
Metodologia de selectare a companiilor pentru evenimentul True Leaders 

  

Companiile premiate vor indeplini simultan urmatoarele patru criterii: 
• Fac parte din top 500 companii din Romania din punct de vedere al 

profitabilitatii (EBITDA pentru 2020); 
• Au o crestere a numarului de angajati (2020 vs 2019); 
• Prezinta un risc de creditare scazut (ICAP Credit Score* de la A1 la B2) 

si inregistreaza valori mai mari de 70 ale scoringului ICAP COVID 
Company Index**; 

• Sunt lideri in industria lor. 

  

Primul pas in procesul de selectie va fi crearea unui top bazat pe EBITDA, 

calculat in conformitate cu datele financiare din decembrie 2020. Companiile 

de stat vor fi excluse din aceasta selectie, precum si bancile, companiile de 

asigurari si institutiile financiare nebancare. Din aceste 500 de companii, vor fi 

selectate companiile premiate True Leaders. 

  

  

Industriile se formeaza in baza activitatilor principale ale companiilor. 

Industria este data de codul CAEN principal declarat de companii, diviziunea 

CAEN sau grupul de activitati. Selectia intre diviziunea CAEN (primele doua 

cifre ale codului), grupul (primele 3 cifre ale codului) sau codul CAEN se face 

in baza diversitatii activitatilor cuprinse in aceeasi divizie. 

  

Companiile calificate: 
• Au forma juridica S.A., S.R.L., S.C.S.; 
• Nu fac parte din urmatoarele industrii: activitati bancare, asigurari si alte 

activitati conexe (aceste companii isi declara datele financiare in mod 
diferit fata de toate celelalte tipuri de corporatii); 

• Sunt companii active conform statutului de la Registrul Comertului; 

  

* ICAP Score exprima o estimare a calitatii creditului unei companii in ceea ce 

priveste probabilitatea de neplata si / sau faliment intr-un orizont de 12 luni. 

Această estimare se bazeaza pe o analiza a datelor comerciale, financiare si 

tranzactionale derivate din surse oficiale ale companiilor evaluate. 

  

** ICAP COVID COMPANY INDEX: Rezultatele evaluarii sunt prezentate pe o 

scara de valori de la 0 la 100, unde cu 0 sunt notate companiile care au cea 

mai mare probabilitate de neplata, iar cu 100 cele cu cea mai mica 



probabilitate de neplata. 

Indexul indica evaluarea bonitatii ajustate a companiilor pentru urmatoarele 

12 luni, declansata de pandemia Covid-19 si de catre efectele masurilor de 

blocare si suspendare impuse activitatii economice pentru fiecare companie 

evaluata. Acesta imbina evaluarile existente privind bonitatea companiilor prin 

scoringul ICAP și prin INDEXUL DE INDUSTRIE COVID-19, o evaluare a 

impactului asupra sectorului de activitate, care prezinta gravitatea impactului 

și potentialul industriei de recuperare. 
 


