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Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea are deosebita placere de a va anunta 

organizarea celei de-a XXV-a editii a “Topului Firmelor de Succes din Judetul Vrancea”, clasamentul 

celor mai importante firme din judetul Vrancea premiate pentru activitatea desfasurata pe parcursul 

anului anterior. 

Manifestarea ofera prilejul de a continua o frumoasa traditie, celebrand succesul inregistrat de 

cei mai reprezentativi agenti economici vranceni, a caror activitate s-a distins in anul 2017 prin 

performanta, seriozitate si constanta. 

Clasamentul rezultat prin rularea aplicatiei informatice de realizare a Topului evidentiaza 

competenta, valoarea si seriozitatea primelor 10 firme, structurate pe grupe, domenii  de activitate si 

clase de marime - microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, intreprinderi mari si 

intreprinderi foarte mari. Criteriile utilizate la elaborarea clasamentului Topul Firmelor de Succes sunt: 

cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, rata profitului din expolatare, eficienta utilizarii resurselor 

umane, eficienta utilizarii capitalului angajat. 

Topul Firmelor este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea in 

conformitate cu articolul 4 litera m. din Legea Camerelor de Comert si Industrie din Romania nr. 

335/2007. Clasamentul a fost realizat prin prelucrarea datelor din situatiile financiare ale firmelor pe 

anul 2017, conform unei metodologii unitare aprobate de Comisia de realizare a Topului National si 

aplicata la nivelul intregului Sistem Cameral din Romania.  

In acest an, au fost inscrise in procesul de selectie 37.484 firme, dintre care 9.226  au depus 

bilanturi. Au indeplinit conditiile de baza si au intrat in competitie 2.606 firme. In Topul Firmelor din 

acest an s-au clasat 1.516 de firme pe primele zece locuri la 7 domenii de activitate. 

Cu aceasta ocazie, C.C.I.A. Vrancea a editat si Catalogul “Topul Firmelor”, publicatie anuala care 

se distribuite tuturor agentilor economici premiati si nu numai, tuturor Camerelor de Comert teritoriale, 

banci, institutii publice, Ambasade ale Romaniei in strainatate, reprezentantelor diplomatice straine in 

Romania, in special birourilor economice din cadrul acestora, Oficiilor Consulare etc. 

Evenimentul Festiv organizatat cu ocazia acestei editii va avea loc vineri, 16 noiembrie 2018, 

incepand cu orele 14:00, in cadrul select oferit de Restaurantul Grand’Or din Focsani, strada Anghel 

Saligny nr. 5. 
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