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 EVENIMENT DEDICAT EXCLUSIV FIRMELOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ CLASATE 

PE UNUL DIN PRIMELE 3 LOCURI ÎN ANUL 2018 ÎN TOPUL JUDEȚEAN 

Vă adresăm invitația de a participa la cea de a XXVI-a ediție a TOPULUI NAȚIONAL AL 

FIRMELOR faza județeană Neamț 2018, eveniment organizat în exclusivitate de Sistemul 

Cameral al României. Topul este un reper pentru mediul de afaceri, un clasament al celor 

mai performante companii şi parte integrantă a culturii de business din țara noastră, 

realizat în baza unei metodologii complexe, transparente și unitare la nivel național. În 

cadrul Galei sunt premiate firmele cu  rezultate deosebite în anul 2018, unde vor participa 

alături de managerii de top din județ, parteneri de afaceri, parteneri de viață,  oficialități,  

invitați speciali.  

Fiecare firmă din TOP își aduce aportul la creșterea economiei nu doar prin contribuțiile la 

bugetul de stat, ci și prin investițiile directe și indirecte pe care le face în piața locală, în 

oamenii pe care îi ajută să se dezvolte și în felul sustenabil prin care face afaceri. 

Împreună vom premia pe cei mai buni manageri și ne vom bucura de mpmentele artistice 

și meniul bucătarilor de la CONDOR Resort - Dulcești.  

Topul firmelor este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Neamț în conformitate cu 

prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din 

România, modificată și completată. Sursele de informaţii utilizate sunt: 1.Informaţii din 

situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul 2018, conforme cu Directivele Europene, 

furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; 2.Informaţii despre firmele legal înregistrate în 

România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 3.Informaţii actualizate, 

rezultate din activitatea CCI Neamț. 

Având în vedere că firma dumneavoastră s-a clasat pe unul din primele 3 locuri în TOPUL 

NAȚIONAL AL FIRMELOR – FAZA JUDEȚEANĂ NEAMȚ 2018,  vă adresăm invitaţia de a 

participa la eveniment,  selectând una din variantele ofertei ataşate.  

Gala se va desfăşura în ziua de  25 octombrie 2019 ora 17.00, la  CONDOR Resort - 

DULCESTI. 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 cel mai important eveniment al 

oamenilor de afaceri performanți din județul Neamț, vă asigurăm de întreaga noastră 

consideraţie şi aşteptăm cu deosebit interes decizia dumneavoastră până la data de 

25.09.2019 la numerele de tel. 0233232010, 0721026727, 0723552280;                     

fax 0233 216657 și e-mail: relaţii@ccint.ro. 

Mihai APOPII 

Preşedinte CCI Neamţ 
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