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Cele mai bune firme ilfovene, premiate
de Camera de Comerţ și Industrie
”Oscarurile” excelenței în afaceri

Președintele Camerei
de Comerț Ilfov, Dan
Dumitru oferă premiul
de excelență firmei
Maer Import - Export
SRL

Monsanto Romania SRL

Cele mai bune
firme din județul
Ilfov au fost
premiate joi,
1 noiembrie,
în cadrul unui
eveniment
organizat de
Camera de Comert
și Industrie Ilfov.
Cristina Nedelcu
Zeci de oameni de
afaceri au luat parte, și
anul acesta, la Topul Fir
melor din Ilfov 2017, ca
re a premiat cele mai bu
ne firme din județ, con
form rezultatelor obținute
în 2017. Pe rând, laureații
au venit pentru a-și pri
mi onorantele distincții,
ocazie cu care unii din
tre aceștia au spus câ
teva cuvinte despre con
textul economic în ca
re își desfășoară activi
tatea, caracteristicile me
diului de business româ
nesc și au mulțumit pen
tru distincțiile acordate.
Laureații ediției de
anul acesta au fost sta
biliți conform unei meto
dologii ce se aplică la ni
vel național, clasamentul
reunind companii care au
îndeplinit criteriile de eli
gibilitate, dintr-un număr
de aproximativ 46.000
de firme care au depus
bilanțul contabil pentru
exercițiul financiar trecut.
În vederea realizării
unui clasament cât mai
obiectiv, firmele câştigă
toare au fost structura
te pe domenii de activi
tate: cercetare-dezvolta
re şi high tech; industrie;
construcţii; servicii; co
merţ; turism; agricultură,
pescuit, piscicultură şi, în
cadrul fiecărui domeniu,
pe clase de mărime: în
treprinderi foarte mari,
mari, mijlocii, mici şi mi
croîntreprinderi.

Mediu de afaceri
dinamic
Important de subli
niat este faptul că dintre
firmele premiate de Ca
mera de Comerț și Indus
trie ilfoveană, 731 au in
trat și în Topul național al
firmelor din România.
Președintele Camerei
de Comerț și Industrie Il
fov, Dan Dumitru, a sesi
zat caracterul dinamic al
mediului de business il
fovean, semnalând că, în
anul 2017, firmele care
intră în Topul național al
firmelor, înregistrează îm
preună o cifră de afaceri
de 13,6 miliarde de eu
ro și un profit exploata
re de 1, cel mai mare din
toată țara. ”Ca angajați,
companiile din Top 10
din județul Ilfov înseam
nă 68.690 de angajați.
Companiile care ocupă
locul I în Topul național
au 22.713 angajați, cu
un profit de aproxima
tiv 500 milioane de eu
ro. La Industrie avem
197 de companii care lu
crează în Ilfov și produc
12,8 miliarde lei, ceea ce
se traduce în 2,8 miliar
de de euro, cu un profit
de 360 milioane de eu
ro și 20.110 angajați. În
segmentul Servicii acti
vează 203 companii, cu o
cifră de afaceri de 6,850
miliarde lei, adică 1,509
miliarde euro și 14.894
angajați. La Comerț avem
246 companii cu 40 mili
arde lei cifră de afaceri,
aproape 9 miliarde euro,
cu un profit de 38,6 mi
lioane euro. La Turism
funcționează 11 compa
nii cu o cifră de afaceri
de 40 milioane lei și cu
un profit de 10 milioane
de lei. În Cercetare-Dez
voltare avem 11 compa
nii, cu cifră de afaceri de
18 miliarde de lei, adică
40 milioane de euro, pro
fit de 142 milioane euro

și 3.498 de angajați. La
Construcții, 876 angajați,
din care aproximativ 110
din străinătate, cifră de
afaceri 142,6 milioane
euro și profit de 21 mili
oane euro”, ne-a descris
mediul de afaceri ilfovean
Dan Dumitru.
”Bun venit la acest
eveniment, care la anul
va împlini 20 de ani. Ca
mera de Comerț și Indus
trie Ilfov este înființată
prin Hotărâre de Guvern
în 1998. Ne-am apucat
de lucru în 1999. Adică
suntem majori”, a glu
mit directorul Camerei de
Comerț și Industrie Ilfov.
El a precizat că Came
ra de Comerț este o en
titate care își dorește să
apere interesele oameni
lor de afaceri. ”Nu sun
tem politici, nu suntem ai
statului. Noi, din contră,
vă ascultăm și transmi
tem de la dumneavoas
tră către administrație,
către Guvern, ideile noas
tre. În județul Ilfov, la 31
decembrie 2017, erau
înregistrate 48.965 fir
me, din care și-au depus
bilanțul 43.092. Firme în
matriculate în 2017, nou
înființate, au fost în nu
măr de 6.300, din care
600 PFA-uri, conform no
ilor prevederi ale Codu
lui Fiscal. Ilfovul se află
imediat după București,
cu 731 de firme care fac
parte din Topul Național.
Bucureștiul, pe locul I,
are 3.350 de firme, iar
după județul Ilfov urmea
ză în clasamentul național
județul Cluj, cu 706 fir
me, datorită condițiilor
create de administrație.
Și în județul Ilfov avem
condiții mai bune de trai,
de muncă și de relaxare”,
a afirmat Dan Dumitru,
preşedintele Camerei ilfo
vene, în deschiderea celei
de a XIX-a ediții a Topului
firmelor din Ilfov.
Cu această oca

Alin C. Pop

Miras
International SRL

zie, reprezentantul Ca
merei de Comerț și In
dustrie Ilfov a menționat
importanța Curții de Arbi
traj, instituție reînființată,
în urmă cu doi ani, invi
tându-l pe președintele
Alin C Pop să le vorbeas
că oamenilor de afa
ceri despre importanța
acesteia. Alin C. Pop,
președintele Curții de Ar
bitraj, a invitat oamenii
de afaceri să ia în calcul
acest organism în dome
niul soluționării alterna
tive a diferendelor. El i-a
îndemnat pe aceștia să
se acomodeze cu ideea
de arbitraj și principiul că
părțile trebuie mai întâi
să aibă consens pentru
a putea începe și dezvol
ta relația dintre ele. ”Din
perspectiva
legislației,
din 2018, prin Hotărîrea
nr 1/2018, însuși Guver
nul împinge spre zona de
arbitraj toate llitigiile ca
re vin din zona de ante
priză construcții-montaj,
care vin dinspre Ministe
rul Transporturilor”, a dat
ca exemplu Alin C. Popa
funcționalitatea instituției
pe care o conduce.

Administrația, în
sprijinul mediului
de afaceri

Irinel Scrioșteanu, alături de Dan
Dumitru și Alin C. Pop

NIRO Investment SA

Romvac
Company SA

MINIPRIX SRL

Irinel Scrioșteanu, în
calitate de administrator
public al județului Ilfov,
a vorbit despre activita
tea Consiliului Județean
Ilfov și modul în ca
re administrația vine să
sprijine mediul de afa
ceri. ”Încercăm să deve
nim parteneri în elabora
rea unor documente stra
tegice pentru o strategie
de dezvoltare a județului
Ilfov. Pe 14 noiembrie
vom semna un acord în
cooperare cu Banca Mon
dială și dânșii vor elabo
ra noua strategie de dez
voltare a județului Ilfov,
până în 2030”, a spus Iri
nel Scrioșteanu. El i-a in
vitat pe oamenii de afa
ceri prezenți să ajute

Prof. dr. Ioan Rusu - IFIN - HH

administrația
să înțeleagă mai bi
ne care sunt dorințele și
direcțiile ce trebuie cu
prinse în noua strategie
de dezvoltare. ”Avem în
lucru, pentru prima dată,
planul de amenajare a te
ritoriului județean. Și aici
ar trebui să colaborăm
mult mai mult, pentru a
putea să venim în întâm
pinarea dorințelor noas
tre. Sprijinim localitățile
din Ilfov pentru realiza
rea cadastrului sistema
tic, iar la 1 Decembrie
a fost finalizat. Trebuie
menționat că CJ Ilfov es
te primul din țară care a
primit titlul de incubator
de afaceri, funcționează
la Otopeni, și va avea
un punct de lucru la Mă
gurele, lângă platforma
științifică. Și în domeniul
transportului am reali
zat un plan de mobilitate
urbană durabilă, pe care
încercăm să îl aplicăm îm
preună cu Primăria Capi
talei, ceea ce presupune
un nou sistem de trans
port public în județul Il
fov și București, un trans
port integrat regional.
Știm că există probleme
foarte mari cu deplasa
rea forței de muncă și a
mărfurilor în județul nos
tru. În Capitală, la fel.
Am creat un grup de lu
cru comun cu Ministerul
Transporturilor, care să
identifice toate soluțiile
pentru deblocarea mari
lor investiții în județ, prio
ritate fiind autostrada de
centură, singura soluție
viabilă pentru rezolva
rea transportului în regi
une. Suntem, de aseme
nea, într-o fază incipien
tă a învățământului dual,
pentru a veni în sprijinul
mediul mediului de afa
ceri pentru îmbunătățirea
forței de muncă”, a preci
zat Irinel Scrioșteanu, fe
licitându-i pe oamenii de
afaceri.
Acestea fiind spu
se, președintele Camerei
de Comerț și Industrie Il

Chipita Romania SRL
fov a început festivitatea
de premiere a compani
ilor care au obținut cele
mai bune rezultate în do
meniul afacerilor în anul
2017.
Firma Mosanto Ro
mânia SRL, companie ca
re activează în domeniul
comerțului cu ridicata al
cerealelor, semințelor, fu
rajelor și tututnului ne
prelucrat, a primit cel mai
prestigios trofeu al Ca
merei de Comerț și In
dustrie Ilfov, iar premiul
de excelență a fost acor
dat firmei Maer ImportExport Srl, din Panteli
mon, unii dintre cei mari
exportatori români în do
meniul tăierii, fasonării și
finisării pietrei.
Printre
premianți
s-au mai evidențiat Insti
tutul Național de Cerceta
re - Dezvoltare pentru Fi
zică și Inginerie Nuclea
ră ”Horia Hulubei” (IFIN
- HH), ROMVAC Com
pany SA, Chipita Roma
nia SRL, NIRO Invest
ment SA, MINIPRIX SRL,
Miras Internațional
și
Centrul medical CARDIOREC SRL.

