INVITATIE
Promotor al dezvoltării economice locale, centru partenerial consultativ ce furnizeaza servicii
specializate şi profesionale actualilor şi viitorilor întreprinzători, Camera de Comert, Industrie si
Agricultura Vaslui se implica în organizarea celor mai importante evenimente de afaceri.
Joi 5 noiembrie 2009, incepand cu ora 17.00 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui
organizeaza cel mai important eveniment de afaceri local din acest an – TOPUL FIRMELOR 2008 ediţia
a – XVI – a, la Complexul Hotelier RACOVA din Vaslui. Rezultatele economico-financiare înregistrate la
finele anului 2008, conduc la stabilirea unui clasament pe domenii, grupe de activitate si grupe de marime
a firmelor, in baza unei metodologii unitare aplicate la nivel national. Clasamentul a fost validat de
Comisia pentru realizarea Topului Judetean al Firmelor in data de 20 octombrie, in componenta careia au
fost reprezentate urmatoarele institutii:: CCIA Vaslui, Asociatia Patronatelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Vaslui, Garda Financiara Vaslui, Serviciul de Investigare a Fraudelor Vaslui, Camera de Conturi Vaslui,
Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui, Oficiul Registrului Comertului Vaslui, OTIMMC Iasi, Directia
Judeteana pentru Accize si Operatii vamale Vaslui, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Vaslui, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
In urma aplicarii criteriilor economice eliminatorii, din cei 6084 de agenti economici care au depus
bilantul anului 2008 au ramas in top 2908 societati comerciale, 655 fiind clasate pe primele 10 pozitii, din
care 138 pe locul I, 100 pe locul II, 81 pe locul III. Categoria exportatorilor directi este si ea reprezentata
de 27 de firme.
Topul Judeţean al Firmelor este şi rămâne fără îndoială, locul de întâlnire pentru cele mai
prestigioase firme din judeţul Vaslui, adevaraţi câştigători in competiţia cu responsabilităţile și stresul
cotidian, care se va bucura intr-o atmosfera deosebita, de succesul propriei afaceri, de recunoașterea şi
regăsirea acestuia în rezultatul economic general al judeţului Vaslui.
Au fost invitati reprezentantii firmelor nominalizate alaturi de oficialitati locale, reprezentanti ai
mediilor de afaceri si diplomatice, reprezentanti ai sistemului cameral, institutiilor bancare si de asigurari,
membri ai Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, reprezentanti ai presei, televiziunilor locale
si regionale.
Echipa C.C.I.A.Vaslui îşi exprimă respectul şi întreaga apreciere pentru firmele şi oamenii de
afaceri din judetul Vaslui, care au reuşit prin tenacitate si ambiţie sa reziste competitiei, in contextul in
care mediul de afaceri nu a fost ocolit nici anul trecut de dificultăţi si obstacole.
Va asteptam la TOPUL FIRMELOR VASLUI 2008 !
Detalii sau confirmari de participare la telefon 0235 361040 sau 0728 316 346, Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Vaslui , doamna Cristina Chiriac, director department Relatii economice.

