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TOPUL FIRMELOR NEMȚENE 2019 
Ediția a XXVII-a 

 

Dorind să ofere continuitate unui eveniment consacrat, devenit tradiție, Camera de 

Comerț și Industrie Neamț, organizează și în acest an în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m 

din Legea nr. 335/2007 TOPUL FIRMELOR NEMȚENE. Acesta reprezintă clasamentul 

companiilor care au înregistrat performanțe economice în anul 2019, realizat pe baza unei 

metodologii unitare, parte integrantă a clasamentului de business național și constituie un reper 

al economiei județului Neamț.  

Este important ca an de an să recunoaștem performanța care aduce valoare atât 

comunității cât și economiei naționale și care se obține prin efortul, creativitatea și 

perseverența managerilor și a angajaților lor. 

Clasamentul se face în funcție de punctajul obținut de fiecare societate comercială 

intrată în competiție și se determină pe baza indicatorilor precum cifra de afaceri, profitul din 

exploatare, rata profitului curent, eficiența utilizării resurselor umane, a capitalului angajat și 

efortul de dezvoltare.  

Catalogul editat cu acest prilej cuprinde firmele care s-au clasat pe locurile I, II și III,  

structurate pe domenii, grupe de activitate și clase de mărime constituind material de 

promovare al potențialului economic al județului Neamț până la următorul clasament. Acesta va 

fi distribuit sistemului cameral, ambasadelor și principalelor reprezentanțe economice ale 

României în străinătate.  

 

Firma dumneavoastră se situează pe unul din primele trei locuri în TOPUL 

FIRMELOR NEMȚENE 2019. Felicitări pentru performanța obținută!  

 

Având în vedere criza din sănătate cauzată de numărul mare de infectări cu SARS-COV 

19, gala de premiere a firmelor nu va mai avea loc, totuși Colegiul de Conducere al Camerei de 

Comerț și Industrie Neamț a hotărât editarea catalogului și realizarea trofeului pentru firmele 

care doresc să intre în posesia acestora. 
Vă adresăm rugămintea de a selecta una din variantele ofertei alăturate și să trimiteți 

formularul completat până la data de 28 octombrie 2020 pe e-mail relatii@ccint.ro sau fax 
0233216657. Premiile se vor ridica începând cu data de 16 noiembrie 2020 de la sediul 
Camerei de Comerț și Industrie Neamț 

Exprimându-ne convingerea că veți fi alături de noi la cel mai important moment al 
anului dedicat mediului de afaceri, așteptăm decizia dumneavoastră și vă asigurăm de întreaga 
noastră considerație.  

 
Cu stimă,  
 
Mihai Apopii 
Președinte CCI Neamț 
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