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METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE 

FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERŢ 

ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2009 

ediţia a XVII-a 

 

Topurile judeţene de firme 
 

Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti sunt organizate de Camerele de 

Comerţ şi Industrie judeţene (CCIJ) în conformitate cu articolul 4 litera m din Legea camerelor 

de comerţ şi industrie din România nr. 335/2007. 

Camerele de comerţ şi industrie din România colaborează la realizarea topurilor de firme 

cu membrii asociaţi ai CCIR, asociaţii patronale şi profesionale şi ministere. 

Calculul nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de 

activitate şi clase de mărime a firmelor, se realizează pentru anul financiar 2009, de către CCIJ, 

prin prelucrare electronică a datelor, în baza prezentei metodologii. 

 

Surse de date utilizate 

 

 informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul 2009, conforme 

cu Directivele Europene, puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi 

Ministerul  Finanţelor Publice; 

 informaţii despre firmele legal înregistrate în România, puse la dispoziţie de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului; 

 informaţii furnizate de CCIJ 

 

Condiţii de admitere a firmelor în clasamente 

 

Sunt admise să participe la topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti,  entităţile 

care sunt comercianţi, conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, bazate pe 

datele de bilanţ depus pentru anul 2009: 

 au avut profit din exploatare pozitiv sau profit brut pozitiv; 

 au avut cel puţin un angajat; 

 au avut cifra de afaceri minimum 100.000 lei pentru microîntreprinderi şi minimum 

250.000 lei pentru celelalte firme. 

Nu sunt admise grupurile de interes economic (GIE). 

Societăţile bancare, de creditare (6491, 6492), asigurare-reasigurare (651, 652, 653, 662, 

774), intermedieri financiare (661, 663) şi de investiţii financiare (sucursalele lor) (641, 642, 

643, 6499), pot fi premiate la nivel local, în afara clasamentului propriu-zis al firmelor. 

 

Structurarea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime 

 

Realizarea topurilor firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, se face pe şase domenii 

de activitate: 

 Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; 

 Industrie;  
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 Agricultură, Pescuit, Piscicultură  

 Construcţii; 

 Servicii; 

 Comerţ, Turism. 

Împărţirea domeniilor pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN rev. 2 

(publicat în Monitorul Oficial nr.293/03.05.2007) al obiectului de activitate, declarat pe propria 

răspundere a firmelor în situaţiile financiare pentru anul 2009. 

 

CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI HIGH TECH  

 

Nr. 

Crt. 
Grupa  de activitate Cod CAEN 

1.  Cercetare – Dezvoltare 721, 722  

2.  Tehnologia Informaţiei 582, 620 , 631 

3.  Industria de echipamente electrice şi optice 
261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 

271, 272, 273, 274, 279, 332   

4.  Telecomunicaţii 610, 611, 612, 613, 619 

5.  
Industria de echipamente speciale inclusiv în 

domeniul securităţii şi apărării 
254,  304, 382  

 

INDUSTRIE 

 

Nr. 

Crt. 
Grupa de activitate Cod CAEN 

1.  
Industria extractivă, de prelucrare a ţiţeiului şi 

cocsificare a cărbunelui 

051, 052, 061, 062, 071, 072,   

081, 089, 091, 099, 191, 192 

2.  Industria produselor primare 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 221, 

231, 232, 233, 234, 237, 239 

3.  Fabricarea articolelor din material plastic 222 

4.  
Fabricarea cimentului, varului, ipsosului şi a 

articolelor din beton 
235, 236 

5.  Fabricarea produselor şi preparatelor farmaceutice  211, 212 

6.  
Producerea, transportul şi distribuţia energiei 

electrice 
351 

7.  
Producerea, transportul şi distribuţia energiei 

termice 
353 

8.  
Producerea, transportul şi distribuţia gazelor 

naturale 
352 

9.  Captarea, tratamentul şi distribuţia apei 360 

10.  
Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii) 

241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 

253, 255, 256, 257, 259 

 

11.  Industria de maşini şi echipamente 
262, 275, 281, 282, 283, 284, 289, 

325 

12.  Industria mijloacelor de transport 291, 292, 293, 301, 302, 303, 309 

13.  
Industria lemnului şi a produselor din lemn, a 

celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie, 

silvicultură şi exploatare forestieră 

021, 022, 023, 024, 161, 162, 171, 

172  

14.  Industria mobilei 310  
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15.  
Industria produselor textile şi de tricotaje, a  

confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor 
131, 132, 133, 139, 141, 142, 143 

16.  
Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de 

voiaj şi marochinarie 
151, 152  

17.  
Fabricarea articolelor pentru sport,  jocurilor, 

jucăriilor, instrumentelor muzicale şi a altor 

produse 

322, 323, 324, 329 

18.  
Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi 

articolelor similare 
321 

19.  Industria alimentară 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108 

20.  Industria băuturilor 110 

21.  Industria tutunului 120 

22.  
Tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporţi şi 

activităţi conexe 
181, 182 

 
AGRICULTURĂ, PESCUIT, PISCICULTURĂ 

 
Nr. 

Crt. 
Grupa  de activitate Cod CAEN 

1.  Cultivarea plantelor 011, 012, 013  

2.  Creşterea animalelor 014, 015 

3.  
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi 

servicii conexe 
016, 109 

4.  Pescuit, piscicultură, vânătoare şi servicii anexe 017, 031, 032 

 
CONSTRUCŢII 

 

Nr. 

Crt. 
Grupa de activitate Cod CAEN 

1.  Lucrări de construcţii 412, 421, 422, 429, 431, 433, 439 

2.  Lucrări de instalaţii 432  

 
SERVICII 

 

Nr. 

Crt. 
Grupa de activitate Cod CAEN 

1.  
Transporturi, depozitare şi activităţi anexe 

transporturilor  

491, 492, 493, 494, 495, 501, 502, 

503, 504, 511, 512, 521, 522 

2.  Servicii profesionale  711, 712 

3.  Servicii administrative şi de suport 
701, 732, 741, 743, 749, 781, 782, 

783, 801, 802, 803, 822, 823 

4.  Servicii de consultanţă 691, 692, 702 

5.  Servicii de publicitate 731  

6.  

Activităţi cinematografice, de radio şi televiziune 

şi ale agenţiilor de presă, alte activităţi de 

spectacole, editarea cărţilor, ziarelor şi alte 

activităţi de editare 

581, 591, 592, 601, 602, 639, 742, 

900 
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7.  Servicii generale 
331, 452, 771, 772, 773, 811, 812, 

813, 821, 829, 873 

8.  Activităţi, culturale, sportive şi recreative 910, 931, 932  

9.  Alte activităţi de servicii  951, 952, 960 

10.  Poşta, curierat 531, 532  

11.  Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate 370, 381, 383, 390 

12.  Învăţământ  851, 852, 853, 854, 855, 856 

13.  Sănătate 
750, 860, 861, 862, 869, 871, 872, 

879, 881, 889 

14.  Servicii imobiliare 411, 680, 681, 682, 683 

15.  Jocuri de noroc şi pariuri  920 

 

COMERŢ, TURISM 

 

Nr. 

crt 
Grupa de activitate Cod CAEN 

1.  Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 461  

2.  

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute, 

animalelor vii, produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului 

462, 463 

3.  Comerţ cu ridicata al produselor nealimentare 464, 465, 466, 467, 469  

4.  
Comerţ cu autovehicule, piese şi accesorii de 

schimb şi carburanţi pentru autovehicule 
451, 453, 454, 473  

5.  

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, 

nespecializate, precum şi neefectuat prin 

magazine 

471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 

479 

6.  Agenţii de turism 791, 799 

7.  Activitate hotelieră şi alte servicii de cazare 551, 552, 553, 559 

8.  Restaurante, baruri, cafenele 561, 562, 563 

  

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a 

firmelor în aceste categorii: 

 

Clasa de mărime Criterii de încadrare 

 microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, 

echivalent în lei 

 întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane 

euro, echivalent în lei 

 întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, 

sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 

43 milioane euro 

 întreprinderi mari - au între 250 şi 999 salariaţi 

 întreprinderi foarte mari - au peste 1000 de salariaţi 
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Pentru IMM (firmele cu pâna la 249 salariaţi), depăşirea unuia dintre criteriile de 

încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de clasificare. 

Clasamentul de top al fiecărui judeţ conţine câte 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă 

de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. 

 

Indicatori utilizaţi pentru clasificarea firmelor 

 

 I1: cifra de afaceri netă; 

 I2: profitul din exploatare; 

 I3: rata profitului din exploatare: (Profit din exploatare / Cifra afaceri); 

 I4: eficienţa utilizării resurselor umane: [(Profit din exploatare + Cheltuieli cu 

personalul + Cheltuieli  cu amortizările şi ajustările de valoare privind imobilizările 

corporale şi necorporale) / Număr mediu de salariaţi]; 

 I5: efortul de dezvoltare: (Creşteri ale activelor imobilizate în anul de raportare – Creşteri 

ale rezervei din reevaluare în anul de raportare) / (Total active imobilizate – Rezerve din 

reevaluare); 

 I6: eficienţa utilizării capitalului angajat: (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) 

/ (Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans) 

 

Determinarea poziţiei fiecărei firme în Top 

 

Determinarea poziţiei fiecărei firme în Top se realizează în funcţie de valoarea 

punctajului total reprezentând numărul de puncte calculat astfel: 

- se calculează punctajele simple ale indicatorilor (P1, P2, P3, P4, P5, P6) după 

formulele definite la I.1 - I.6; fiecare punctaj simplu se împarte la media naţională a 

indicatorului respectiv;  

- pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate, este stabilită o pondere de către 

Comisia de TOP (POND1, POND2, POND3, POND4, POND5, POND6); 

- punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre punctajul simplu şi 

ponderea aferentă fiecărui indicator (PT = P1 * POND1 + P2 * POND2 + P3 * POND3 + P4 * 

POND4 + P5 * POND5 + P6 * POND6). 

 

Pentru firmele membre ale CCIJ, care au achitat cotizaţia la zi, va fi acordată o primă de 

10% din punctajul total. 

 

Ponderile indicatorilor asociate fiecărui domeniu sunt prezentate mai jos: 

Indicatori şi 

Ponderi: 

 

 

Domenii: 

Cifra de 

afaceri netă 

I1 

Profitul din 

exploatare 

I2 

Rata 

profitului 

I3 

Eficienţa 

utilizării 

resurselor 

umane 

I4 

Efortul de 

dezvoltare 

I5 

Eficienţa 

utilizării 

capitalului 

angajat 

I6 

Industrie 40% 20% 10% 10% 10% 10% 

Agricultură 40% 20% 10% 10% 10% 10% 

Construcţii 40% 20% 10% 10% 10% 10% 

Cercetare – 

Dezvoltare şi 

High-Tech 

20% 10% 10% 20% 20% 20% 

Servicii 40% 20% 10% 10% 10% 10% 

Comerţ, Turism:       

- Comerţ 40% 20% 10% 10% 10% 10% 
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Indicatori şi 

Ponderi: 

 

 

Domenii: 

Cifra de 

afaceri netă 

I1 

Profitul din 

exploatare 

I2 

Rata 

profitului 

I3 

Eficienţa 

utilizării 

resurselor 

umane 

I4 

Efortul de 

dezvoltare 

I5 

Eficienţa 

utilizării 

capitalului 

angajat 

I6 

- Agenţii de 

Turism 
40% 20% 10% 10% 10% 10% 

- Hoteluri,   

Restaurante 
40% 20% 10% 10% 10% 10% 

 

Validarea clasamentului 

 

Firmele se clasifică în ordinea descrescătoare a punctajului total, câte 10, pentru fiecare 

domeniu, grupă de activitate, clasă de mărime a întreprinderii. 

Clasamentul rezultat prin prelucrarea datelor pe calculator este analizat şi validat de  o 

comisie a Topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al 

municipiului Bucureşti.  

Datele de contact ale firmelor sunt validate la momentul întocmirii clasamentului de 

către fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie judeţeană. 

 

Topul Naţional al Firmelor din România 
 

Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera 

Naţională, în conformitate cu prevederile art.28, lit.j din Legea 335/2007 şi Cap.III, art.16, 

punctul 10,  din Statutul Camerei Naţionale. 

Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către CCIR, pe baza 

clasamentelor judeţene furnizate de către CCIJ, prin interclasarea acestora şi evidenţierea 

primelor 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă mărime a întreprinderilor.  

 

* * * 
 

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României 

nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a 

oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, 

răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză. 

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României 

nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei 

acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în 

legătură cu Topurile Firmelor. 

 


