Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de
Camerele de Comert si Industrie din România

Editia a XX-a

1. Topurile judetene de firme
Topurile firmelor din judete si municipiul Bucuresti, numite în continuare topurile
judetene de firme, sunt organizate de Camerele de Comert si Industrie Judetene în conformitate
cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comert si Industrie din

România, modificata ?i completata.
Topurile judetene de firme se obtin din clasamentele judetene de firme, determinate de
catre Camerele de Comert si Industrie Judetene , pe baza prezentei metodologii.

1.1. Sursele de informatii
Sursele de informatii utilizate sunt:
§

Informatii din situatiile financiare ale societatilor comerciale pentru anul anterior,
conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finantelor Publice;

§

Informatii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul National

al Registrului Comertului;
§

Informatii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judetene;

1.2. Conditiile de admitere a firmelor în clasamente
Sunt admise în topurile judetene de firme entitatile care sunt comerc anti conform legii si
îndeplinesc simultan urmatoarele conditii, cu privire la datele de bilant depus pentru anul

anterior:
§

Profit din exploatare pozitiv;

§

Cifra de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor si minim 250 000
lei în cazul celorlalte entita?i.

Nu sunt admise:
§

Grupurile de interes economic (GIE);

§

Firmele ale caror cuantum format din suma datoriilor în legatura cu bugetul
asigurarilor sociale ?i bugetul statului ?i impozitele ?i taxele neplatite la termenul
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stabilit la bugetele locale depa?e?te cuantumul crean?elor în legatura cu bugetul
asigurarilor sociale ?i bugetul statului;
§

Firmele pentru care valoarea a cel putin unui indicator calculat este negativa.

Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt
prezentate în Anexa 2.

1.3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate si clase de marime a
întreprinderii
Topurile judetene de firme sunt structurate pe sase domenii de activitate:
§

Cercetare - Dezvoltare si High - Tech;

§

Industrie;

§

Agricultura, Pescuit, Piscicultura;

§

Constructii;

§

Servicii;

§

Comert ?i Turism.

Domeniile sunt împartite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în
Monitorul Oficial nr. 293/2007 ?i al obiectului de activitate declarat de firme pe propria
raspundere în situatiile financiare pentru anul anterior . Corespondenta dintre domenii si grupele
de activitate este descrisa în Anexa 1.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de marime se re zeaza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii înt eprinderilor mici si
mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare,

are stabileste criteriile de încadrare a

firmelor, dupa cum urmeaza :
Criterii de încadrare

Clasa de marime
Microîntreprinderi

Au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane eur
echivalent în lei

Întreprinderi mici

Au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri

anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro,
echivalent în lei
Întreprinderi mijlocii

Au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra d afaceri
anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau
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detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43
milioane eur o
Întreprinderi mari

Au între 250 si 999 de salariati

Întreprinderi foarte mari

Au peste 1000 de salariati

Pentru firmele care au maxim 249 de salariati, depasirea unuia dintre criteriile de
încadrare determina trecerea firmei în clasa urmatoare de marime.

1.4. Indicatorii utilizati
Indicatorii utilizati pentru clasificarea firmelor sun :
§ Cifra de afaceri neta (I1);
§ Profitul din exploatare (I2);
§ Rata profitului din exploatare (I3) ;
§ Eficienta utilizarii resurselor umane (I4);
§ Eficienta utilizarii capitalului angajat (I5).
Indicatorii sunt determina ?i astfel:
§ I1 = Cifra de afaceri neta;
§ I2 = Profitul din exploatare;
§ I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;
§ I4 = Valoarea adaugata1 / Numar mediu de salariati;
§ I5 = (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Total active2.

Elementele financiare pe baza carora se calculeaza indicatorii utiliza ?i sunt prezentate în
Anexa 2.
Pentru fiecare indicator si domeniu de activitate este stabilita o pondere în cadrul
punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3 .

1.5. Punctajul
Punctajul fiecarei firme din top se obtine în modul urmator :
§ Se determina indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) dupa formulele definite la punctul 1.4.;
§ Se determina mediile na?ionale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin
calcularea, pentru fiecare grupa de activitate si clasa de marime a întreprinderii, a
Valoarea adaugata = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustarile de valoare privind
imobilizarile corporale si necorporale.
2
Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans.
1
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mediei aritmetice a acelui indicator, aplicata pentru firmele care îndeplinesc, la nivel
na tional, conditiile de admitere la top;
§ Fiecare indicator este normalizat prin împartirea la media sa nationala: I1 = I1 / M1, I2
= I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;
§ Punctajul total (PT) se calculeaza ca suma produselor dintre indicatori si ponderea

aferenta fiecarui indicator: PT = ( I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 *
P5 ).
Firmele membre ale camerei judetene, care au achitat cotizatia la zi, primesc o bonificatie

de 10% din punctajul total.
Clasamentul judetean de firme contine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu,
grupa de activitate si clasa de marime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescatoare
a punctajului total.

1.6. Validarea clasamentului
Clasamentul judetean de firme este analizat si validat de o comisie a topului de firme,
numita de catre conducerea Camerei, la nivelul f iecarui judet si al municipiului Bucuresti.
Clasamentul validat devine topul judetean de firme.
Informatiile despre firmele din topul judetean sunt actuale la momentul validarii acestuia.

2. Topul National al Firmelor din România
Topul National al Firmelor din România se organizeaza

exclusivitate de catre Camera

Nationala, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2 007 a Camerelor de

Comer? ?i Industrie din România, modificata ?i completata, si Cap. III, art.17, punctul 13 din
Statutul Camerei Nationale.
Clasamentul Topului National al Firmelor se realizeaza de catre Camera Nationala, pe
baza clasamentelor judetene de firme furnizate de catre Camerele de Comert si Industrie
Judetene, prin interclasarea acestora si pastrarea primelor maxim 10 pozitii pentru fiecare
domeniu, grupa de activitate si clasa de marime a întreprinderilor. Topul National al Firmelor
este format din firmele situate pe locul întâi în acest clasament, la fiecare domeniu, grupa si clasa
de marime a întreprinderii.
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3. Responsabilita?i
Camerele de Comert si Industrie Judetene si Camera de

omert si Industrie a României

nu îsi asuma responsabilitatea pentru eventualele eror în întocmirea situatiilor financiare si a
oricaror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale,
raspunderea revine celor care au întocmit documentele

auza.

Camerele de Comert si Industrie Judetene si Camera de

omert si Industrie a României

nu pot fi tinute responsabile pentru orice daune sau p erderi ce ar putea rezulta în urma unei
actiuni sau renuntare la actiune, ca urmare a utilizar i, în orice scop, a datelor publicate în
legatura cu Topurile Firmelor.
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