
 

 
 

                                                                            
                                                            

 
   

 

 

 

 

 
În baza atribuţiilor conferite de Legea nr. 335/2007 Camera de Comerţ şi Industrie 

Neamţ  organizează pe data de 17 octombrie a.c. începând cu ora 18.00 cea de a XXI-a 

ediţie a  TOPULUI  FIRMELOR. 

 

Ordinea de clasare în Top a avut la bază o metodologie unică la nivelul Sistemului 

Cameral Naţional, aprobată de către Colegiul de Conducere al CCI Neamț, care a evaluat 

performanţele atinse de operatorii economici în funcţie de principalii indicatori financiari din 

bilanţul contabil pe anul 2013 : cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, 

eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.  

 

DATE STATISTICE – judeţul Neamţ 

 10.838 de firme au depus bilanţ pentru exerciţiul financiar 2013 

 2.629 de firme au îndeplinit criteriile de Top 

 1.264  firme s-au clasat pe primele 10 locuri în Top 

 635 de firme s-au clasat pe primele 3 locuri in Top 

 

Deoarece firma dumneavoastră s-a clasat pe unul din primele 3 locuri în TOPUL 

FIRMELOR NEMŢENE 2013 la domeniul de activitate şi clasa de mărime corespunzatoare 

din bilanţ,  vă adresăm invitaţia la GALA TOPUL FIRMELOR 2013 selectând conform ofertei 

ataşate, modalitatea de participare. Evenimentul se va desfăşura în ziua de 17 octombrie 

2014, ora 18.00, la Central Plaza din Piatra Neamţ.  

 

Indiferent de varianta pentru care veţi opta, răspunsul dumneavoastră constituie un 

sprijin real în organizarea acestui eveniment, lucru pentru care VĂ MULŢUMIM! 
 

Exprimându-ne convingerea că veţi fi alături de noi la această festivitate tradiţională, 

vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi aşteptăm cu deosebit interes decizia 

dumneavoastră până la data de 19.09.2014  la numarul de tel/fax 0233 232080, e-

mail: relaţii@ccint.ro. 

 

Cu stimă, 

Mihai APOPII 

Preşedinte CCI Neamţ 
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