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1. PREZENTARE COMPANIE 

 

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub 

Presiune S.A. – CNCIR S.A. funcţionează ca persoană juridică română, de interes strategic 

naţional, organizată ca societate pe acţiuni conform Legii societăților nr. 31/1990 – 

republicată cu modificările și completările ulterioare, cu acţionar unic statul român, și este 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11976/08.12.2010, având cod unic de 

înregistrare nr. 27787860 și atribuit fiscal RO. 

CNCIR S.A. este unul dintre liderii pieței serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire 

din România, fiind o companie cu capital integral de stat ce funcționează sub autoritatea 

Ministerului Energiei, asigurând funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor și 

echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în 

condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 

consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare. 

Compania are în structură 8 sucursale regionale, care au în subordine 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. 

Activitățile desfășurate sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroasele certificări și 

acreditări deținute de companie, care oferă clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii 

de înaltă calitate.  

Obiectul de activitate principal este efectuarea de testări și realizarea de analize tehnice (cod 

CAEN 7120) iar serviciile prestate de CNCIR S.A. se încadrează în cinci mari categorii: 
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1) activitatea de verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea autorizării 
funcționării (VT AF) la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 
64/2008, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

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

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

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

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

 
Pe lângă activitățile mai sus menționate, CNCIR S.A. beneficiază de abilitare pentru noi 

activități prevăzute în anexa 3 și anexa 4 la Legea 64/2008, cu modificările și completările 

aprobate prin Legea nr. 49 din data de 14.03.2019.  

CNCIR S.A. prin activitățile și serviciile prestate, atât pe piața reglementată, cât și pe piața 

liberă concurențială, acordă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate 

în ceea ce privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor 

instalațiilor și echipamentelor din domeniul său de activitate.   

Prin intermediul activităților de inspecție, verificări tehnice, formare profesională, certificare, 

încercări distructive și nedistructive, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, 

Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. contribuie la reducerea riscurilor și  

creșterea siguranței operării echipamentelor industriale, în conformitate cu reglementările în 

vigoare.  

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.  

Cu o tradiţie în România de peste 11 ani, CNCIR S.A. este partenerul de încredere ales pentru 

soluții de siguranță, securitate și sustenabilitate, asigurând echilibru și transparență în 

ansamblu activităților industriale și oferă 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. 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. 
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1.1. Obiective strategice de dezvoltare   
 

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al CNCIR S.A. pentru 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. acționează 
cu maximă responsabilitate, promptitudine, transparență și profesionalism pentru 
administrarea eficientă și competitivă a companiei, prin îndeplinirea următoarelor obiective: 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În primul semestru al anului 2022 membrii Consiliului de Administrație au continuat să 

implementeze direcțiile de acțiune prevăzute în Planul de administrare al Companiei 
Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. 
pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei, îndeplinirea obiectivelor de performanță, 
optimizarea rezultatelor economico-financiare și menținerea unei profitabilități adecvate cu 
interesele acționarului.    

Fiind o companie de interes strategic național care desfășoară o activitate cu rol direct 
în asigurarea siguranței în exploatare a instalațiilor și echipamentelor cu un grad ridicat de 
pericol în funcționare, în primul semestru al anului administratorii CNCIR S.A. au continuat să 
fie focusați pe îmbunătățirea calității serviciilor prestate pentru a reduce riscurile și a nu 
periclita siguranța/viața cetățenilor și a mediului înconjurător, 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 
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național. Având în vedere interesul şi preocuparea continuă a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru siguranța serviciilor realizate prin efectuarea unui act de inspecție 
responsabil, imparțial și de calitate al instalațiilor 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, în primul semestru al anului 2022 nu au fost înregistrate 
evenimente majore ale instalațiilor și echipamentelor datorate actului de inspecție. 

Ținând cont de faptul că unele instalaţii operează cu lichide şi gaze extrem de 
periculoase, existând pericole evidente de explozie şi incendiu, respectiv la instalaţii care 
operează la temperaturi şi presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţă în exploatare 
depinde direct de verificările tehnice în utilizare, este imperios necesar ca aceste verificări și 
inspecții să fie realizate de specialiști cu înaltă calificare. Astfel, membrii Consiliului de 
Administrație acordă permanent o atenție deosebită dezvoltării și implementării unui 
management eficient al resurselor umane prin atragerea de noi angajați care să consolideze 
structura organizațională a companiei și menținerea unei structuri optime de personal 
specializat și calificat în raport cu necesitățile reale de activitate și dezvoltare ale companiei, 
care să vizeze îmbunătațirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională, 
evaluarea gradului de satisfacție, evaluarea performanțelor profesionale și recompensarea 
performanței profesionale a angajaților. În vederea asigurării unei creșteri susținute a calității 
serviciilor, administratorii CNCIR S.A. sunt preocupați permanent pe creșterea nivelului de 
pregătire a personalului propriu și facilitează participarea acestuia la documentare, seminarii, 
cursuri și programe de instruire, care contribuie la îmbunătățirea competențelor și abilităților 
pentru ca aceștia să performeze și să aducă rezultate maxime. 

Deși principalele activități efectuate de CNCIR S.A. sunt reglementate, iar numărul de 
clienți este dat de aplicarea reglementărilor în vigoare, conducerea administrativă urmărește 
creșterea numărului acestora prin promovarea în piață a serviciilor pentru care are expertiză 
pe piața 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. Urmare a strategiei bine formulată la nivel corporativ și concurențial a membrilor 
Consiliului de Administrație, asigurată de calitatea serviciilor prestate, campaniile de 
promovare și conștientizarea agenților economici cu privire la necesitatea și importanța 
serviciilor oferite de CNCIR S.A., obiectivul privind creșterea gradului de competitivitate pe 
piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, CERT și alte activități autorizate 
(VTU/IE, PTA1 etc) a fost îndeplinit anual și a condus la o creștere de peste 5% a veniturilor 
din activitatea autorizată.  

Având în vedere expertiza unică în piața locală pentru derularea celor patru activități 
principale, susținută de certificări naționale și internaționale, membrii Consiliului de 
Administrație au acordat în primul semestru al anului 2022 o atenție deosebită pe 
implementarea proiectelor de investiții pentru a crea premisele continuării activității, 
asigurarea siguranței în exploatare pentru activitatea reglementată, creșterea gradului de 
satisfacție al clienților, crearea condițiilor tehnice pentru dezvoltarea pieței activității 
reglementate și creșterea gradului de competitivitate al companiei pe piața concurențială.  

Conducerea administrativă supraveghează și se implică permanent în implementarea și 
dezvoltarea principiilor de guvernanță corporativă la nivelul companiei, aplicând un sistem 
de management eficient, crearea unui mediu de business transparent, adoptarea unor 
metode de conducere moderne, eficientizarea activităților și proceselor din cadrul companiei, 
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motivarea corespunzătoare a angajaţilor și promovarea performanţelor la nivel individual şi 
organizaţional. Consiliul de Administrație supraveghează atent respectarea indicatorilor 
cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
385/23.03.2022, asigurând stabilitatea financiară a companiei prin utilizarea eficientă a 
resurselor financiare, menținerea companiei fără datorii și ținerea costurile sub control, în 
condiții de eficienţă, eficacitate şi economicitate. 

Din cauza unei încetiniri a economiei globale, influențată de criza provocată de virusul 
SARS-CoV-2, tensiunile geopolitice crescute din întreaga lume generate de conflictul armat 
dintre Ucraina si Rusia, dar și de inflația generalizată care erodează puterea de cumpărare 
(creșterea prețurilor la energie, combustibil, gaze, materii prime etc), multe companii 
întâmpină dificultăți financiare și nu vor avea posibilitatea de a-și achita facturile la termenul 
scadent. Prin urmare, membrii Consiliului de Administrație împreună cu conducerea 
executivă supraveghează permanent demersurile întreprinse pentru reducerea perioadei de 
recuperare a creanțelor restante de la clienții care înregistrează întârzieri la plată și de la 
clienții aflați sub incidența Legii insolvenței. 

Membrii Consiliului de Administrație au implementat un program sustenabil de 
investiții pe termen mediu și lung, în condițiile unor costuri de finanțare optime și a unui grad 
de îndatorare rezonabil, care se efectuează sub o monitorizare și un control adecvat al 
riscurilor, în vederea asigurării unui echilibru constant între risc și profitul așteptat. Programul 
de investiții propus pentru anul 2022 urmărește modernizarea și retehnologizarea fluxurilor 
de activitate ale companiei, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, reducerea 
costurilor cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe, realizarea de obiective care să 
răspundă strategiei de reducere a poluării și protejării mediului, asigurarea protecției muncii 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților. 

Activitățile și serviciile prestate de CNCIR S.A., atât pe piața reglementată, cât și pe piața 
concurențială, sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroase certificări și acreditări deținute 
de companie în ultimii ani. Conducerea administrativă împreună cu conducerea executivă vor 
continua să efectueze demersuri pentru menținerea acreditărilor și certificărilor deținute 
până în prezent (17) și să implementeze în cursul anului 2022 noi sisteme de management la 
nivelul companiei care să ofere clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii de înaltă 
calitate. 

Primele șase luni ale anului 2022 au generat față de aceeași perioadă a anului anterior 
venituri din exploatare în creștere cu 7.33% față de aceeași perioadă a anului anterior și o 
productivitate a muncii în creștere cu 8 %, determinând o eficiență mai bună a utilizării 
resurselor umane în cadrul companiei și implicit o creștere a performanței angajaților. 
Comparativ cu primul semestru al anului 2021, creșteri semnificative de eficiență au fost 
înregistrate atât pe piața reglementată (+ 4,5% VTU/VT-AF), cât și pe piața concurențială (+10% 
VTU I/E, +9% LIDN, +33% CERT).  

Acțiunile conducerii administrative a CNCIR S.A. în primele 6 luni ale anului 2022 au fost 
întreprinse într-o manieră etică şi responsabilă, ce au drept scop prosperitatea, continuitatea, 
stabilitatea, dezvoltarea durabilă și profitabilitatea companiei pe termen lung.  Prin eforturile 
concentrate ale echipei de conducere și ale angajaţilor, perspectivele de evoluţie ale 
companiei, fundamentate pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și 
retehnologizare inițiate în ultimii ani, au fost îndeplinite, iar rezultatele companiei din ultima 
perioadă demonstrează ca suntem profesioniști veritabili în prestarea serviciilor la un nivel de 
calitate și siguranță ridicat. 

8 
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1.2. Punctele forte ale CNCIR S.A. 
 

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

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

Deține expertiză tehnică în piața locală la cel mai înalt nivel pentru derularea 
activităților principale, susținută de certificări naționale și internaționale 

Personal specializat și calificat al organismului de inspecţie, care conduce la creșterea 
gradului de siguranță în operarea echipamentelor industriale și menține 
siguranța/viața cetățenilor și a mediului înconjurător 
  
Sistem de control intern și de management al riscului implementat 

Profil financiar solid al companiei 

Management eficient și profesionist 

 

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”. 
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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" 

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”. 
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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 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. 
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 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 

CNCIR S.A. este o companie în continuă dezvoltare, ce contribuie la dezvoltarea partenerilor 
săi, într-un mediu de siguranță și încredere, prin oferirea de servicii profesionale de inspecție, 
verificare, testare, certificare și formare profesională. Prin activitățile și serviciile prestate, 
atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă concurențială, compania 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.   

Serviciile prestate de companie sunt desfășurate prin intermediul a 8 sucursale regionale, care 
au în subordine 10 puncte de lucru, distribuite în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, cu 
peste 200 de specialişti cu o vastă experienţă în domeniul instalaţiilor de ridicat și al 
instalaţiilor mecanice sub presiune. În cei peste 11 ani de la înființare, activitățile desfășurate 
sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroasele certificări și acreditări deținute de 
companie, oferind clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii de înaltă calitate.  

 

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

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

autorizării funcționării la instalații/echipamente, reprezentând peste 91 % din veniturile 

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

Repartizarea instalațiilor și echipamentelor verificate 

În primul semestru al anului 2022 au fost efectuate verificări tehnice în utilizare (VTU) și 

verificări tehnice în vederea autorizării funcționării (VT-AF) la un număr de 68.240 de instalații 

și echipamente, înregistrând o creștere de peste 4,5 % față de primul semestru al anului 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 S1 

2021  

 S1 

2022  

65.246 68.240 
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Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate la nivel național de CNCIR S.A., în primul 
semestru al anului 2022, se regăsește în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția instalațiilor și echipamentelor verificate în primul semestru al anului 2022 la nivelul 

Sucursalelor Regionale se regăsește în figura de mai jos: 
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În primul semestru al anului 2022 au fost efectuate verificări tehnice în utilizare (VTU) și 
verificări tehnice în vederea autorizării funcționării (VT-AF) la un număr de 68.240 de instalații 
și echipamente, înregistrând o creștere de 2.994 instalații și echipamente verificate tehnic 
comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, după cum urmează:   

• La Sucursala Regională București au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 16.562 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 5,6 % față de primul semestru al anului 2021 (15.683) 

• La Sucursala Regională Banat au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 4.379 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 10,2 % față de primul semestru al anului 2021 (4.029) 

• La Sucursala Regională Crișana au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 7.910 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 6,2 % față de primul semestru al anului 2021 (7.448) 

• La Sucursala Regională Dobrogea au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 4.136 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 7,7 % față de primul semestru al anului 2021 (3.839) 

• La Sucursala Regională Moldova au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 8.070 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 0,6 % față de primul semestru al anului 2021 (8.017) 

• La Sucursala Regională Muntenia au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 8.302 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 7,3 % față de primul semestru al anului 2021 (7.731) 

• La Sucursala Regională Oltenia au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 9.116 de 

instalații și echipamente, în creștere cu 4 % față de primul semestru al anului 2021 (8.758) 

• La Sucursala Regională Transilvania au fost efectuate verificări tehnice la un număr de 9.765  

de instalații și echipamente, în creștere cu 0,2 % față de primul semestru al anului 2021 (9.741). 
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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 trimestrial la nivel național, ascensoarele având 

o pondere de peste 45 %. 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 16.562 

de instalații și echipamente, distribuite conform figurii de 

mai jos:  

 
  

SUCURSALA REGIONALĂ TRANSILVANIA 

 

JUDEȚE ARONDATE: ALBA, HUNEDOARA, SIBIU, BRAŞOV, 

COVASNA, MUREŞ ȘI HARGHITA. 

 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 9.765 

de instalații și echipamente, distribuite conform figurii de 

mai jos:  

 

SUCURSALA REGIONALĂ OLTENIA 

 

JUDEȚE ARONDATE: DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, 

TELEORMAN, VÂLCEA ȘI ARGEȘ 
 
 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 

9.116 de instalații și echipamente, distribuite conform 

figurii de mai jos:  

 

 
 

 
SUCURSALA REGIONALĂ MOLDOVA 

 

JUDEȚE ARONDATE: IAŞI, VASLUI, SUCEAVA, BOTOŞANI, 

BACĂU, NEAMŢ, GALAŢI ȘI VRANCEA. 

 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 

8.070 de instalații și echipamente, distribuite conform 

figurii de mai jos:  
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SUCURSALA REGIONALĂ MUNTENIA 

 

JUDEȚE ARONDATE: PRAHOVA, BUZĂU, IALOMIŢA, GIURGIU, 

DÂMBOVIȚA, CĂLĂRAȘI ȘI BRĂILA. 
 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 8.302 

de instalații și echipamente, distribuite conform figurii de 

mai jos: 

 

 

SUCURSALA REGIONALĂ CRIȘANA 

 

JUDEȚE ARONDATE: BIHOR, SATU MARE, CLUJ, 

MARAMUREŞ, BISTRIŢA NĂSĂUD ȘI SĂLAJ. 
 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 

7.910 de instalații și echipamente, distribuite conform 

figurii de mai jos: 

 

SUCURSALA REGIONALĂ BANAT 

 

JUDEȚE ARONDATE: ARAD, CARAŞ-SEVERIN, TIMIŞ. 
 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 4.379 

de instalații și echipamente,  distribuite conform figurii de 

mai jos:  

SUCURSALA REGIONALĂ DOBROGEA 

 

JUDEȚE ARONDATE: CONSTANȚA ȘI TULCEA. 
 

În primul semestru al anului 2022 au fost verificate 

4.136 de instalații și echipamente, distribuite conform 

figurii de mai jos: 
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✓ Expertize tehnice la instalații și echipamente (VTU I/E) 

 
CNCIR  S.A. asigură servicii de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU 
I/E) cu caracter tehnic la echipamente și instalații conform prescripțiilor tehnice ISCIR, cu 
scopul estimării duratei remanente de funcționare.  

Totodată, CNCIR S.A. deține autorizații pentru servicii de verificări tehnice periodice la 
aparatele consumatoare de combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apa caldă, cazane 
de abur de joasă presiune, arzătoare de combustibil lichid sau gazos, dispozitive de siguranță, 
instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și centrale termice conform 
prescripțiilor tehnice ISCIR. 

 
➢ 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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Datorită profesionalismului echipei de management și specialiștilor CNCIR S.A., activitatea de 
verificări tehnice prestată pe piața concurențială la instalațiile și echipamentele reglementate 
de ISCIR înregistrează în primul semestru al anului 2022 o creștere de peste 10 % față de 
aceeași perioadă a anului anterior, de la 2618 la 2892 rapoarte de expertizare și PT A1. 
 

 
 

✓ 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. Începând cu anul 2020, Laboratorul de 
Examinare Nedistructivă şi Distructivă execută și examinarea magneto-inductivă MRT pe piața 
concurentială, având în dotare echipamente și accesorii pentru examinarea instalațiilor de 
transport pe cablu pentru persoane, tip telescaun, teleschi, telegondolă, cât și la instalații 
industriale tip cablu funicular, cablu cabină de extracție, etc.  

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  
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• 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, au 
înregistrat în primul semestru al anului 2022 o creștere cu 8,9 % față de aceeași perioadă a 
anului 2021, de la 3161 la 3444 rapoarte de examinări/încercări. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Formare Profesională  
 

CNCIR S.A. organizează o gamă variată de activităţi de formare profesională, destinate 
persoanelor care doresc să obţină şi să aprofundeze competenţele profesionale necesare 
dezvoltării unei cariere de succes. Cursurile sunt organizate la sediile celor opt sucursale 
regionale și a punctelor de lucru  din întreaga ţară, precum şi la sediile partenerilor noştri (la 
cerere). Compania a adăugat în portofoliul serviciilor de formare profesională prestate 7 noi 
programe de formare de instruire care se adresează personalului tehnic de specialitate înalt 
calificat, responsabil cu prestarea activităților autorizate de ISCIR la instalațiile sub presiune și 
instalațiile de ridicat.  

Activitățile de formare profesională sunt organizate în conformitate cu prevederile legale și 
presupun: programe de instruire pentru operatori RSVTI, programe de instruire pentru personal 
tehnic de specialitate, cursuri de calificare și specializare și stagii de instruire în vederea 
prelungirii valabilităţii autorizaţiei şi a obţinerii talonului pentru vize anuale. 

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 în primul semestru al anului 2022 la pregătirea a 3363 cursanți, raportat la un număr de 
228 cursuri. 

Formarea 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, baza te pe dezbateri, exemplificări și studii de 
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caz persoanelor interesate să aprofundeze competenţele profesionale necesare dezvoltării unei 
cariere de succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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.   

 

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. 

• În primul semestru al anului 2022 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 66. 

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. 

• În primul semestru al anului 2022 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 11. 
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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. 

• În primul semestru al anului 2022 au fost emise 85 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. 

• În primul semestru al anului 2022 au fost emise 9 certificate COV. 

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. 

• În primul semestru al anului 2022 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 6. 

 

Totodată, în primul semestru al anului 2022 a fost emis 1 certificat conform HG 435/2010 privind 

regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement - ca organism 

desemnat și 1 certificat emis pentru certificarea sistemului de management al calității. 

 

Totalul certificatelor emise de CNCIR - CERT în primul semestru al anului 2022 au fost în număr de 

179 de certificate, înregistrând o creștere de peste 33 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 

2021 (134 certificate).  
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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 primul semestru 
al anului 2022: 

An S1 - 2021 S1 - 2022 

Denumire activitate 
Venituri 

ianuarie – iunie 

 

Venituri 
ianuarie – iunie 

% din total 
venituri 

exploatare 

 

1) activitatea reglementată 40.400.553 43.442.425 
 

91,45% 
 

 

2) activitatea autorizată 

 

3.857.379 4.062.228 8.55% 

Total venituri din exploatare 44.257.932 47.504.653  
 

În primul semestru al 2022 veniturile din exploatare au înregistrat o creștere cu 3.246.721 lei 

comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (+ 7,3%) pe fondul creșterii numărului de 

instalații/echipamente verificate tehnic pe piața reglementată și a gradului de competitivitate 

pe piața concurențială.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În primul semestru al anului 2022, compania a înregistrat următorii indicatori de venituri conform 
bilanțului semestrial: 

 

Suma (lei) 
Ponderea veniturilor din 

exploatare (%) Indicatorul 

Venituri din exploatare 47.504.653 100%  

 Cifra de afaceri netă 47.414.110 99.81% 

Alte venituri din exploatare  90.543 0.19% 

S1 
2021 

S1 
2022 
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4. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ 
 

Activitatea economică și financiară a CNCIR S.A. în primul semestru al anului 2022 s-a 

desfășurat în baza indicatorilor previzionați în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 385 din 23.03.2022, după cum urmează:  
 

Indicatori (mii lei) BVC aprobat 

HG 385/2022 

Realizat S1 - 

2022 

% Realizat/ 

BVC 

                        a      b        c=b/a 

VENITURI TOTALE 98.018 47.591 49% 

Venituri din exploatare 97.918 47.505 49% 

Venituri financiare 100 87 87% 

CHELTUIELI TOTALE 94.929 39.068 41% 

A. Cheltuieli cu bunuri si 

servicii  
21.083 8.658 41% 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe 

si varsaminte asimilate  
1.060 419 40% 

C. Cheltuieli cu personalul 65.281 28.078 43% 

D. Alte cheltuieli de exploatare 7.495 1.913 25% 

Cheltuieli financiare 10 0 0% 

Rezultatul brut (profit) 3.089 8.523 276% 

Impozit pe profit 686 1.131  

Rezultat net 2.403 7.393  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

47.591

39.068

8.523

98.018

94.929

3.089

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

REZULTAT BRUT (PROFIT)

Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare                                                       
în S1 raportat la BVC aprobat

Programat

Realizat



Raport semestrial al Consiliului de Administrație 

                                                                                               - 2022 - 

 

PROFESIONALISM, PROMPTITUDINE, CALITATE 

 

Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare din primul semestru al anului 2022 

comparativ cu primul semestru al anului 2021, se prezintă astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultatele financiare ale companiei în S1 - 2022 comparativ cu S1 - 2021 se prezintă astfel: 

• Cifra de afaceri realizată în S1 - 2022, în valoare de 47.414 mii lei, este în creștere cu 
7,4 % față de nivelul realizat în S1 - 2021; 

• EBIT (Profit din exploatare + Venituri financiare) a înregistrat în S1 – 2022 o scădere 
cu 2 %, de la 8.690 mii lei în S1 - 2021 la 8.523 mii lei în S1 – 2022, pe fondul creșterii 
cheltuielilor de exploatare cu 9 % (*) mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.  

(*) Tarifele practicate de către CNCIR S.A. au fost stabilite în anul 2019 prin Hotărârea 
de Guvern nr. 621 și au asigurat costurile minimale de funcționare ale companiei 
aferente perioadei respective. În perioada 2019-2022 cheltuielile de exploatare au 
crescut anual pe fondul modificărilor survenite în economia națională, respectiv 
creșterea galopantă a inflației, creșterea salariului minim pe economie, devalorizarea 
monedei naționale în raport cu moneda euro, războiul din Ucraina, precum și a 
măsurilor impuse de pandemia COVID-19 care au determinat creșterea altor cheltuieli 
de exploatare. 

• Rezultatul net în S1 - 2022 a crescut cu 1,6 % față de S1 - 2021, înregistrând în primul 
semestru al anului 2022 o valoare de 7.393 mii lei. 
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S1 - 2021 S1 - 2022

      Indicatori (mii lei) 
Balanța de verificare Variație (%) 

S1 - 2021 S1 - 2022 S1 2022/S1 2021 

CIFRA DE AFACERI 44.138 47.414   ▲  7 % 

Venituri din exploatare 44.257 47.505            ▲  7 % 

Cheltuieli din exploatare 35.654 39.068            ▲  9 % 

EBIT  8.690 8.523    ▼  2 % 

Rezultat net 7.272 7.393    ▲  1 % 
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Indicator (mii lei) S1 – 2021 S1 - 2022 

Cifra de Afaceri 44.138 47.414 

Număr angajați 506 503 

Productivitatea muncii (mii lei/pers.) 87.2 94.26 
 

Productivitatea muncii a continuat trendul ascendent anual, determinând în S1 – 2022 față 

de S1 – 2021 o eficiență mai bună a utilizării resurselor umane în cadrul companiei și implicit 

o creștere cu peste 8 % a performanței angajaților.   

 

Investiții 

Programul de investiții  propus pentru anul 2022 este în valoare de 12.129.000 lei și constă în 

modernizarea și retehnologizarea fluxurilor de activitate ale companiei, îmbunătățirea 

calității serviciilor oferite clienților, reducerea costurilor cu întreținerea și reparațiile 

mijloacelor fixe, realizarea de obiective care să răspundă strategiei de reducere a poluării și 

protejării mediului, asigurarea protecției muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 

angajaților. 

Obiectivele de investiții planificate în anul 2022 sunt grupate într-un număr de 47 

poziții/proiecte de investiții, constând în: 

➢ Lucrări de rearhitecurare și modernizare – 542.750 lei 
➢ Lucrări de reparații curente – 337.500 lei 
➢ Dezvoltare infrastructură IT 4.754.000 lei  
➢ Dotări tehnice, altele decât IT 7.375.000 lei.  

În primul semestru al anului 2022 au fost demarate 15 poziții/proiecte de investiții, 

determinând un grad de realizare a programului de investiții anual de peste 31 %. 

Realizarea acestor investiții programate vor crea premisele continuării activității și asigurarea 

siguranței în exploatare pentru activitatea reglementată, crearea condițiilor tehnice pentru 

dezvoltarea pieței activității reglementate prin asigurarea inspectorilor cu echipament tehnic 

de specialitate și creșterea gradului de competitivitate al companiei pe piața concurențială 

pentru serviciile de formare profesională, CERT, Laborator și alte activități autorizate (VTU/IE, 

PTA1 etc). 

 

Active imobilizate  

Situația activelor imobilizate la 30.06.2022 este următoarea:  

                                                                                                                                              (lei) 

ACTIVE IMOBILIZATE 
SOLD  INITIAL      

LA  01.01.2022 
SOLD FINAL LA 

30.06.2022 

IMOBILIZĂRI NECORPORALE  7.104.033 6.102.984 

IMOBILIZĂRI CORPORALE 38.842.491 37.251.975 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE 15.632 12.793 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 45.962.156 43.367.752 
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Active circulante 

Situația activelor circulante la 30.06.2022 este următoarea:   

                                                                                                                                              (lei) 

ACTIVE CIRCULANTE 
SOLD  INITIAL      

LA  01.01.2022 
SOLD FINAL LA 

30.06.2022 

STOCURI 1.148.931 1.385.080 

CREANȚE 6.520.321 9.178.297 

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 0 0 

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 8.114.002                          15.186.097 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 15.783.254 25.749.474 

 

Situația datoriilor și a capitalurilor proprii 

La data de 30.06.2022 societatea a înregistrat un volum de datorii în valoare de 14.426.905 
lei, a căror exigibilitate este sub un an și se prezintă astfel:  
 

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII SOLD INIȚIAL    
LA 01.01.2022 

SOLD FINAL     
LA 30.06.2022 

DATORII PLĂTIBILE < UN AN 6.939.379 14.384.270 

DATORII PLĂTIBILE > UN AN   

CAPITAL SUBSCRIS, VĂRSAT 32.007.800 32.007.800 

REZERVE DIN REEVALUAREA ACTIVELOR 

(TERENURI, CLĂDIRI) 

3.236.453 3.236.453 

REZERVE LEGALE 6.401.560 6.401.560 

ALTE REZERVE 5.059.202 5.406.227 

PROFITUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE 

RAPORTARE 

6.350.251 7.392.840 

REZULTATUL REPORTAT  1.106.890  1.106.890 

 TOTAL CAPITALURI PROPRII 54.162.157 55.551.771 

 TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 61.161.734 69.978.676 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 COMPANIA NU ÎNREGISTREAZĂ PLĂȚI RESTANTE, TOATE DATORIILE SUNT ACHITATE LA SCADENȚĂ. 
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5. CONTROLUL INTERN ÎN CADRUL COMPANIEI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conform prevederilor legale aplicabile, raportarea anuală privind stadiul implementării 
sistemului de control intern managerial în cadrul CNCIR S.A. s-a făcut către Ministerul 
Energiei în data de 16 februarie  2022. Documentele care informează asupra stadiului 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul CNCIR S.A. sunt: 
Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern 
managerial, Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, Raportul asupra sistemului de 
control intern managerial, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 
Analiza programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și Registrul 
Riscurilor. 
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6. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

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

Compania se străduiește să atingă acest obiectiv prin procese decizionale clare și eficiente, 
încurajarea unui climat de performanță și responsabilitate atât în rândul administratorilor, 
directorilor, cât și al angajaților. 
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6.1. Evenimente corporative relevante în primul semestru al anului 2022 
 

23 mai 2022 

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 

situațiile financiare anuale aferente exercițiului 

financiar 2021. 

 

 

Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 

2022. 

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

 
 
6.2. Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari 
 

ICP Consiliul de Administrație 

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 iar ai membrului 

executiv al Consiliului de Administrație au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 

21.09.2021. Aceștia sunt definiți cu respectarea criteriilor prevăzute de Cap.II, Secțiunea I – 

Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a 

componentei variabile a remunerației - din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

În urma evaluării rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din 

Raportul trimestrial nr. 13909/04.08.2022 al Consiliului de Administrație privind gradul de 

îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru administratorii CNCIR S.A. în 

trimestrul II al anului 2022, apreciem că gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de 

performanță financiari și nefinanciari pentru perioada ianuarie – iunie 2022 se prezintă astfel:  

  

Indicatori cheie de performanță 

Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță 

Administratori neexecutivi Administrator executiv 

Aprobat Hot. AGA 
03.11.2020 

Realizat Aprobat Hot. AGA 
21.09.2021 

Realizat 

Financiari  

Nefinanciari din care: 

Operaționali 

Orientați către servicii publice 

Guvernanță Corporativă  

20% 13,75% 40% 9,45% 

80% 50% 60% 50% 

20% 10% 25% 25% 

10% 10% 20% 20% 

50% 30%  15% 5% 

Total   100% 63,75% 100% 59,45% 
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ICP directori cu contract de mandat 

 
Membrii conducerii executive ai companiei au fost selectați și numiți de Consiliul de 

Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a unei 
proceduri de recrutare și selecție desfașurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Activitatea membrilor conducerii executive a societății este desfășurată 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.  

Conducerea executivă acordă o importanță deosebită principiilor de guvernanță 

corporativă și urmărește prin acțiunile și deciziile întreprinse să asigure un proces decizional 

transparent, fundamentat pe reguli clare și obiective, care se materializează prin 

eficientizarea activității și dezvoltarea strategică a companiei în concordanță cu cerințele 

standardelor moderne de performanță și competitivitate.  

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. se focusează 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.  

Printr-o atentă planificare, utilizare eficientă a resurselor financiare, generare de 

numerar și control riguros al cheltuielilor generate de activitatea operațională, cu respectarea 

indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

385/23.03.2022, echipa de management depune toate eforturile pentru asigurarea stabilității 

financiare a companiei prin ținerea costurile sub control, în condiții de eficienţă, eficacitate şi 

economicitate. Totodată, toate deciziile manageriale sunt întreprinse pe baza indicatorilor de 

eficienţă și a stării financiare a companiei, care se materializează în optimizarea și 

eficientizarea procesului operațional, îmbunătățirea serviciilor prestate, creșterea gradului de 

competitivitate pe piața concurențială și furnizarea de rezultate sustenabile acționarului.  

Analizând rezultatele economico - financiare obținute de companie în primul semestru 

al anului 2022 și gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru perioada 

raportată, apreciem că obligațiile aferente execuției contractelor de mandat și obiectivele 

strategice privind dezvoltarea sustenabilă a companiei, stabilite și asumate prin Componenta 

de Management a Planului de Administrare, au fost îndeplinite.  

În urma evaluării rezultatelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din 

Raportul trimestrial al conducerii executive privind activitatea economico - financiară nr. 

13908/04.08.2022, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru Directorul Economic și pentru Directorul Juridic și Asistență de 

Specialitate a fost de 85%. 
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Concluzii 
 

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

Informațiile prezentate în Raportul semestrial oferă o imagine fidelă și corectă asupra 
performanței și rezultatelor companiei pentru primul semestru al anului 2022. 
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