ri = Datorii totale N / Active 
totale N x 100 

% 10% 
17% / *        

40% 

3 
Realizarea  planului de 
investiții pentru 4 ani 

Realizarea programului de 
investiții (IPI) 

Ipi = Număr investitii 
(etape din investitii) 
majore finalizate  anual / 
Număr total investitii 
(etape din investiții) 
majore propuse anual x 
100  

% 10% 100% 

4 Monitorizarea creanțelor  
Reducerea duratei de recuperare 
a creanțelor (MCR) 

MCR =  Total creanțe 
restante / Cifra de afaceri 
netă x 365 

zile 10% 25,75 
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5 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 

Gradul de acoperire cu servicii 
din piața concurențială - 
formare profesională  

Creșterea numărului de cursanți, 
pentru serviciile în piața 
concurențială, pentru activitățile 
de formare profesională continuă 
a adulților (taloane, certificate, 
autorizatii) 

GA FORMARE = [(Număr 
cursanți absolvenți N -
Număr cursanți absolvenți 
la 2020) / Număr cursanți 
absolvenți la 2020] x 100               

% 10% 10% 

6 
Gradul de acoperire cu servicii 
din piața concurențială - 
activități autorizate  

Cresterea volumului activității din 
numărului de echipamente 
expertizate  

GA AA = [(Număr rapoarte 
de expertizare si PTA 1 N - 
Număr rapoarte de 
expertizare si PTA 1 la 
2020) / Număr rapoarte de 
expertizare si PTA 1 la 
2020]  x 100               

% 10% 5% 

7 
Gradul de acoperire cu servicii 
din piața concurențială - CERT  

Cresterea volumului activității din 
numărului de rapoarte realizate  

GA CERT= [(Numar de 
certificate/rapoarte emise 
in anul N - Numar de 
certificate/rapoarte emise 
in anul N-1) /  Numar de 
certificate/rapoarte emise 
in anul N-1]   x 100        

% 5% 1,5% 

8 

SP
EC

IF
IC

I 

Satisfacția clientilor Gradul de satisfacție al clienților  
IGSformare = minim nota 
7,5 grad de satisfacție    

număr 10% 
Min. 
7,5 

9 
Realizarea solicitărilor de 
servicii transmise către CNCIR 
din partea clienților OI.  

Gradul de îndeplinire a obligațiilor 
de furnizare a serviciilor conform 
prevederilor legale (IOL) 

IOI = număr solicitări OI 
realizate în termen/Număr 
total solicitări OI primite de 
la clienți  x100  

% 10% 98% 

10 

G
U

V
R

N
A

N
TA

 C
O

R
P

O
R

A
TI

V
A

 Gestionarea riscului  
Mentinerea nivelului de siguranta 
a companiei 

Număr de incidente de 
securitate la nivel N 

număr 5% 0 

11 
Dezvoltarea continuă a 
Sistemului de Control Intern 
Managerial 

Monitorizare SCIM 

ISCIM = (Număr acțiuni 
realizate din Programul de 
dezvoltare a SCIM / Număr 
acțiuni prevăzute în 
Programul de dezvoltare a 
SCIM) X 100 

% 5% 100% 

12 
Implementarea unui sistem de 
evaluare a personalului bazat 
pe obiective (MBO) 

Raport de evaluare anual legat de 
managementul performantei 
(pentru categoriile de personal cu 
atributii de management) 

MBO = raport anual  număr 5% 1 

 
 

În urma evaluării rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din Raportul 
anual nr. 7165/29.04.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului 
de Administrație privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru 
administratorul executiv în anul 2021, apreciem că gradul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanță financiari și nefinanciari pentru membrul executiv al 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  

40% 40% 

60% 60% 

25% 25% 

20% 20% 

15% 15% 

Total   100% 100% 
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6.3.3. ICP directori cu contract de mandat 
 

Activitatea membrilor conducerii executive a societății a fost desfășurată în anul 2021 sub 
semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, 
eficienței și competitivității, sustenabilității și în consens cu prevederile din contractele de 
mandat și ale Actului constitutiv al societății, precum și bunelor practici de guvernanță 
corporativă.  

Obiectivele de business stabilite prin componenta de management a Planului de 
administrare pentru anul 2021 au fost îndeplinite și au susținut inițiative care să aibă un impact 
pozitiv atât în îmbunătățirea satisfacției și siguranței clienților, cât și în fața angajaților, mediului 
și a comunităților unde compania își desfășoară activitatea.  

Ținând cont de contextul economic, tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la 
nivel național și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, viziunea managerială a 
directorilor cu contract de mandat pentru dezvoltarea strategică a CNCIR S.A. s-a focusat pe 
menținerea unei societăți de servicii publice moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, 
care să ofere servicii de calitate și să fie responsabilă față de toți partenerii implicați în derularea 
afacerii, în condițiile unei dezvoltări durabile.  

Analizând rezultatele obținute, directorii cu contract de mandat au adoptat toate măsurile 
necesare conducerii societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil și ale 
direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de management, și au fost depuse toate diligențele 
pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv al societății și ale contractelor de 
mandat. 

În urma evaluării rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din 
Raportul anual nr. 7167/29.04.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul 
Consiliului de Administrație privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță 
stabiliți pentru directorii cu contract de mandat în anul 2021, gradul de îndeplinire a indicatorilor 
de performanță financiari și nefinanciari a fost de 100%. 
 

 

Concluzii 
 

Raportul Anual al Consiliului de Administrație va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor în 
conformitate cu dispozițiile art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Informațiile prezentate în Raportul Anual 2021 oferă o imagine fidelă și corectă asupra 
performanței și rezultatelor Companiei pentru exercițiul financiar al anului 2021. 

În condițiile modificărilor survenite în economia națională și a contextului pandemic existent, 
conducerea societății a reușit să pună în aplicare planul de acțiuni privind continuitatea 
activității, instituind protocoale stricte de distanțare socială în spațiile de lucru și o intensă 
campanie de conștientizare a importanței măsurilor de siguranță pentru a preveni răspândirea 
virusului.  

Vom continua și în anul 2022 să monitorizăm îndeaproape situația pandemiei pentru a adopta 
toate măsurile necesare protejării angajaților și de a oferi clienților noștri beneficiile și garanția 
unor servicii de înaltă calitate prin reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea 
performanțelor instalațiilor și echipamentelor din domeniul nostru de activitate. 
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