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Discursul Președintelui Camerei de Comerț și Industrie Alba 
 
 
Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop 

patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, 
apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile 
publice și cu organismele din țară și din străinătate.  

Sistemul Camerelor de Comerț și Industrie din România deține avantaje exclusive, 
precum cea mai bună reprezentativitate la nivel național – există o Cameră de Comerț și 
Industrie în fiecare județ al țării și o ofertă de servicii de sprijin dedicate pentru comunitatea 
de afaceri, potențată de relația directă cu cele importante companii din fiecare județ.  

Camera de Comert si Industrie Alba stă  în sprijinul comunității de afaceri din județul 
nostru de 29 de ani, și de 26 de ani organizează cel mai mare eveniment de recunoaștere a 
meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante întreprinderi ale judetului 
Alba – TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR. Notorietatea câștigată în peste un sfert de veac și 
succesul de care se bucură fiecare ediție a acestei Gale a Excelenței în Afaceri, se datorează 
performanței unei întregi echipe, dar și partenerilor evenimentului care aduc plus valoare și 
conferă o identitate specifică. 

Camera de Comerț si Industrie Alba va premia și anul acesta cele mai performante 
companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare 
și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții. Clasamentul este realizat pe baza 
unei metodologii complexe și unitare la nivel național, prevăzută de lege şi implementată de 
fiecare Cameră la nivel de județ. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, 
profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și 
eficiența utilizării capitalului angajat. 
Topul Firmelor este o lucrare ce se bazează pe foarte mulți indicatori economici și reprezintă 
o carte de vizită, din punct de vedere economic, a județului Alba. Clasamentul județean din 
acest an cuprinde 1854 de agenți economici,  respectiv: 53 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 
395 Industrie, 141 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 147 Construcții, 504 Servicii,  517 Comerț 
și 97 Turism.  

Scopul nostru este de a deveni un partener important în susținerea dezvoltării 
economice a antreprenorilor din județul Alba. Având în vedere țelul pe care ni l-am propus, 
punem la dispoziția firmelor expertiza specialiștilor noștri în domenii precum atragerea de 
fonduri europene, formare profesională, arbitraj comercial, consultanță. 
Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de 
ceilalti oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.  
Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție 
atât la nivel județean, cât si la nivel național. 
Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate 
merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu 
această ocazie. Vom lupta in continuare pentru imaginea dumneavoastra, pentru sansa 
dumneavoastra, pentru a crea un climat in care mediul de afaceri sa se dezvolte optim. Ne-am 
implicat si ne implicam in continuare si suntem consecventi rolului pe care il avem de 
promovare a economiei nationale si de promovare a capitalului romanesc.  

 
 

Vă mulțumim pentru colaborare și  vă doresc succes în afaceri tuturor! 
 

Corneliu ORZEA, 
Președinte CCI ALBA 
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JUDEŢUL ALBA 
 

Aflat în inima ţării, judeţul Alba e mai mult decât un reper geografic pe harta ţării. E un 
simbol, un tărâm cu totul surprinzător, ca tezaur de privelişti şi poveşti ale locurilor. 

Situat la răscrucea celor trei mari ţinuturi ale Ardealului – Podişul Transilvaniei în est, 
Apusenii în nord şi Munţii Şureanu în sud –, străbătut de râul Mureş, judeţul Alba ocupă o 
suprafaţă de 6.242 km2, din care mai mult de jumătate o reprezintă muntele. Trăiesc aproape 
400.000 de locuitori între graniţele judeţului, populând cele 11 oraşe şi peste 700 de sate şi 
comune. De asemenea, sutele de rezervaţii naturale şi monumente de artă stau mărturie 
pentru locul de frunte pe care Alba îl deţine în raport cu celelalte judeţe, la capitolul 
patrimoniu turistic. Peste 90 de arii protejate şi încă 110 monumente ale naturii, păsări, 
mamifere, specii de floră ocrotite se găsesc pe întinsul judeţului. 

Mai exact, Alba deţine o treime din Parcul Natural Apuseni, cuprinzând peşteri, avenuri, 
chei şi cascade. Totodată, e cea mai populată rezervaţie naturală din ţară, adăpostind unele 
din cele mai sonore nume de pe lista rezervaţiilor naţionale: Gheţarul Scărişoara, ca cel mai 
mare din Europa, Dealul cu Melci, Cascada Pişoaia, Gheţarul Vârtop, apoi Peşterea lui Ionele, 
Piatra Secuiului, Cheile Râmeţului şi multe altele. Şi, bineînţeles, Iezerul Ighiel, un lac natural 
născut printr-un proces asemănător celui de la Lacul Roşu. De asemenea, în Cheile Întregalde, 
floarea de colţ îşi etalează gingăşia pe stâncile golaşe la cea mai mică altitudine din Europa. 

În sudul judeţului, însă, se află înălţimile impresionante ale Munţilor Şureanu, care stau 
de veghe prin cele mai semeţe vârfuri din întreg judeţul (Vf. Pătru – 2.130 m şi Vf. Şureanu – 
2.059 m). Peisajele şi rezervaţiile (Iezerul Şureanu, Luncile Prigoanei, Valea Frumoasei, Masa 
Jidovului), de un pitoresc ieşit din comun, atrag turiştii de pretutindeni.  

Cu atât mai mult începând cu 2010, când a avut loc deschiderea primelor pârtii de schi 
din Munţii Şureanu, la altitudinea excepţională de 1.900 m. 

Cât despre patrimoniul antropic, Alba se bucură de o varietate uluitoare de 
monumente arhitecturale, de la bisericuţe de lemn şi mănăstiri din piatră, la cetăţi, castele, 
palate şi catedrale gotice, care definesc major arta Transilvaniei. 

Iar ca evenimente semnificative, în judeţul Alba, amintim Festivalul Cetăţilor Dacice, 
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac, Festivalul-
Concurs de Muzică Folk „Ziua de mâine” şi, mai ales, Festivalul Internaţional de Teatru Alba 
Iulia. 

Detalii despre obiective, itinerarii şi evenimente turistice aflaţi pe www.turismalba.ro. 
 

Economia judeţului 
 

Alba este un judeţ cu un potenţial relevant de creştere economică, care prezintă 
avantaje competitive precum poziţia geografică favorabilă deschisă către pieţele UE, o cultură 
orientată spre dialog şi multiculturalism şi un antreprenoriat deschis cunoaşterii şi 
internaţionalizării. 

Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor şi al 
industriei, în special industria uşoară. 
 

Industria  
 

În prezent industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară (prelucrarea cărnii, 
lactate, îmbuteliere a băuturilor alcoolice), industria ușoară și industria construcțiilor de 
mașini sunt pilonii principali ai industriei județului Alba. În anul 2013, industria prelucrării 
lemnului a beneficiat de cele mai mari investiții din sectorul industrial (51,6%). Industria 
alimentară valorifică în parte materia primă locală și beneficiază de o piață de desfacere la 
nivel național. Industria confecțiilor textile și a încălțămintei a prosperat ca urmare a 

http://www.turismalba.ro/
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dezvoltării  producției în sistem ”lohn”, iar industria construcțiilor de mașini a reușit să se 
modernizeze și datorită colaborării de succes dintre firmele autohtone din acest domeniu și 
câteva companii germane de prestigiu. Industria extractivă (extracția minereurilor neferoase, 
a rocilor de construcții, a sării) și industria chimică ce prelucrează sarea sunt două ramuri 
industriale cu o foarte lungă tradiție, care dispun de un potențial semnificativ de dezvoltare.  

Analiza industriei judeţului Alba din perspectiva structurii producţiei industriale, a 
principalelor ramuri industriale, precum şi a principalelor produse industriale realizate, 
permite evidenţierea următoarelor realităţi:  
•  în luna ianuarie 2014 în judeţul Alba s-a realizat o producţie industrială de 804.4 mil. Lei, cu 
19,5% peste realizările din luna ianuarie 2013 şi cu 9,0% mai mari decât în luna decembrie 
2013; 
• principalele ramuri care împreună au reprezentat 78,5% din producţia industrială a 
judeţului au fost: industria de prelucrare a lemnului (52,8%), urmată de industria alimentară 
(14,3%), fabricarea de maşini, unelte şi echipamente (4,3%), fabricarea produselor chimice 
(4,1%) şi fabricarea articolelor de voiaj, încălţăminte (3,0%). 

Chiar dacă ponderea industriei în totalul valorii adăugate brute s-a redus în ultimii 15-
20 ani, industria își păstrează locul important în ansamblul economiei județului Alba. În anul 
2013, cele mai mari investiţii s-au realizat în industrie (66,7%), aceasta fiind totodată 
principala sursă de exporturi.  
 

Agricultura 
 

Județul Alba dispune de un potențial agricol semnificativ. Terenurile arabile însumează 
peste 131 mii hectare, pășunile aproape 120 mii hectare, fânețele peste 71 mii hectare, iar vița 
de vie aproximativ 4500 hectare. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea 
central-estică a județului, în luncile Mureșului și Târnavelor și în Podișul Transilvaniei.  

Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de 
fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, 
legumelor și plantelor tehnice. Județul Alba este cel mai important producător de struguri și 
vinuri din Regiunea Centru, aici fiind localizate cele mai importante podgorii din Transilvania 
(Valea Târnavelor, Aiud-Ciumbrud, Alba Iulia-Ighiu, Sebeș-Gârbova). În ultimii 5 ani, datorită 
unor investiții importante, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut cu aproape 1000 hectare.  
 

Turism 
 

Turismul beneficiază în județul Alba de un potențial important, reprezentat de cadrul 
natural deosebit și de obiectivele sale culturale de certă valoare. Zona montană, prin Munții 
Apuseni în partea de nord-vest a județului (îndeosebi valea superioară a Arieșului ce cuprinde 
o parte importantă din Parcul Natural Apuseni, cu peisaje deosebite, fenomene carstice 
spectaculoase -Peștera Scărișoara, Munții Trascăului) și prin Munții Șureanu, în partea de sud, 
rămâne principala zonă de atracție turistică a județului Alba. Există în ultimii ani un interes 
sporit pentru revigorarea turismului de iarnă, stațiunea Arieșeni din Munții Bihor trecând 
printr-un proces de modernizare și extindere, iar în Munții Șureanu, la Luncile Prigoanei se 
conturează o nouă stațiune de iarnă. Îmbinând farmecul rustic cu atracțiile naturale, 
agroturismul este una din formele de turism care a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în 
ultimii ani, fiind bine reprezentat în munții Apuseni (ex. Valea Arieșului Mare, comuna 
Rimetea din Munții Trascău).  

Turismul cultural a căpătat noi impulsuri în ultimii ani. Principala atracție o reprezintă 
orașul Alba Iulia, cu numeroase obiective cultural-istorice (cetatea, vestigiile castrului roman, 
catedralele catolică și ortodoxă, Biblioteca documentară Batthyaneum, Muzeul și Sala Unirii 
etc). De interes turistic sunt și localități mai mici precum municipiile Sebeș, Aiud, Blaj și 
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comuna Câlnic (biserică fortificată inclusă în patrimonial UNESCO) dar și alte numeroase 
obiective culturale amplasate în toate zonele județului, încă neincluse în circuitele turistice. 

 

Comerţ 
 

Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Alba, în perioada de 
referinţă: 1 ianuarie - 30 noiembrie 2013, exporturile judeţului au depăşit importurile cu 
528835 mii euro, ponderea exporturilor în total ţară fiind de 2,71%, iar a importurilor de 
0,91%. Faţă de aceeaşi perioadă aferentă anului precedent exporturile au crescut cu +17,89%, 
iar importurile cu +18,24%.  

Analizând structura exporturilor pe principalele grupe de mărfuri se remarcă o 
pondere mai mare a următoarelor grupe: lemn şi articole din lemn (49,32%), maşini, aparate 
şi echipamente electrice (11,91%), încălţăminte, pălării, umbrele (4,97%), textile şi articole 
din textile (4,86%), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (4,53%), mijloace de 
transport (3,78%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,59%), 
articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (3,52%). 

Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deţinute de 
următoarele secţiuni: maşini, aparate şi echipamente electrice (16,17%), metale comune şi 
articole din metal (11,07%), produse ale industriei chimice (10,97%), mijloace de transport 
(9,75%), animale vii şi produse de origine animală (9,27%), textile şi articole din textile 
(8,98%), lemn şi articole din lemn (7,41%), pastă din lemn (7,28%), materiale plastice şi 
articole din materiale plastice şi cauciuc (5,41%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele 
(3,26%). 

În ultimii ani volumul investiţiilor străine a înregistrat o tendinţă de creştere în judeţ. 
În anul 2013, cele mai mari investiţii s-au realizat în industrie (66,7%), din acestea cea mai 
mare parte în industria prelucrătoare (51,6%), urmate de cele din administraţia publică 
(17,9%). 
 La nivelul anului 2013, investiţiile integral private deţin cea mai mare pondere 
(35,8%), urmate de cele integral străine (27,2%) şi proprietate publică (19,1%). În cadrul 
investiţiilor proprietate integral privată sunt preponderente cele cu capital integral românesc, 
care deţin 26,7% din investiţiile pe total judeţ.  

 
Mediul de afaceri 
 

Potrivit istoricului Mircea Dogaru,  citat de revista Dacoromania, Apulumul (Alba Iulia) 
s-a dezvoltat începând cu secolele II - III d. Hr, pe două direcţii. A devenit centru politico-
militar, administrativ şi religios în jurul castrului devenit în 118 reşedinţă a guvernatorului 
Daciei Superioare; capitala Daciei Apulensis, în anul 124, iar din 168 capitala tuturor Daciilor 
şi reşedinţa guvernatorului celor trei Dacii. Apulum-ul a fost şi un important centru 
meşteşugăresc şi comercial, port la Mureş, dezvoltat în paralel, în cartierul Partoş de astăzi. 
Aşezat la intrarea la bogăţiile Apusenilor, oraşul a ajuns foarte întins, bogat, puternic şi cel mai 
important oraş roman din nordul Dunării, atribuindu-i-se şi numele de Chrysopolis – “Oraşul 
de Aur”. 

În a doua jumătate a secolului 18 şi începutul secolului 19, în Alba Iulia funcţionau, 
doar câteva întreprinderi şi ateliere cu un număr redus de salariaţi şi cu un randament scăzut. 
Astfel, pe teritoriul actualului judeţ Alba existau, înainte de 1918, următoarele fabrici: I.M. 
Baia de Arieş (înfiinţată în anul 1325), IMMN Zlatna (1749), Salina Ocna Mureş (1792), 
Fabrica de fier şi oţel Cugir (1799), Întreprinderea Foto Alba Iulia în urmă cu 100 de ani 
Căprioara Sebeş (1843), I.H. Petreşti (1873), Fabrica de lăcătuşărie şi construcţii Aiud (1894), 
CPS Ocna Mureş (1894). Societăţile existente şi înfiinţate în Alba, până în 1918, în domeniul 
comerţului au fost: prăvălii mixte, băcănii, crâşme, magazine, iar cele privind mica producţie, 
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din ateliere de croitorie, încălţăminte, rotărie şi tâmplărie, frizerii, mori. Datele din arhiva 
Camerei de Comerţ şi Industrie Alba arată că între 1845-1918 în zona actualului judeţ s-au 
înfiinţat 213 societăţi comerciale. Dintre acestea doar 88 aveau proprietari români, restul 
aparţineau ungurilor, evreilor şi saşilor. Dezvoltarea regiunii în toate domeniile de activitate 
s-a realizat mai ales după anul 1968, odată cu reînfinţarea judeţului. 
 La sfârşitul anului 2013, numărul de firme active din judeţ era de 9727.  Domeniile 
majore de activitate ale acestor firme sunt comerţul şi industria, dar şi domenii precum 
construcţiile, transportul, turismul şi chiar activitatea de cercetare, dezvoltare şi high tech. 

Creşterea competitivităţii economice a judeţului va crea premisele pentru ca 
întreprinderile să-şi extindă activităţile, să creeze noi locuri de muncă, să-şi mărească 
productivitatea şi să realizeze investiţii în cercetarea economică şi industrială. 

Este necesară sprijinirea dezvoltării unei infrastructuri de afaceri moderne, prin 
intervenţii care urmăresc stimularea comportamentului de tip cluster al frmelor. Un element 
determinant pentru decizia de investire este reprezentat de existenţa unui mediu de afaceri 
clar, stabil şi predictibil. 
Surse: 

1. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba 2007-2013 – Fundaţia Naţională a Tinerilor 
Manageri; 

2. Profilul judeţului Alba. Oportunităţi de dezvoltare şi afaceri. – ADR Centru; 
3. Buletin statistic lunar al judeţului Alba, ianuarie 2014. 
4. Serviciul Turism, Consiliul Județean Alba 
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ALBA COUNTY 
 
Placed in the heart of the country, the county of Alba is much more than a simple reference 
point on the romanian map. It is an astonishing world, mainly because of its enormous 
thesaurus of landscapes and picturesque stories. 
 
Situated at the crossroad of three great regions – the Transilvanian Tableland in the East, the 
Apuseni Mountains in the North and the Şureanu Mountains in the South –, crossed by the 
waters of the Mureş River, the county of Alba has a surface of 6.242 km2, of which more than a 
half is represented by mountain area. Almost 400.000 inhabitants live within the county’s 
borders, populating 11 towns and over 700 villages. 
 
On the other hand, over 90 protected areas and other 110 natural monuments, birds, 
mammals and flora species are to be found inside the county. Hundreds of natural 
reservations and art monuments bring proof for the leader position taken by the county of 
Alba, in comparison to other romanian counties. 
 
To be even more precise, Alba holds one third of the Apuseni Natural Park, including caves, 
precipices, waterfalls and quays. And it is the most populated natural reservation from 
Romania, sheltering some of the most resonant names of all romanian reservations: the 
Glacier of Scărişoara (the biggest one in Europa), the Hill of Snails, the Pişoaia Waterfalls, the 
Glacier of Vârtop, as well as the Ionele’s Cave, Piatra Secuiului and the Râmeţ Quays. And, of 
course, the mountain lake Ighiel, a natural-born lake, with origins similar to those of the Red 
Lake. Moreover, in Întregalde Quays, the „Colţ” flower shows its fragility on the bold rocks at 
the lowest altitudes from Europe. 
 
But in the southern part of the county lay the overwhelming hights of the Şureanu Mountains, 
which seem to reign over the region with their brash peaks, considered to be the highest from 
the county (Pătru – 2.130 m and Şureanu – 2.059 m). Therefore, all the landscapes and 
reservations (the Şureanu lake, the Prigoana Meadows), the Valley of the Beauty and the Table 
of the Jew are incredibly picturesque and draw tourists from all over the continent. In fact, the 
Şureanu Mountains have begun to attract tourists in 2010 more than ever before, due to the 
recent opening of the first ski slopes in this southern region, at the impressive altitude of 
1.900 m. 
 
As for the artistic patrimony, the county of Alba is proud to offer a great variety of 
architectural monuments, starting from wooden churches and stone-made monasteries, to 
fortresses, castles, palaces or gothic cathedrals. Altogether, they bring an esential contribution 
to transilvanian art. 
 
There are lots of important cultural events, also. The most significant are the Festival of 
Dacian Fortresses, the Maiden Fair from Găina Mountain, the National Fair of Rural Tourism, 
the Festival of Folk Music „Day of Tomorrow” and, especially, the International Theatre 
Festival from Alba Iulia. 
 
For details concerning touristic objectives, routes, and events click on www.turismalba.ro. 
 

The County’s Economy 
 
Alba County has a relevant economical potential, given by many advantages, such as the 
favourable geographical position opened to the UE markets, a culture oriented to dialogue and 

http://www.turismalba.ro/
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multiculturalism and an entrepreneurship opened to knowledge and internationalization. The 
County’s economy is prevalent oriented to services and industry, especially light industry. 
 

Industry 
 
The wood processing industry, food industry (meat processing, dairy, bottling of alcoholic 
beverages), light industry and automotive construction  industry are the main pillars of Alba 
County's industry. In 2013, the wood processing industry received the largest investments in 
the industrial sector (51.6%). Food industry partly exploits local raw material and enjoys a 
market nationwide. Textile clothing and footwear industry has thrived with the development 
of production in "lohn" system, and the automotive construction industry was able to 
modernize also due to the successful cooperation between local companies and several 
prestigious German companies. Mining and quarrying (non-ferrous ore mining, construction 
rocks, salt) and chemical industry that processes salt are two industrial branches with a very 
long tradition, with a significant potential for development. 
 
Analysing Alba County's industry, in terms of industrial production structure and main 
industrial branches and products, allows highlighting the following realities: 

• In January 2014 in Alba county was achieved an industrial production of 804.4 
million Lei, with 19.5% over the achievements from January 2013 and with 9.0% higher than 
in December 2013; 

• The main branches which together accounted 78.5% of the county's industrial 
production were: wood processing industry (52.8%), followed by food (14.3%), machinery, 
tools and equipment (4 3%), chemicals (4.1%) and manufacture of luggage articles, footwear 
(3.0%). 
 
Even if the industry in total gross value added declined in the last 15-20 years, the industry 
retains its important place in the economy of Alba County. In 2013, the largest investments 
were made in industry (66.7%), which is also the main source of exports. 

 

Agriculture 
 
Alba County disposes of a significant agricultural potential. The Arable lands represents over 
131,000 acres, nearly 120,000 acres pasture, hay lands over 71,000 hectares and vineyards 
about 4,500 hectares. Arable lands are located mainly in the central-eastern part of the county, 
in the meadows of Mures and Târnava and in Transylvania Plateau. 
 
Soils are enclosed in the medium fertility class and to a lesser extent in a high fertility class, 
and the climatic conditions allow the cultivation of most of the cereals, fodders, vegetables 
and industrial crops. Alba County is the leading producer of grapes and wines in the Central 
Region, here are located the most important vineyards in Transylvania (Valea Târnavelor, 
Aiud-Ciumbrud, Alba Iulia-Ighiu, Sebeș-Gârbova). In the past 5 years, due to major 
investments, the area under vines has increased almost with 1000 hectares.  

 

Tourism 
 
The tourism benefits in Alba County of great potential represented by the outstanding natural 
and cultural objectives of definite value. The mountainous area, through Apuseni Mountains 
in the north-west of the county (especially the upper valley of Aries River which comprises an 
important part of the Apuseni Natural Park, the scenery, spectacular karstic phenomenon -  
Scărişoara Cave, Trascăului Mountains ) and Şureanu Mountains in the south, remains the 
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main area of Alba County attraction. There is an increased interest in the last past years to 
revive winter tourism, Arieşeni resort from Bihor Mountains was going through a process of 
modernization and expansion, and in Şureanu Mountains, to Luncile Prigoanei, outlines a new 
winter resort. Combining rustic charm with natural attractions, agro-tourism is one of the 
forms of tourism that has remarkably developed  in recent years and is well represented in 
the Apuseni Mountains (ex. valea Ariesului Mare, commune Rimetea,  Trascău Mountains). 
 
Cultural tourism has gathered ground lately. The main attraction is Alba Iulia, known as the 
Other Capital with its numerous cultural-historical objectives (Alba Carolina Citadel, vestiges 
of the Roman Camp, Catholic and Orthodox Cathedrals, documentary Batthyaneum Library, 
Museum and Union Hall etc). There are also the smaller towns as Sebes, Aiud, Blaj Câlnic 
commune (the fortified church included in UNESCO patrimony) with touristic interest and 
many other cultural objectives, located in all areas of the county, not included yet into 
touristic circuits. 

 

Commerce 
 
According to data provided by the Department of Statistics Alba, in the reference period: 1st of 
January - 30 November 2013, exports of the county exceeded imports 528,835,000 euros, the 
totally share of exports in the country was 2.71%, while imports of 0 91%. Comparing with 
the same period for the previous year the exports increased by 17.89% and imports with 
18.24%.  
 
Analysing the structure of exports by the main groups of goods we may notice a higher share 
of the following groups: wood and articles of wood (49.32%), electric machinery and 
equipment (11.91%), footwear, hats, umbrellas (4 97%), textiles and textile articles (4.86%), 
goods and miscellaneous goods, including furniture (4.53%), transportation (3.78%), plastics, 
rubber and plastic articles (3.59%), articles of stone, plaster, cement, ceramics (3.52%). 
 
Regarding the structure of imports, the largest share are held by the following sections: 
electric machinery and equipment (16.17%), common metals and metal products (11.07%), 
chemicals (10, 97%), transportation (9.75%), alive animals and animal products (9.27%), 
textiles and textile articles (8.98%), wood and wood articles (7.41% ), wood pulp (7.28%), 
plastics and articles of plastics and rubber products (5.41%), tanned hides, leather and 
leather products (3.26%). 
 
In recent years foreign investments registered a rising trend in the county. In 2013, the 
largest investments were made in industry (66.7%), of these mostly in manufacturing 
(51.6%), followed by public administration (17.9%). 
In 2013, fully private investments have the highest share (35.8%), followed by those with 
completely foreign capital (27.2%) and public property (19.1%). Among the total foreign 
Investments, are primarily those with Romanian totally private capital, holding 26.7% of total 
investments of the county. 
 

Business background  
 
According to historian Mircea Dogaru, quoted by Dacoromania magazin ,Apulum (Alba Iulia) 
developed itself starting from centuries II - III after  Christ on two directions. It became 
politico-military, administrative and religious centre around the fort that  became the 
residence of the Governor of Superior Dacia in 118;  the capital of Dacia ,Apulensis in the year 
124, and from168 the capital of all Dacs and the governor's residence of the Three Dacias. 
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Apulum was also an important centre of craftsmanship and trade, port to  Mures, developed in 
parallel in the district Partos from today. Located at the entrance to the Apuseni riches, the 
city became very large, wealthy, powerful and most important Roman city north of the 
Danube, assigning it the name of Chrysopolis - "The City of Gold". 
 
In the second half of the 18th century and early 19th century, in Alba Iulia existed only a few 
businesses and shops with few employees and a low yield. Thus, on the territory  of Alba 
County there were before 1918, the following factories: IM Baia de Aries (founded in 1325), 
IMMN Zlatna (1749), Salina Ocna Mures (1792), Factory of Iron and Steel  Cugir (1799), Photo  
Enterprise Alba Iulia, a hundred years ago - Caprioara Sebes (1843), I.H. Petreşti (1873), 
Factory of locksmith and construction  Aiud (1894), CPS Ocna Mures (1894). The main 
existing trade companies in Alba were: mixed shops, grocer's shops , bars, shops and those on 
low production: tailoring, footwear, wheelwrights and carpentry, hairdressing, mills. Data 
from the archives of the Chamber of Commerce and Industry Alba show that between 1845-
1918 in the area of the current county there were founded 213 companies. Only 88 of them 
had Romanian owners, the rest belonging to the Hungarians, Jews and Saxons. Development 
of the region in all fields was done mostly after 1968, along with the county re-establishment. 
 
At the end of 2013, the number of active companies in Alba County was 9727.  Main areas of 
activity of these companies are trade and industry, but also areas such as construction, 
transport, tourism and even research and development and high tech. 
 
The economic competitiveness growth of the county will create the proper conditions for 
enterprises in order to expand their activities, create new jobs, to increase productivity and to 
invest in economic and industrial research.. 
 
It is necessary to support the development of a modern business infrastructure, through 
interventions that stimulate the cluster type behaviour of companies. A key issue for the 
investment decision is the existence of a business environment clear, stable and predictable. 
 
Sources: 

5. Alba County Development Strategy 2007-2013 – National Foundation of Young 
Managers;  

6. Alba County’s Profile. Development opportunities and business. Oportunităţi de 
dezvoltare şi afaceri. – ADR Center; 

7. Monthly Statistical Newsletter  of Alba County, January 2014. 
8. Department of Tourism, Alba County Council. 
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Ghid de utilizare 

 

Catalogul editat conţine clasamentele firmelor pe domenii de activitate şi clase de mărime. 
Pentru localizarea unei firme în catalog, se procedează în două moduri: 

 Consultaţi cuprinsul catalogului, identificaţi domeniul de activitate al întreprinderii  şi 
apoi pagina la care se găsesc datele firmei; 

 Consultaţi indexul alfabetic de la sfârşitul catalogului, identificaţi firma şi pagina la care 
se găsesc datele firmei. 

Pentru fiecare firmă clasificată în Top sunt prezentate informaţii privind denumirea, adresa, 
profilul de activitate, datele de contact. 

 

 
 
 

User’s guide 
 

 
The edited catalogue consists in the ranking of companies according to activity domain and 
size class. 
In order to find a company in the catalogue, you may use one of the following ways: 

 Check the summary of content, identify the activity domain of the company you are 
interested in and then the page containing the company’s contacts; 

 Check the alphabetic index at the end of the catalogue, find the company and the page 
containing the company’s contacts. 

For each company ranked in the Top there’s information regarding the company’s name, 
address, profile of activity and contacts. 
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Despre Camera de Comerţ şi Industrie Alba 
 

Camera de Comerţ şi Industrie Alba – Scurt istoric şi tradiţie 
În judeţul Alba, activitatea camerală s-a născut cu peste 160 ani în urmă fiind arondată 

Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj înfiinţată pe baza hotărârilor Cancelariilor Imperiului 
Habsburgic alături de cele din Timişoara şi Braşov. Documentele din arhiva Camerei de 
Comerţ şi Industrie Cluj atestă faptul că, districtul militar Alba Iulia, a avut o bogată activitate 
negustorească şi manufacturieră.  

Sub aspect structural, Camera de Comerţ şi Industrie Alba a cunoscut o serie de 
transformări. În anul 1924 comercianţii, meseriaşii şi industriaşii din judeţul Alba erau 
înscrişi în registrul comercial al Camerei de Comerţ şi Industrie din Deva, care funcţiona tot pe 
baza legii austro-ungare. Abia în 12 mai 1925 a fost publicată Legea pentru reorganizarea 
Camerelor de Comerţ şi Industrie, actul normativ care făcea parte din categoria legilor de 
unificare.  

În 3 februarie 1927, în urma Decretului Regal nr. 2300 Camera de Comerţ şi Industrie 
Alba a dobândit dreptul de a  funcţiona independent.  

Reforma comunistă nu a ocolit nici Camerele de Comerţ şi Industrie. Treptat ele şi-au 
pierdut din atribuţii şi implicit din autonomie. Principala preocupare a acestora a fost 
soluţionarea problemelor micilor comercianţi, meseriaşi, producători agricoli, care se bucurau 
de sprijin prin intermediul informaţiilor privind piaţa şi aprovizionarea, legislaţia în vigoare 
etc. În cadrul Camerei funcţiona Oficiul Registrului Comerţului, care prin înmatriculări şi 
radieri asigura evidenţa firmelor din judeţ. 

Unul dintre obiectivele conducerii camerei a fost construirea unui sediu propriu. Astfel, 
în anul 1931, a fost achiziţionat terenul, urmând ca în anul 1935 să fie demarate lucrările de 
construcţie, rezultând actualul sediu al instituţiei, care s-a încadrat în moda arhitectonică a 
vremii. 

În domeniul comercial, Camera şi-a asumat atribuţii statutare în privinţa îmbunătăţirii 
organizării târgurilor şi expoziţiilor şi a organizat instruiri în vederea introducerii unei 
contabilităţi riguroase. 

În timpul celui de-al doilea război mondial instituţia a fost în permanenţă mobilizată în 
acţiunile excepţionale, colaborând cu autorităţile. Eforturile Camerei pentru îmbunătăţirea 
vieţii economice au fost diverse şi nu s-au limitat la obligaţiile statutare.  

După adoptarea Decretului-Lege nr.139/1990, privind Camerele de Comerţ şi 
Industrie din România, s-a constituit un colectiv în vederea elaborării documentelor necesare 
reînfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie. Proiectul privind Statutul şi aprobarea de 
reînfiinţare au fost trimise la Guvern, care prin Hotărârea nr. 799/1990 recunoaşte primele 
12 camere printre care şi Camera de Comerţ şi Industrie Alba.  

Reforma economică determinată de trecerea de la economia dirijată la economia de 
piaţă a dus la o explozie pe linia liberei iniţiative, ceea ce a impus organizarea 
corespunzătoare şi imediată a activităţii Camerei, acţionându-se pentru dezvoltarea şi 
perfecţionarea acesteia în slujba membrilor în special, a operatorilor economici şi a economiei 
judeţului în general.   
 

Despre noi 
Camerele de Comerţ sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop 
patrimonial, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine 
interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu 
organismele din ţară şi din străinătate (Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ din 
România). 
 



14 

Membrii Camerei 
Pentru orice companie, fie ea străină sau română, colaborarea cu Camera este benefică atât 
pentru dezvoltarea afacerii, pe plan naţional şi pe pieţele externe, cât şi pentru dezvoltarea 
competenţelor personalului său după aderarea la UE. 
Membrii Camerei pot fi:  

 Operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi la oficiul registrului 
comerţului din judeţ, indiferent de domeniul de activitate;  

 Sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără 
personalitate juridică, legal înregistrate la oficiul registrului comerţului din judeţ şi 
autorizate să funcţioneze. 

Membrii Camerei beneficiază de gratuităţi la o serie de servicii şi reduceri considerabile ale 
tarifelor practicate pentru cea mai mare parte a serviciilor oferite. Calitatea de membru al 
Camerei se obţine prin cererea de aderare, care poate fi obţinută de la sediul nostru. 
 

Servicii şi produse 
Camera este aproape de mediul de afaceri şi prin oferta sa de servicii. Activităţile/serviciile 
principale sunt următoarele: 

 Servicii de consultanţă privind înregistrarea şi autorizarea societăţilor comerciale; 
 Informaţii de afaceri şi oportunităţi de colaborare din ţară şi străinătate; 
 Organizarea de seminarii şi cursuri de formare profesională;  
 Promovarea întreprinderilor şi afacerilor prin târguri şi expoziţii şi prin dezvoltarea 

reţelelor de parteneri (misiuni economice, parteneriate etc.); 
 Arbitraj comercial prin Curtea de Arbitraj Comercial Alba; 
 Eliberare documente comerciale (Certificate de origine). 

 
Serviciile CCI Alba se adresează în egală măsură firmelor membre şi nemembre, româneşti şi 
firmelor străine, care doresc să dezvolte relaţii de afaceri în România. 
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The Chamber of Commerce and Industry Alba 
 

History and tradition  
The Chamber’s activity in Alba county began over 160 years ago, being ascribed to the 
Chamber of Commerce and Industry Cluj, established on the basis of Chancery decisions with 
the Habsburg Empire in Timisoara and Brasov. Documents from the archives of the Chamber 
of Commerce and Industry Cluj reveals that military district of Alba Iulia had a rich trading 
and manufacturing activity. 
 
Structurally, the Chamber of Commerce and Industry Alba has experienced many changes. In 
1924 merchants, craftsmen and industrialists from Alba County were enrolled into the 
commercial register of the Chamber of Commerce and Industry Deva which was working 
under Austro-Hungarian laws. On  May 12, 1925 the Law for the reorganization of Chambers 
of Commerce and Industry was published, the document being part of the laws of unification. 
On February 3, 1927, following the Royal Decree No. 2300, the Chamber of Commerce and 
Industry Alba has acquired the right to operate independently. 
 
The Communist reform has not spared the Chambers of Commerce and Industry. They lost 
their powers and autonomy, gradually. Their main concern was solving the small traders, 
artisans, farmers problems, who enjoyed support through information and supply market, 
legislation etc.  There was The Office of Trade Register under the Chamber of Commerce, 
which ensured the registration and provided evidence of companies in the county. One of the 
main goals of the Chamber of Commerce and Industry Alba was to build a proper 
headquarters. Thus, in 1931, the land was purchased, and in 1935 the construction started, 
resulting the current headquarters, an architectural icon of that time. 
 
In the commercial sector, the Chamber has taken statutory tasks in improving the 
organization of fairs and exhibitions and also organized trainings to introduce a rigorous 
accounting system. 
 
During the second world war the institution was permanently mobilized in exceptional 
activities, working with the authorities. Chamber's efforts to improve the economic life were 
various and not limited to statutory obligations. 
 
After the adoption of Decree-Law No. 139/1990, the Chambers of Commerce and Industry of 
Romania established a team to develop the necessary documents reconstituting the Chamber 
of Commerce and Industry.  The project on the status and the approval reestablishment were 
sent to the Government, which by Decision no. 799/1990 recognizes the first 12 Chambers in 
Romania, including the Chamber of Commerce and Industry Alba. 
 
The Economic reform driven by the shift from directed economy to a market economy has led 
to an explosion on the line of free enterprise, which required proper organization and 
immediate Chamber activities, taking action for development and improvement of its service 
members in particular operators and county economy in general. 
 

About us 
The Chambers of Commerce are autonomous organizations, non-governmental, apolitical, 
non-profit, legal personalities, created in order to represent, defend and support the interests 
of their members and of the business community in relation to public authorities and 
organizations in the country and abroad (Law no. 335/2007 of Chambers of Commerce in 
Romania). 
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Members of Alba CCI 
The collaboration with Chamber of Commerce and Industry Alba is a beneficial for any 
Romanian or foreign company both for developing the business on national and foreign 
markets, and for development of its staff after joining the EU. 

Chamber members can be: 

 Economic operators, natural or legal persons, which are registered at the county's 
Trade Register, regardless of field of activity; 

 Branches, representatives of companies and others the like, without legal personality, 
legally registered at the county's Trade Register and authorized to operate. 

Chamber members benefit of gratuity for a range of services and substantial reduction of 
tariffs for most of the services provided. Membership of the Chamber is obtained by filling in 
an adherence application, which can be obtained from our office. 

 

Services and Products 
The Chamber is close to business medium also through their offer of services. The main 
activities / services are: 

 consultancy services for registration and authorization of companies; 
 information and opportunities for collaboration within the country and abroad; 
 organization of seminars and training courses;; 
 promote the enterprises and the business through fairs and developing networks of 

partners (economical missions, partnerships, etc.); 
 commercial arbitration through the Court of Commercial Arbitration Alba; 
 release of commercial documents (Goods origin certificates) 

The Chamber of Commerce and Industry Alba provides services both to members and to non - 
members, both to Romanian and foreign companies wishing to develop business in Romania. 
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Metodologia de realizare a Topurilor de firme organizate 
de Camerele de Comerţ şi Industrie din România   

Ediţia a XXVI-a 
 
 

1. Topurile judeţene de firme 
 

Topurile  firmelor  din  judeţe  şi  municipiul  Bucureşti,  numite  în  continuare  topurile 
judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate 
cu prevederile  art.  4 lit. m din Legea  nr. 335/2007  a Camerelor  de Comerţ  şi Industrie  din 
România, modificată și completată. 

Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de 
către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii. 

 

1.1. Sursele de informaţii 
 

Sursele de informaţii utilizate sunt: 
 Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor   pentru anul anterior, conforme 

cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; 
 Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului; 
 Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene1; 

 

1.2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente 
 

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi 
îndeplinesc  simultan  următoarele  condiţii,  cu  privire  la  datele  de  bilanţ  depus  pentru  anul 
anterior: 

 Profit din exploatare pozitiv; 
 

 Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 
000 lei în cazul celorlalte entități. 

Nu sunt admise: 
 Grupurile de interes economic (GIE); 
 Firmele  ale  căror  cuantum  format  din  suma  datoriilor  în  legătură  cu  bugetul 

asigurărilor  sociale și bugetul  statului și impozitele  și taxele neplătite  la termenul stabilit 
la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 
și bugetul statului; 

 Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă; 
 Firmele  care la data  realizării  clasamentului  se află  în stare de radiere,  faliment, 

lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă. 
Elementele   financiare   utilizate   în   vederea   stabilirii   accederii   în   clasamente   sunt 

prezentate  în Anexa  2.  
Pentru realizarea  clasamentelor  Topul Firmelor  se prelucrează  numai bilanţurile 

depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice2. 
 

 
 
 

                                                           
1 Camerele  de  Comerţ  și  Industrie  Judeţene  pot  proceda  la  verificarea   informaţiilor  din  situaţiile financiare  ale 
firmelor din top și din alte surse precum și din vizite la firme, pentru  a evita eventuale erori  care  ar  putea  apare  
la clasificarea  firmelor.  În situaţia  în care  vor fi constatate  neconcordanţe (între  datele  înregistrate în aplicaţia  
de Top și situaţia  reală),  acestea  vor fi corectate  pe baza  unui document justificativ ce emană de la o instituţie / 
persoană  / organ competent (proces verbal al comisiei de validare  a  clasamentului  judeţean  semnat  de toţi 
membrii comisiei;  declaraţie  reprezentant  legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc. 

2 Data limită de preluare în cadrul aplicaţiei a ultimei variante a bazelor de date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice 
este 10 iulie 2019. 
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1.3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de 
mărime a întreprinderii 
 
Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate: 
 

 Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech; 
  Industrie; 
 Agricultură, Silvicultură, Pescuit; 
  Construcţii; 
 Servicii; 
 Comerţ 
 Turism 

 

Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în 
Monitorul  Oficial  nr.  293/2007  și al  obiectului  de  activitate  preponderent  efectiv  desfășurat 
declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre 
domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1. 

 
 

 
 

Clasificarea   întreprinderilor   pe  clase  de  mărime  se  realizează   în  conformitate  
cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii,  cu  completările  şi  modificările  ulterioare,  care  stabileşte  criteriile  de  încadrare  a 
firmelor, după cum urmează: 
 

Clasa de mărime                         Criterii de încadrare  
 
încadrare 

Microîntreprinderi Au până  la  9 salariaţi  şi realizează  o cifră  de afaceri  
anuală netă   sau  deţin  active  totale3    

de  până   la  2  
milioane  euro, echivalent în lei 

Întreprinderi  mici Au între  10 şi 49 de salariaţi  şi realizează  o cifră  de afaceri 
anuală  netă sau deţin active totale de până la  
10 milioane euro, echivalent în lei 

Întreprinderi  mijlocii Au între 50 şi 249 de salariaţi  şi realizează  o cifră  de 
afaceri anuală  netă de până  la 50 milioane euro, echivalent 
în lei, sau deţin  active  totale  care  nu  depăşesc  echivalentul  
în  lei  a  43 milioane euro4 

Întreprinderi  mari Au între 250 şi 999 de salariaţi 

Întreprinderi  foarte mari Au peste 1000 de salariaţi 

 

 

Pentru  firmele  care  au  maxim  249  de  salariaţi,  depăşirea  unuia  dintre  criteriile  de 
încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. 

 

 
 

                                                           
3 Total active = Total active imobilizate + Total active circulante  + Cheltuieli în avans 
4 Banca Națională a comunicat cursurile  pieței valutare din data de 31.12.2018,  în vederea întocmirii  situațiilor 
financiare ale  anului 2018 de către toate  entitățile prevăzute de Legea contabilității nr.  82/1991,  republicată. Cursul 
valutar stabilit pentru euro la data de 31.12.2018: 1 Euro = 4.6639 
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1.4. Indicatorii utilizaţi 
 

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: 
 Cifra de afaceri netă (I1); 
  Profitul din exploatare (I2); 
 Rata profitului din exploatare (I3); 
 Eficienţa utilizării resurselor umane (I4); 
 Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).  

 
Indicatorii sunt determinați astfel: 

 I1 = Cifra de afaceri netă; 
 I2 = Profitul din exploatare; 

 I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri;  
 I4 = Valoarea adăugată5  / Număr mediu de salariaţi; 
 I5* = (Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat6. 

 

Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizați sunt prezentate în  
Anexa 2. 

Pentru  fiecare  indicator  şi  domeniu  de  activitate  este  stabilită  o  pondere  în  cadrul 
punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3. 
 

1.5. Punctajul 
 

Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor: 
 Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.; 
  Se  determină  mediile  naționale  ale  indicatorilor  (M1,  M2,  M3,  M4,  M5)  prin 

calcularea,  pentru fiecare grupă  de activitate  şi clasă  de mărime  a întreprinderii,  
a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la 
nivel naţional, condiţiile de admitere la top; 

 Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, 
I2= I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5; 

  Punctajul total (PT) se calculează  ca suma produselor  dintre indicatori  şi 
ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * 
P4) + (I5 * P5). 

 
Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie 

de 10% din punctajul total. 
Clasamentul  judeţean  de firme  conţine  câte maxim  10 firme  pentru  fiecare   

domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea 
descrescătoarea punctajului total. 

 

1.6. Validarea clasamentului 
 

Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, 
numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. 
Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. 

Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării  
acestuia. 
 

 
 

                                                           
5 Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale  
şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; 
6 Capital angajat  = datorii pe termen lung + capitaluri proprii; 
*  În cazul în care, în calculul indicatorului  I5,  atât numitorul cât și numărătorul sunt negativi companiile nu vor fi 
acceptate  în clasament. Numărător  negativ ((Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) înseamnă că firma este în 
pierdere;  numitor  negativ  (datorii  pe termen  lung +  capitaluri  proprii)  înseamnă  că,  capitalurile proprii  (unde 
profitul este negativ) nu pot susține împrumuturile pe termen lung. 
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2. Topul Naţional  al Firmelor din România 
 

Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera 
Naţională,  în conformitate  cu  prevederile  art. 28,  lit. j din  Legea  335/2007  a Camerelor  de 
Comerț și Industrie din România, modificată și completată, şi Cap. III, art.16, punctul 12 din 
Statutul Camerei Naţionale. 

Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe 
baza  clasamentelor  judeţene  de  firme  furnizate  de  către  Camerele  de  Comerţ  şi  Industrie 
Judeţene,  prin  interclasarea  acestora  şi  păstrarea  primelor  maxim  10  poziţii  pentru  fiecare 
domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor.  Topul Naţional al Firmelor 
este format din firmele situate pe locul 1 - 10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi 
clasă de mărime a întreprinderii. 

 

3. Trofeul Excelenţei in Afaceri 
Trofeul Excelenţei în Afaceri este evenimentul de maximă reprezentativitate pentru întregul 

mediu de afaceri din judeţ. Premianţii sunt firme de mărimi diferite şi acoperă întreaga arie de 
activităţi economice. 
 

3.1. Trofeul de Excelenţă  
Se acordă pentru firmele care s-au clasat pe primul loc în Top în ediţiile din anii 2014, 2015, 2016, 
2017 şi 2018. 

3.2. Distincţia de Excelenţă  
Se acordă pentru firmele care s-au clasat pe primul loc în Top în ediţiile din anul 2016, 2017 şi 2018. 

3.3. Trofeul Creativităţii 
Se realizează exclusiv pe baza datelor comunicate de OSIM, avându-se în vedere numărul actelor de 
protecţie solicitate sau dobândite, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2018, de către persoane juridice 
române sau instituții publice din județul Alba. 
 
 

4. Responsabilități 
Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României 

nu îşi asumă responsabilitatea  pentru eventualele  erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a 
oricăror alte documente  utilizate  la determinarea  clasamentelor.  Conform  prevederilor  legale, 
răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză. 

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României 
nu pot fi ţinute responsabile  pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma 
unei acţiuni  sau  renunţare  la acţiune,  ca urmare  a utilizării,  în orice  scop,  a datelor  publicate  
în legătură cu Topurile Firmelor. 
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METHODOLOGY FOR BUILDING UP THE RANKING OF COMPANIES 
 
1. Counties rankings of companies 
Companies rankings in Romania counties and Bucharest are organized by the Counties Chambers of 
Commerce and Industry (CCI) according to article 4/letter m from Law no. 335/2007 of Chambers of 
Commerce and Industry of Romania, as amended. 
Counties companies rankings are obtained from the rankings of companies determined by the 
Counties Chambers of Commerce and Industry, on the basis of this methodology. 
 
1.1. Information sources 
The sources of information used are: 

 information from the financial statements of the company for the previous year, in accordance 
with the European directives, provided  by the Ministry of Public Finances;  

 information about legally registered companies in Romania, provided by the National Office of 
the Trade Register; 

  information about companies, resulting from the activity of the County Chambers.  
 
1.2. Eligibility terms 
The entities allowed to participate at the counties companies rankings are traders, according to the 
law and fulfil simultaneously the following conditions, based on submitted balance sheet data for the 
previous year: 

 had a positive operational gross profit; 
 had a turnover of minimum 100.000 lei for micro enterprises and minimum 250.000 lei for 

other companies. 
There are not admitted: 

 Economical interest groups (EIG); 
 Companies whose amount of debts regarding the Social Insurance Budget and the State 

Budget and unpaid taxes at the time limit set at the local budgets exceed the amounts of 
liabilities regarding the Social Insurance Budget and State budget; 

  Companies for which the value of at least an indicator calculated is negative;  
 Companies that at the date of the ranking completion are in a state of radiation, bankruptcy, 

liquidation, dissolution, temporary interruption of activity, insolvency. 
 

The financial element used to establish the admission in the ranking are presented in Annex 2. 
 
1.3. Structure rankings on domains, groups of activity and size of the companies 
Counties companies rankings are structured in seven domains of activity: 

 Research – Development and High Tech; 
 Industry; 
 Agriculture, Forestry, Fishing; 
 Construction; 
 Services; 
 Trade;  
 Tourism. 

The fields are divided by groups of activity according to the CAEN code Rev. 2, published in the Official 
Monitor No. 293/2007 and by the mainly realised object of activity declared by the companies on their 
own responsibility in the financial statements for the previous year.  
The classification of the companies by size classes is made in accordance with the Law No. 346/2004 
concerning the stimulation and development of small and medium enterprises, with subsequent 
additions and amendments, which establishes the criteria of companies framing in these categories, as 
follows: 

Size class Criteria 

Micro enterprises Have up to 9 employees and an annual net turnover or hold total assets of 
up to 2 million euro, equivalent in lei 

Small enterprises Have between 10 and 49 employees and an annual net turnover or hold 
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total assets of up to 10 million euro, equivalent in lei 
Medium enterprises Have between 50 and 249 employees and an annual net turnover of up to 

50 million euro, equivalent in lei, or hold total assets that not exceed the 
equivalent in lei of 43 million euro 

Large enterprises Have between 250 and 999 employees 
Very large enterprises Have more than 1000 employees 
 
1.4. Indicators used are the following: 
The indicators used for the classification of the companies are: 

 Net turnover (I1); 
 Operational gross profit (I2); 
 Operational gross profit rate (I3); 

 
 

 Human resources use efficiency (I4); 
 Capital use efficiency (I5). 

The indicators are determined as follows: 
 I1 = Net turnover; 
 I2 = Operational gross profit; 
 I3 = Operational gross profit / Turnover; 
 I4 = Added value7 / Average employees’ number; 
 I5* = (Gross profit + Expenses concerning interests) / Employed capital  8 

For each indicator and domain of activity a share is established within the total score (P1, P2, P3, P4, 
P5). The weights of indicators are presented in Annex 3. 
 
1.5. The score 
The score of each company from the top is obtained in the following way:  

 The indicators (I1, I2, I3, I4, I5) are determined using the formulas defined at the 1.4 point; 
 The indicators national averages (M1, M2, M3, M4, M5) are determined by calculating, for 

each group of activity and company size class, the arithmetic average of that indicator, 
applied to the companies which meet the conditions of admission into the top; 

 Each indicator is normalized by dividing it with it’s national average: I1 = I1 \  M1, I2 = I2 / 
M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;  

 The total score (PT) is calculated as the sum of the products of the indicators and the share of 
each indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5). 

Member companies of the county Chamber, who have paid the membership fee, receive a bonus of 
10% of the total score.  
The county companies ranking contains a maximum of 10 firms for each domain, group of activity and 
size class of the companies, determined by decreasing order of the total score. 
 
1.6. The validation of the ranking 
The county companies ranking is analysed and validated by a Committee named by the Management 
Board, at the level of each county and of the municipality of Bucharest. The validated ranking 
becomes the county top of companies.  
The information’s about the companies in the county ranking are current at the time of its validation.  
 
2. The national ranking of companies in Romania  
The national ranking of companies in Romania is organized exclusively by the National Chamber, in 
accordance with art. 28, lit. j of Law 335/2007 of the Chambers of Commerce and Industry in 

                                                           
7 Added value = Operational gross profit + Staff Expenses + Redemptions for corporal and non corporal immobilization 
depreciation + Other taxes expenses 
8 Employed capital = Long term debts + Shareholders equity  
* if both the denominator and the numerator are negative, the companies will not be accepted in the ranking (the negative 
counter means that the firm is at a loss, the negative denominator means that the equity (where the profit is negative) can not 
support the long-term loans. 
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Romania, as amended and supplemented, and Chapter III, article 17, paragraph 13 from the Statute of 
the National Chamber. 
The national ranking of companies in Romania is carried out by the National Chamber, based on the 
counties companies rankings provided by the Chambers of Commerce and Industry, through mixing 
and highlighting the first maximum 10 positions for each domain, group of activity and size class of 
companies. The national ranking of companies is formed of companies located on the first place in this 
ranking, at each domain, group and size class of companies. 
 
3. Business Excellence Trophy 
The Business Excellence Trophy is the event of maximum representativeness for the entire county 
business environment. There are awarded companies of different sizes and covers the entire area of 
economic activities.  
 
3.1. Trophy of Excellence 
The Trophy of Excellence is granted to companies that have ranked the first place in top in the 
editions of 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018. 
 
3.2. Distinction of Excellence 
The Distinction of Excellence is granted to companies that have ranked the first place in top in the 
editions of 2016, 2017 and 2018. 
 
3.3. Creativity Trophy 
It is performed exclusively on the basis of the data provided by OSIM, taking into account the number 
of acts of protection required or acquired during the period 01.01.2016 - 31.12.2018, by Romanian 
companies. 
 
4. Responsibilities 
Counties’ Chambers of Commerce and Industry and the Chamber of Commerce and Industry of 
Romania are not responsible for any errors in preparing the financial statements and other 
documents used to determine the rankings. Under the law, the responsibility lies to those who 
prepared the documents in question. 
Counties’ Chambers of Commerce and Industry and the Chamber of Commerce and Industry of 
Romania cannot be held responsible for any damage or loss that may result from an action or waiver 
of action, arising from the use for any purpose of data published about Companies Top. 
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Anexa 1 
 

Corespondenţa dintre domenii şi grupe de activitate 
 

Structura domeniului  

CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI HIGH TECH  
pe grupe de activitate 

 
 
GRUPA   DENUMIREA 
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5829 Activitati de editare a altor produse software 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 
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Structura domeniului 

INDUSTRIE 
pe grupe de activitate 

 
GRUPA   DENUMIREA 
0510 Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 
0520 Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 
0610 Extractia petrolului brut 
0620 Extractia gazelor naturale 
0710 Extractia minereurilor feroase 
0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu 
0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase 
0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei 

calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei 
0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 
0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale 
0892 Extractia turbei 
0893 Extractia sarii 
0899 Alte activitati extractive n.c.a. 
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 
0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 
1011 Prelucrarea si conservarea carnii 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 Fabricarea inghetatei 
1061 Fabricarea produselor de morarit 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 

conservate de patiserie 
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 Fabricarea zaharului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
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1105 Fabricarea berii 
1106 Fabricarea maltului 
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 

imbuteliate 
1200 Fabricarea produselor din tutun 
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
1320 Productia de tesaturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si 

lenjeriei de corp) 
1393 Fabricarea de covoare si mochete 
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 

imbracaminte 
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
1420 Fabricarea articolelor din blana 
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
1520 Fabricarea incaltamintei 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624  Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 

materiale vegetale impletite 
1711 Fabricarea celulozei 
1712 Fabricarea hartiei si cartonului 
1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton 
1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 
1723 Fabricarea articolelor de papetarie 
1724 Fabricarea tapetului 
1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 
1811 Tiparirea ziarelor 
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 
1814 Legatorie si servicii conexe 
1820 Reproducerea inregistrarilor 
1910 Fabricarea produselor de cocserie 
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 
2011 Fabricarea gazelor industriale 
2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor 
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza 
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2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza 
2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase 
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare 
2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare 
2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 
2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 
2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 
2051 Fabricarea explozivilor 
2052 Fabricarea cleiurilor 
2053 Fabricarea uleiurilor esentiale 
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor 
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
2311 Fabricarea sticlei plate 
2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 
2313 Fabricarea articolelor din sticla 
2314 Fabricarea fibrelor din sticla 
2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 
2320 Fabricarea de produse refractare 
2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 
2332  Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 
2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
2351 Fabricarea cimentului 
2352 Fabricarea varului si ipsosului 
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 
2363 Fabricarea betonului 
2364 Fabricarea mortarului 
2365 Fabricarea produselor din azbociment 
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 
2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 
2391 Fabricarea de produse abrazive 
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 
2431 Tragere la rece a barelor 
2432 Laminare la rece a benzilor inguste 
2433 Productia de profile obtinute la rece 
2434 Trefilarea firelor la rece 
2441 Productia metalelor pretioase 
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2442 Metalurgia aluminiului 
2443 Productia plumbului, zincului si cositorului 
2444 Metalurgia cuprului 
2445 Productia altor metale neferoase 
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 
2451 Turnarea fontei 
2452 Turnarea otelului 
2453 Turnarea metalelor neferoase usoare 
2454 Turnarea altor metale neferoase 
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal 
2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala 
2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 
2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) 
2540 Fabricarea armamentului si munitiei 
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia 

pulberilor 
2561 Tratarea si acoperirea metalelor 
2562 Operatiuni de mecanica generala 
2571 Fabricarea produselor de taiat 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 Fabricarea uneltelor 
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel 
2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal 
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri 
2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe 
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, 

navigatie 
2652 Productia de ceasuri 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice 
2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 
2720 Fabricarea de acumulatori si baterii 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica 
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice 
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si 

motociclete) 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetarie 
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2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 

calculatoarelor si a echipamentelor periferice) 
2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric 
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de 

uz casnic 
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. 
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere 
2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si 

tutunului 
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei 
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului 
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului 
2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru 

motoare de autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de 

autovehicule 
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare 
3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale 
3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta 
3091 Fabricarea de motociclete 
3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi 
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
3211 Baterea monedelor 
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
3291 Fabricarea maturilor si periilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 
3511 Productia de energie electrica 
3521 Productia gazelor 
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Structura domeniului 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURÃ ŞI PESCUIT 
pe grupe de activitate 

 
 
GRUPA   DENUMIREA 
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase 
0112 Cultivarea orezului 
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 
0114 Cultivarea trestiei de zahar 
0115 Cultivarea tutunului 
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
0121 Cultivarea strugurilor 
0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale 
0123 Cultivarea fructelor citrice 
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi 

fructiferi 
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor 
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz 

farmaceutic 
0129 Cultivarea altor plante permanente 
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire 
0141 Cresterea bovinelor de lapte 
0142 Cresterea altor bovine 
0143 Cresterea cailor si a altor cabaline 
0144 Cresterea camilelor si a camelidelor 
0145 Cresterea ovinelor si caprinelor 
0146 Cresterea porcinelor 
0147 Cresterea pasarilor 
0149 Cresterea altor animale 
0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) 
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala 
0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 
0163 Activitati dupa recoltare 
0164 Pregatirea semintelor 
0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe 

vanatorii 
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere 
0220 Exploatarea forestiera 
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii 
0311 Pescuitul maritim 
0312 Pescuitul in ape dulci 
0321 Acvacultura maritima 
0322 Acvacultura in ape dulci 
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Structura domeniului 

CONSTRUCŢII 
pe grupe de activitate 

 
 

GRUPA   DENUMIREA 
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane. 
4213 Constructia de poduri si tuneluri 
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si 

telecomunicatii 
4291 Constructii hidrotehnice 
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
4311 Lucrari de demolare a constructiilor 
4312 Lucrari de pregatire a terenului 
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
4321 Lucrari de instalatii electrice 
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
4331 Lucrari de ipsoserie 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
4339 Alte lucrari de finisare 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 
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Structura domeniului 

SERVICII 
pe grupe de activitate 

 
GRUPA   DENUMIREA 
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 
3312 Repararea masinilor 
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor 
3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 
3512 Transportul energiei electrice 
3513 Distributia energiei electrice 
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz 

pentru recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata 
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 
4932 Transporturi cu taxiuri 
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
4942 Servicii de mutare 
4950 Transporturi prin conducte 
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri 
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa 
5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare 
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 
5110 Transporturi aeriene de pasageri 
5121 Transporturi aeriene de marfa 
5122 Transporturi spatiale 
5210 Depozitari 
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa 
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 Manipulari 
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5229 Alte activitati anexe transporturilor 
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal 
5320 Alte activitati postale si de curier 
5811 Activitati de editare a cartilor 
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 
5813 Activitati de editare a ziarelor 
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
5819 Alte activitati de editare 
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de 

televiziune 
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de 

televiziune 
5914 Proiectia de filme cinematografice 
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
6391 Activitati ale agentiilor de stiri 
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a. 
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
6831 Agentii imobiliare 
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
6910 Activitati juridice 
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
7120 Activitati de testari si analize tehnice 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7410 Activitati de design specializat 
7420 Activitati fotografice 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 
7500 Activitati veterinare 
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv 

calculatoare) 
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa 
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian 

javascript:setHsText('7312','Servicii%20de%20reprezentare%20media');
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7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile 
n.c.a. 

7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului 
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 
8010 Activitati de protectie si garda 
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 
8030 Activitati de investigatii 
8110 Activitati de servicii suport combinate 
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor 
8122 Activitati specializate de curatenie 
8129 Alte activitati de curatenie 
8130 Activitati de intretinere peisagistica 
8211 Activitati combinate de secretariat 
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati 

specializate de secretariat 
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a 

creditului 
8292 Activitati de ambalare 
8299 
8425 

Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 

8510 Invatamant prescolar 
8520 Invatamant primar 
8531 Invatamant secundar general 
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 
8541 Invatamant superior non-universitar 
8542 Invatamant superior universitar 
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational 
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte 

plastice, etc.) 
8553 Scoli de conducere (pilotaj) 
8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant 
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622  Activitati de asistenta medicala specializata 
8623 Activitati de asistenta stomatologica 
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv 

spitale 
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in 

incapacitate de a se ingriji singure 
8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. 
8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane 

aflate in incapacitate de a se ingriji singure 
8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii 
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. 
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
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9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole 
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 
9102 Activitati ale muzeelor 
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes 

turistic 
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 
9311 Activitati ale bazelor sportive 
9312 Activitati ale cluburilor sportive 
9313 Activitati ale centrelor de fitness 
9319 Alte activitati sportive 
9321 Balciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si 

gradina 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare 
9603 Activitati de pompe funebre si similare 
9604 Activitati de intretinere corporala 
9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 
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Structura domeniului 

 COMERŢ  
pe grupe de activitate 

 
GRUPA   DENUMIREA 
3514 
3523 
4511 

Comercializarea energiei electrice 
Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte 
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 

4519 Comert cu alte autovehicule 
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea 

motocicletelor 
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime 

textile si cu semifabricate 
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice 

pentru industrie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole 

din piele 
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, 

n.c.a. 
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat 
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii 
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor 

comestibile 
4634 Comert cu ridicata al bauturilor 
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun 
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si 

moluste 
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de 

radio si televizoarelor 
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de 

intretinere 
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 
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4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului 
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de 

telecomunicatii 
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte 
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut 

si de tricotat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor 

derivate 
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si 

echipamentelor sanitare 
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii 

sanitare si de incalzire 
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice 
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
4690 Comert cu ridicata nespecializat 
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse nealimentare 
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine 

specializate 
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine 

specializate 
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine 

specializate 
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, 

in magazine specializate 
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 

specializate 
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in 

magazine specializate 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine 

specializate 
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor 

pentru vopsit, in magazine specializate 
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare 

de podea, in magazine specializate 
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4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine 
specializate 

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz 
casnic n.c.a., in magazine specializate 

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine 

specializate 
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari 

audio/video, in magazine specializate 
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine 

specializate 
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine 

specializate 
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine 

specializate 
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul 

al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din 

tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 

standuri, chioscuri si piete 
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si 

pietelor 
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Structura domeniului 

TURISM 
pe grupe de activitate 

 
 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
5610 Restaurante 
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. 
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
7911 Activitati ale agentiilor turistice 
7912 Activitati ale tur-operatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
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Grupe de activitate neadmise la topurile de firme 

 
GRUPA DENUMIREA 
6411 Activitati ale bancii centrale (nationale) 
6419 Alte activitati de intermedieri monetare 
6420 Activitati ale holdingurilor 
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare 
6491 Leasing financiar 
6492 Alte activitati de creditare 
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 
6511 Activitati de asigurari de viata 
6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) 
6520 Activitati de reasigurare 
6530 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de 

asigurari sociale) 
6611 Administrarea pietelor financiare 
6612  Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare 
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si 

fonduri de pensii 
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor 
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari 
6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii 
6630 Activitati de administrare a fondurilor 
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 
8411 Servicii de administratie publica generala 
8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul 

ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv 
protectia sociala 

8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice 
8421 Activitati de afaceri externe 
8422 Activitati de aparare nationala 
8423 Activitati de justitie 
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila 
8430 Activitati de protectie sociala obligatorie 
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale 
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale 
9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor 
9491 Activitati ale organizatiilor religioase 
9492 Activitati ale organizatiilor politice 
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a. 
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 
9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate 

consumului propriu 
9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri 

proprii 
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 
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Anexa 2  

Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme  
 

 

 

Nume element 
Situație financiară tip 

BL 

Situație financiară tip 

BS 

Situație financiară tip 

UU 

Situație financiară tip 

SL 

Situație financiară tip 

IR 

Cifra de afaceri netă F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2 

Profitul din exploatare 
F20 RD43 COL2 – 

F20 RD44 COL2 

F20 RD43 COL2 – 

F20 RD44 COL2 

F30 RD209 COL2 –  

F30 RD210 COL2 

F20 RD43 COL2 – 

F20 RD44 COL2 

F20 RD47 COL2 –  

F20 RD48 COL2 

Cheltuieli cu personalul F20 RD22 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD04 COL2 F20 RD22 COL2 F20 RD24 COL2 

Ajustările de valoare privind 

imobilizările corporale şi necorporale 
F20 RD25 COL2 F20 RD25 COL2 F30 RD191 COL2 F20 RD25 COL2 F20 RD27 COL2 

Profitul brut 
F20 RD64 COL2 – 

F20 RD65 COL2 

F20 RD64 COL2 – 

F20 RD65 COL2 

F30 RD230 COL2 – 

F30 RD231 COL2 

F20 RD64 COL2 – 

F20 RD65 COL2 

F20 RD74 COL2 – 

F20 RD75 COL2 

Datorii pe termen lung F10 RD64 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD16 COL2 F10 RD64 COL2 F10 RD69 COL2 

Cheltuieli privind dobânzile F20 RD56 COL2 F20 RD56 COL2 F30 RD222 COL2 F20 RD56 COL2 F20 RD66 COL2 

Capitaluri proprii F10 RD100 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD46 COL2 F10 RD100 COL2 F10 RD109 COL2 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate 
F20 RD33 COL2 F20 RD33 COL2 F30 RD199 COL2 F20 RD33 COL2 F20 RD35 COL2 

Total active imobilizate F10 RD25 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD4 COL2 F10 RD25 COL2 F10 RD25 COL2 

Număr mediu de angajaţi F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 F30 RD19 COL2 

Total active circulante F10 RD41 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD9 COL2 F10 RD41 COL2 F10 RD42 COL2 

Cheltuieli în avans F10 RD42 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD10 COL2 F10 RD42 COL2 F10 RD43 COL2 

Creanțe în legătură cu bugetul 

asigurărilor sociale și bugetul statului 
F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 F30 RD61 COL2 

Datorii restante în legătură cu 

bugetul  asigurărilor sociale și 

bugetul statului 

F30 RD9 COL1 + 

F30 RD15 COL1 + 

F30 RD17 COL1 

F30 RD9 COL1 + 

F30 RD15 COL1 + 

F30 RD17 COL1 

F30 RD9 COL1 + 

F30 RD15 COL1 + 

F30 RD17 COL1 

F30 RD9 COL1 + 

F30 RD15 COL1 + 

F30 RD17 COL1 

F30 RD9 COL1 + 

F30 RD15 COL1 + 

F30 RD17 COL1 

Impozite și taxe neplătite la termenul 

stabilit la bugetele locale 
F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1 
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Anexa 3 

 

 

Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cifra de afaceri 

netă (I1) 

P1 

Profitul din 

exploatare (I2) 

P2 

Rata profitului din 

exploatare (I3) 

P3 

Eficienţa 

utilizării 

resurselor 

umane (I4) 

P4 

Eficienţa 

utilizării 

capitalului 

angajat (I5) 

P5 

Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech 40% 10% 10% 20% 20% 

Industrie 50% 20% 10% 10% 10% 

Agricultură, Silvicultură și Pescuit 50% 20% 10% 10% 10% 

Construcţii 50% 20% 10% 10% 10% 

Servicii 50 % 20% 10% 10% 10% 

Comerţ 50% 20% 10% 10% 10% 

Turism 50% 20% 10% 10% 10% 

INDICATORI ŞI 

PONDERI 
DOMENII 
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Distincţie de excelenţă/ 

Special diplomas 

 
Nr. 

crt. / 
No. 

Denumire firmă / 
Company 

Localitate / 
Location 

1 ABERDEEN ANGUS SRL DOŞTAT 

2 ACITECH ROM SRL CUGIR 

3 ADRIANOPOL COM SERVICE SRL CUGIR 

4 AGRA CONSULT SRL                                                                                                                                                                                         ALBA IULIA 

5 AGRA'S SA OARDA 

6 AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL AIUD 

7 AGROMAXMAN SRL ŞARD 

8 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ 

9 AGROSEM INTERNAȚIONAL SRL SÂNTIMBRU 

10 AGROSEM SEED S.R.L. SÂNTIMBRU 

11 ALBA ALUMINIU SRL ZLATNA 

12 ALBA CONS SA ALBA IULIA 

13 ALBACO EXIM SRL OARDA 

14 ALBACOM BIZ SRL ALBA IULIA 

15 ALBALACT SA  OIEJDEA 

16 ALBANI FURNITURE SRL GALDA DE JOS 

17 ALBANIC SERVICE SRL ALBA IULIA 

18 ALBATROS GOLD SRL ALBA IULIA 

19 ALFA & OMEGA GROUP SRL ALBA IULIA 

20 ALLEGRIA RESORT SRL ALBA IULIA 

21 ALOREF SRL ALBA IULIA 

22 ALPIN 57 LUX SRL SEBEŞ 

23 ALS ROMANIA SRL GURA ROȘIEI 

24 AMECS SRL AIUD 

25 ANA GIK TRANS SRL BLAJ 

26 ANDRA IOANA SRL BLAJ 

27 ANTEL PRINT SRL ALBA IULIA 

28 APA-CTTA SA ALBA IULIA 

29 APIDAVA SRL BLAJ 

30 APIS SRL BLAJ 

31 APULUM SA ALBA IULIA 
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32 APULUM 94 SRL HĂPRIA 

33 ARCADIA VIT SRL ABRUD 

34 ARCO STARCOMP SRL ALBA IULIA 

35 ARIEȘENI TURISM SRL BUBEȘTI 

36 ARIEŞUL CONF SA BAIA DE ARIEŞ 

37 ARIS COM SRL ALBA IULIA 

38 AROMA STAR SRL BLAJ 

39 ARTI - PAN SRL ALBA IULIA 

40 ASCENSORUL SRL ALBA IULIA 

41 ATLAS IMOBILIARE SRL DRÂMBAR 

42 AUTO CRIS MOTORS SRL ALBA IULIA 

43 AUTO REFLEX SRL ALBA IULIA 

44 AUTO-MOTO ASSISTANCE SRL ALBA IULIA 

45 AXA PORCELAINE SRL ALBA IULIA 

46 AZOPROD COM SRL ALBA IULIA 

47 BANITA FORSERV SRL SĂSCIORI 

48 BARIL FORTE SRL SEBEȘ 

49 BARON MEDIA SRL BLAJ 

50 BE TRUCKING PARTNER SRL ALBA IULIA 

51 BELL FLOVER SRL ALBA IULIA 

52 BENDIS SRL SEBEŞ 

53 BIROTICA SRL ALBA IULIA 

54 BREST SRL ALBA IULIA 

55 CARESTA BAGS SRL SEBEŞ 

56 CASA AUTO SEBEȘ SRL SEBEŞ 

57 CENTRUL MEDICAL LAURA CATANA SRL PETREȘTI 

58 CENTRUL MEDICAL ROYALMED SRL ALBA IULIA 

59 CETATEA DE BALTĂ SRL JIDVEI 

60 CISEROM SA SEBEŞ 

61 CLASS BETON SRL BLAJ 

62 CLAUS SERVICE SRL AIUDUL DE SUS 

63 COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI 
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. 

CUGIR 

64 COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI 
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. 

CUGIR 

65 CONSULTING OLT SRL OCNA MUREȘ 

66 CONTI WOOL SRL VINŢU DE JOS 

67 CORA TRADE CENTER SRL BĂRĂBANȚ 
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68 CORINT SRL SÂNTIMBRU 

69 CRAMA ŢELNA SRL ŢELNA 

70 CRINUL ARIEȘ SRL BAIA DE ARIEȘ 

71 CUPLAJE PROD SRL CUGIR 

72 CUPRU MIN SA ABRUD 

73 D.Y. & C. VET SRL ALBA IULIA 

74 DACIA SA ALBA IULIA 

75 DAMI PROD SRL TEIUŞ 

76 DANY BOBINAJ SRL VINEREA 

77 DELPHI ELECTRIC SRL ALBA IULIA 

78 DENIZ-TEH SRL SEBEŞ 

79 DENTA-BRAN SRL ALBA IULIA 

80 DN AGRAR APOLD SRL GÂRBOVA 

81 DN AGRAR SERVICE SRL ALBA IULIA 

82 DOMENIILE BOIERU SRL CIUMBRUD 

83 DORA SRL ALMAŞU MARE 

84 DUO ADY & ADY SRL ALBA IULIA 

85 DUPEX SRL SEBEŞ 

86 DUPLO INTERNATIONAL SRL ALBA IULIA 

87 ELECTRO TRANSILVANIA SRL ALBA IULIA 

88 ELECTRODEP SRL VINȚU DE JOS 

89 ELECTROSIM SRL SÂNTIMBRU 

90 ELIS AGREGATE SRL PETREŞTI 

91 ELIS PAVAJE SRL PETREȘTI 

92 ELIT SRL CUGIR 

93 ENDO SRL TELEAC 

94 E-QUATION SRL ALBA IULIA 

95 EURO STAR GROUP SRL ALBA IULIA 

96 EUROKAF MARKETING SRL ALBA IULIA 

97 EUROMETRIC SRL ALBA IULIA 

98 EUROPEXPRES SRL ALBA IULIA 

99 EUROTEC PRODUCT SRL  CUGIR 

100 EUROTRANS SRL OCNA MUREȘ 

101 EVINEX SYSTEMS SRL SEBEŞ 

102 EXON SRL OCNA MUREŞ 

103 EXPRESS CURIER SRL CIUGUD 
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104 FERO CIOAZA SRL AIUD 

105 FITOMAR SRL VINȚU DE JOS 

106 FLOREA GRUP SRL ALBA IULIA 

107 FLORIDA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA 

108 GABRIEL ADVERTISING SRL ȘEUȘA 

109 GALENICA MURY SRL VINŢU DE JOS 

110 GAMI CLEAN SRL ALBA IULIA 

111 GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL STREMŢ 

112 GEORGIA CATERING SRL AIUD 

113 GETICA STAR SRL ABRUD 

114 GIOVANI MOCO SRL SEBEȘ 

115 GITAL IMPORT EXPORT SRL ALBA IULIA 

116 GLERUPS RO. SRL AIUD 

117 GLG TECNOSPARK SRL OIEJDEA 

118 GRUP TICO GRAPHIC SRL ALBA IULIA 

119 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL SEBEŞ 

120 HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL ALBA IULIA 

121 HORVATH EXTREM SRL AIUD 

122 I.A.M.U. SA BLAJ 

123 IAN & AMA SRL MĂRTINIE 

124 IMAR GRUP SRL ALBA IULIA 

125 IMROGLASS SRL ALBA IULIA 

126 INDUSTRIAL SERVICE SRL AIUD 

127 INFOGRUP SRL ALBA IULIA 

128 INSTALATORUL SA ALBA IULIA 

129 IOEL BUCUR SRL ALBA IULIA 

130 IPEC SA ALBA IULIA 

131 IVSYS SRL MIRASLAU 

132 J'ASMIN FRUITS SRL AIUDUL DE SUS 

133 JIDVEI SRL FILIALA ALBA JIDVEI 

134 KARA SILVER SRL ALBA IULIA 

135 LACUL CODRILOR SRL AIUD 

136 LIBRĂRIA DANIELA SRL SEBEŞ 

137 LIMECO TRADING SRL-D LUNCA MUREȘULUI 

138 LIN & EMA SRL VÂLTORI 

139 LIVIO-DARIO SRL ALBA IULIA 
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140 LOGROTEX SRL SEBEȘ 

141 LUBRI ELECTRO CENTER SRL SEBEŞ 

142 M & C ECO PAPER SRL VINEREA 

143 MAHIEU SRL TEIUŞ 

144 MALL ALBA SRL ALBA IULIA 

145 MARCO GOLDSMITH SRL ALBA IULIA 

146 MARIANY SRL ALBA IULIA 

147 MAX TEHNIQUE SRL ALBA IULIA 

148 MEDISOL SRL ALBA IULIA 

149 MERCUR SRL ALBA IULIA 

150 MIDAS COMP SRL ALBA IULIA 

151 MIHAI & GABY SRL BENIC 

152 MOBILAIUD SRL AIUD 

153 MONOPOLIS SA CÎMPENI 

154 MONTANA-POPA SRL BLAJ 

155 MOTOBOOM SRL SEBEŞ 

156 MULTI CLEANING SYSTEM SRL ALBA IULIA 

157 MULTIPAST SRL SEBEȘ 

158 NATALIA-NADINA SRL CUNŢA 

159 NEW SECURITY SRL ALBA IULIA 

160 NOVA GRUP SRL CUGIR 

161 NOVAK TRANS BISTRA SRL BISTRA 

162 OMIG SRL ALBA IULIA 

163 OPAL DESIGN SRL ALBA IULIA 

164 OPTIC MEDICAL LINE SRL ALBA IULIA 

165 PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC SEBEŞ 

166 PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA CUGIR 

167 PAROM IMPEX SRL PETREȘTI 

168 PAUL FLOWERS SRL LOPADEA NOUĂ 

169 PELAMOD SRL SEBEŞ 

170 PEMA ELECTROTEHNIC SRL DRÂMBAR 

171 PENSIUNEA SELECT ALBA IULIA 

172 PINTICARN PROD SRL SEBEȘEL 

173 PLANET SRL ALBA IULIA 

174 POMAROM SRL ALBA IULIA 
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175 POMICOLA BOZ SRL BOZ 

176 POMIFLORA IANKO SRL LOPADEA NOUĂ 

177 PRENIS SRL BLAJ 

178 PRESTIGE H.V. GRUP SRL AIUD 

179 PRIMATO SRL ALBA IULIA 

180 PROD COM LAZAR SRL ALBA IULIA 

181 PROMT DISTRIB SRL ALBA IULIA 

182 PROPACK SRL SEBEŞ 

183 QUANTIC ONE SRL AIUD 

184 RAPEL SRL RAHĂU 

185 REFLEX SRL ALBA IULIA 

186 REKORD SRL ALBA IULIA 

187 REMARC DENT SRL ALBA IULIA 

188 RO.DE.X FASHION SRL ZLATNA 

189 ROHOFER SRL ALBA IULIA 

190 ROL AGROSERVICE SRL ALBA IULIA 

191 ROSTICLAR SRL SEBEŞ 

192 S & S CLEAN-UP SRL CUGIR 

193 S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL BLAJ 

194 SAGA SRL ALBA IULIA 

195 SATURN SA ALBA IULIA 

196 SAVINI DUE SRL SEBEŞ 

197 SC JULY & ALY MIXT  SRL BLAJ 

198 SELENA SRL ALBA IULIA 

199 SEMA INVEST SRL ALBA IULIA 

200 SERV. COM. - IMPORT-EXPORT TRADING SRL ALBA IULIA 

201 SETINSTAL SRL ALBA IULIA 

202 SGL PRODUCŢIE & COMERŢ SRL CUGIR 

203 SIMIANA PROFESIONAL SRL DAIA ROMÂNĂ 

204 SIMODOR IMPEX SRL ALBA IULIA 

205 SKYNET COMPUTER SRL MICEȘTI 

206 SLIM DIET SRL ALBA IULIA 

207 SMART CENTER OIL SRL ALBA IULIA 

208 SMART ID CENTRAL SRL ALBA IULIA 

209 SMART TREND SRL ALBA IULIA 
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210 SOLINA ROMÂNIA SRL ALBA IULIA 

211 SPERANȚA E.L. SRL CETATEA DE BALTĂ 

212 STALEX PRODUCTION SRL ALBA IULIA 

213 STAR ASSEMBLY SRL SEBEŞ 

214 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR 

215 STEIN KONSTRUCT SRL PETREȘTI 

216 STM ELETTROMECCANICA SRL BLAJ 

217 STRATUSCOM BLAJ SRL BLAJ 

218 TAO MEDIA SRL BĂRĂBANŢ 

219 TEHNO-DENT POP SRL SEBEŞ 

220 TIPO-REX SRL ALBA IULIA 

221 TIPO-REX SERVICE SRL ALBA IULIA 

222 TITANIC LOGISTICS SRL SEBEŞ 

223 TOBIMAR SRL DRÂMBAR 

224 TONTSCH SRL BLAJ 

225 TRANS IVINIȘ & CO SRL SEBEŞ 

226 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU 

227 
TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ 
MEŞTEŞUGĂREASCĂ 

SEBEŞ 

228 TRANSILVANIA GOLD GAMES SRL ALBA IULIA 

229 TRANSILVANIA NUTS SRL SÂNTIMBRU 

230 TREVIT SRL ALBA IULIA 

231 TRITICUM SEBES - AGROTINERET SRL PIANU DE JOS 

232 UNI TERM SRL DAIA ROMÂNĂ 

233 UNICEREAL ALBA SRL UNIREA 

234 UNILACT TRANSILVANIA SRL UNIREA 

235 UNIREA PRES SRL ALBA IULIA 

236 WERCO METAL SRL ZLATNA 

237 WMW INTERMEDIA CORPORATION TRADE SRL ALBA IULIA 

238 YANA-IUS SRL ALBA IULIA 

 
NOTĂ: Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba clasate, trei ani consecutiv, pe primul loc în TOP. 
NOTE: The ranking includes companies in Alba County placed on the first position for the last three years. 
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Trofeul de excelenţă 
Special awards 

 
 

Nr. 
crt. / 
No. 

Denumire firmă / 
Company 

Localitate / 
Location 

1 ACITECH ROM SRL CUGIR 

2 AGRA CONSULT SRL                                                                                                                                                                                         ALBA IULIA 

3 AGRA'S SA OARDA 

4 AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL AIUD 

5 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ 

6 AGROSEM INTERNAȚIONAL SRL SÂNTIMBRU 

7 ALBA ALUMINIU SRL ZLATNA 

8 ALBA CONS SA ALBA IULIA 

9 ALBACO EXIM SRL OARDA 

10 ALBACOM BIZ SRL ALBA IULIA 

11 ALBALACT SA  OIEJDEA 

12 ALBANIC SERVICE SRL ALBA IULIA 

13 ALOREF SRL ALBA IULIA 

14 ALPIN 57 LUX SRL SEBEŞ 

15 AMECS SRL AIUD 

16 APA-CTTA SA ALBA IULIA 

17 APULUM SA ALBA IULIA 

18 APULUM 94 SRL HĂPRIA 

19 ARIEȘENI TURISM SRL BUBEȘTI 

20 ARIEŞUL CONF SA BAIA DE ARIEŞ 

21 ARTI - PAN SRL ALBA IULIA 

22 ASCENSORUL SRL ALBA IULIA 

23 AUTO CRIS MOTORS SRL ALBA IULIA 

24 AUTO-MOTO ASSISTANCE SRL ALBA IULIA 

25 AXA PORCELAINE SRL ALBA IULIA 

26 BANITA FORSERV SRL SĂSCIORI 

27 BARIL FORTE SRL SEBEȘ 

28 BE TRUCKING PARTNER SRL ALBA IULIA 

29 BELL FLOVER SRL ALBA IULIA 

30 CARESTA BAGS SRL SEBEŞ 

31 CASA AUTO SEBEȘ SRL SEBEŞ 
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32 CISEROM SA SEBEŞ 

33 CLAUS SERVICE SRL AIUDUL DE SUS 

34 CORA TRADE CENTER SRL BĂRĂBANȚ 

35 CUPLAJE PROD SRL CUGIR 

36 CUPRU MIN SA ABRUD 

37 DACIA SA ALBA IULIA 

38 DAMI PROD SRL TEIUŞ 

39 DENTA-BRAN SRL ALBA IULIA 

40 DN AGRAR APOLD SRL GÂRBOVA 

41 DN AGRAR SERVICE SRL ALBA IULIA 

42 DOMENIILE BOIERU SRL CIUMBRUD 

43 DUO ADY & ADY SRL ALBA IULIA 

44 DUPEX SRL SEBEŞ 

45 DUPLO INTERNATIONAL SRL ALBA IULIA 

46 ELECTRO TRANSILVANIA SRL ALBA IULIA 

47 ELIS PAVAJE SRL PETREȘTI 

48 EURO STAR GROUP SRL ALBA IULIA 

49 EUROPEXPRES SRL ALBA IULIA 

50 EUROTEC PRODUCT SRL  CUGIR 

51 EUROTRANS SRL OCNA MUREȘ 

52 EXPRESS CURIER SRL CIUGUD 

53 FLOREA GRUP SRL ALBA IULIA 

54 GABRIEL ADVERTISING SRL ȘEUȘA 

55 GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL STREMŢ 

56 GETICA STAR SRL ABRUD 

57 GLG TECNOSPARK SRL OIEJDEA 

58 GRUP TICO GRAPHIC SRL ALBA IULIA 

59 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL SEBEŞ 

60 HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL ALBA IULIA 

61 I.A.M.U. SA BLAJ 

62 INFOGRUP SRL ALBA IULIA 

63 INSTALATORUL SA ALBA IULIA 

64 IPEC SA ALBA IULIA 

65 IVSYS SRL MIRASLAU 

66 J'ASMIN FRUITS SRL AIUDUL DE SUS 

67 JIDVEI SRL FILIALA ALBA JIDVEI 
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68 LIN & EMA SRL VÂLTORI 

69 LIVIO-DARIO SRL ALBA IULIA 

70 LOGROTEX SRL SEBEȘ 

71 M & C ECO PAPER SRL VINEREA 

72 MALL ALBA SRL ALBA IULIA 

73 MERCUR SRL ALBA IULIA 

74 MOBILAIUD SRL AIUD 

75 MOTOBOOM SRL SEBEŞ 

76 MULTIPAST SRL SEBEȘ 

77 NOVA GRUP SRL CUGIR 

78 OMIG SRL ALBA IULIA 

79 OPAL DESIGN SRL ALBA IULIA 

80 OPTIC MEDICAL LINE SRL ALBA IULIA 

81 PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC SEBEŞ 

82 PAROM IMPEX SRL PETREȘTI 

83 PEMA ELECTROTEHNIC SRL DRÂMBAR 

84 POMAROM SRL ALBA IULIA 

85 PRIMATO SRL ALBA IULIA 

86 REFLEX SRL ALBA IULIA 

87 REKORD SRL ALBA IULIA 

88 RO.DE.X FASHION SRL ZLATNA 

89 S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL BLAJ 

90 SATURN SA ALBA IULIA 

91 SAVINI DUE SRL SEBEŞ 

92 SEMA INVEST SRL ALBA IULIA 

93 SIMODOR IMPEX SRL ALBA IULIA 

94 SKYNET COMPUTER SRL MICEȘTI 

95 SMART TREND SRL ALBA IULIA 

96 SOLINA ROMANIA SRL ALBA IULIA 

97 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR 

98 STRATUSCOM BLAJ SRL BLAJ 

99 TIPO-REX SRL ALBA IULIA 

100 TRANS IVINIȘ & CO SRL SEBEŞ 

101 TRANSAVIA SA SÂNTIMBRU 

102 TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ 
MEŞTEŞUGĂREASCĂ 

SEBEŞ 

103 UNILACT TRANSILVANIA SRL UNIREA 
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104 UNIREA PRES SRL ALBA IULIA 

105 WERCO METAL SRL ZLATNA 

106 YANA-IUS SRL ALBA IULIA 

 

NOTĂ: Clasamentul cuprinde firmele din judeţul Alba clasate, cinci ani consecutiv, pe primul loc în 
TOP. 
NOTE: The ranking includes companies in Alba County placed on the first position for the last five years. 
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TROFEUL CREATIVITÃŢII / CREATIVITY TROPHY 

 

Poz. 

 Pos 

Denumire  

Name  
CBI BI CDM DME CM MA Punctaj  Score 

1 S.C. PREFERA FOODS SA  
Galda de Jos 

- - 1 1 13 11 86 

2 S.C. JIDVEI SRL FILIALA ALBA Jidvei - - - - 11 14 81 

3 S.C. ALBALACT SA Oiejdea - - - - 3 15 78 

4 S.C. ELIS PAVAJE SRL Petrești - - - - 21 10 71 

5 S.C. ALPIN 57 LUX SRL Sebeș - - - - 6 6 36 

6 S.C. SALCONSERV FOOD SRL  
Galda de Jos 

- - - - 10 5 35 

7 S.C. CORA TRADE CENTER SRL 
Bărăbanţ 

- - 1 1 1 3 34 

8 S.C. DACIA PLANT SRL Sebeș - - - - 8 5 33 

8 S.C. ELIT SRL Cugir - - - - 3 6 33 

9 S.C. INFOFARM S&I SRL Sebeș - - 1 1 4 2 32 

 

Notă / Note 

Clasamentul cuprinde firmele sau instituțiile din 

judeţul Alba, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obţinut ca urmare a solicitării de titluri 

de protecţie la OSIM şi/sau obţinerii acestora în 

perioada 01.01.2016 - 31.12.2018 

The ranking includes the top companies ans 

institutions in Alba and follows the decreasing 

order of the scores got as a result of requesting 

protection titles from OSIM and of acquiring 

them in between January 2016 and December 

2018. 

 

Abrevieri utilizate / Abbreviations used 

Cerere de înregistrare marcă CM Mark registration request 

Marcă acordată MA Licensed mark 

Cerere de înregistrare desene şi modele  CDM Registration request designs and patterns 

Certificat de înregistrare desene şi modele 

eliberat 

DME Registration certificate designs and patterns 

Cerere brevet de invenţie/Model de utilitate CBI Letters patent/Utility model request 

Brevet de invenţie/Model de utilitate 

acordat 

BI Licensed letters patent/utility model. 
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TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI 
THE TOP OF COMPANIES ACCORDING TO THE TURNOVER 

- primele 10 firme / top ten companies- 
 

Poziţia / 

Position 

Denumirea firmei / Adresa 

Company name / Address 

Activitate  

 Activity 

Punctaj 

Score 

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L.   
str. Augustin Bena, nr. 106, SEBEŞ 

Fabricarea lagarelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteza si a elementelor 
mecanice de transmisie 
 
Manufacture of bearings, gears, gear boxes 
and mechanical transmission elements 

100 

2. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. 
str. Aurel Vlaicu, nr. 2,  BLAJ 
 

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteza şi a elementelor 
mecanice de transmisie 
 
Manufacture of bearings, gears, gear boxes 
and mechanical transmission elements  

31,0 

3. S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER 

S.R.L.   

str. Industriilor, nr. 1, SEBEŞ 

Tăierea şi rindeluirea lemnului 

Sawmilling and planing of wood 

24,7 

4. S.C. TRANSAVIA S.A.  
Sos. ALBA IULIA-CLUJ NAPOCA - km. 11, 

OIEJDEA 

Creşterea păsărilor. 
 
Birds raising 

8,2 

5. S.C. ELIT S.R.L 
str. Victoriei, nr. 16, CUGIR 
 

Prelucrarea și conservarea cărnii 
 
Processing and preserving of meat 

5,7 

6. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L. 
str. Victoriei, nr. 10A, CUGIR 

Fabricarea altor piese și accesorii pentru 
autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule 
 
Manufacture of other parts and accessories 
for vehicles and for vehicles motors 

5,3 

7. S.C. CUPRU MIN SA ABRUD 
P-ța. Petru Dobra, nr. 1, ABRUD 

Extractia altor minereuri metalifere 
neferoase 
 
Extraction of other non-ferrous metal 
ores 
 

3,0 

8. S.C. SOLINA ROMÂNIA S.R.L. 
str. Blajului, nr. 244C, SÎNTIMBRU 

Fabricarea condimentelor şi 
ingredientelor 
 
Spices and ingredients manufacture 

2,6 

9. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. 
str. Zorilor, nr. 1, PETREȘTI 

Fabricarea produselor din beton pentru 
construcții 
 
Manufacture of construction concrete 
products 

2,5 

10. S.C. JIDVEI SRL FILIALA ALBA 

str. Gării, nr. 45, JIDVEI 

Cultivarea strugurilor 

Growing of grapes 

2,4 

 

Nota / Note:  
Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2018, indiferent de mărime si domeniu de activitate. Punctajul a fost 
calculat raportat la firma cu cea mai mare cifra de afaceri (care are punctajul de 100 de puncte).   
This ranking includes companies from TOP 2018, no matter their size and activity group. The score of each company 
has been calculated by relating it to the company having the largest turnover (it has a 100 points score). 
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TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ PROFITUL CURENT 
THE TOP OF COMPANIES ACCORDING TO THE CURRENT PROFIT 

- primele 10 firme / top ten companies – 
 

Poziţia / 
Position 

Denumirea firmei / Adresa 
Company name / Address 

Activitate  
 Activity 

Punctaj 
Score 

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L.   

str. Augustin Bena, nr. 106, SEBEŞ 

Fabricarea lagarelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteza si a elementelor 
mecanice de transmisie 
 
Manufacture of bearings, gears, gear 
boxes and mechanical transmission 
elements 

100 
 

2. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. 
 
str. Aurel Vlaicu, nr. 2,  BLAJ 
 

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, 
cutiilor de viteza şi a elementelor 
mecanice de transmisie 
 
Manufacture of bearings, gears, gear 
boxes and mechanical transmission 
elements  

48,9 

3. S.C. TRANSAVIA S.A.  
 
Sos. ALBA IULIA-CLUJ NAPOCA - km. 11, 
OIEJDEA 

Creşterea păsărilor. 
 
Birds raising 
 

30,7 

4. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L 
 
str. Victoriei, nr. 10A, CUGIR 

Fabricarea altor piese și accesorii 
pentru autovehicule și pentru motoare 
de autovehicule 
 
Manufacture of other parts and 
accessories for vehicles and for 
vehicles motors 

12,5 

5. COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. 
BUCUREȘTI FILIALA SOCIETATEA 
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. 
 
str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, CUGIR 

Fabricarea armamentului si muniției 
 
Manufacture of armament and 
ammunition 
 

10,9 

6. S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER 

S.R.L.   

str. Industriilor, nr. 1, SEBEŞ 

Tăierea şi rindeluirea lemnului 

Sawmilling and planing of wood 

9,9 

7. S.C. JIDVEI SRL FILIALA ALBA  
 
str. Gării nr. 45, JIDVEI 

Cultivarea strugurilor  
 
Grapes growing 

9,6 

8.  S.C. ELIT S.R.L 
 
str. Victoriei, nr. 16, CUGIR 

Prelucrarea și conservarea cărnii 
 
Processing and preserving of meat 

9,5 

9. S.C. SAVINI DUE S.R.L 
 
str. Augustin Bena, Număr 100A, SEBEȘ 

Fabricarea de mobilă 
 
Manufacture of furniture 

7,3 

10. S.C. REKORD SRL 
 
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 40A, ALBA 
IULIA 

Fabricarea încălțămintei 
 
Manufacture of footwear 

5,5 

 

Nota / Note:  
Clasamentul cuprinde firmele din TOP 2018, indiferent de mărime și domeniu de activitate. Punctajul a fost 
calculat raportat la firma cu cea mai mare profitul brut (care are punctajul de 100 de puncte).  
This ranking includes companies from TOP 2018, no matter their size and activity field. The score of each 
company has been calculated by relating it to the company having the largest gross profit (it has a 100 points 
score). 
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Date statistice privind firmele din judeţul Alba clasate în cadul 
Topului naţional 

 

Numar total companii clasata pe pozitiile 1-10: 153 companii 

Cifra de Afaceri total: 15096271305 (RON) / 3244416785,94455 (EURO) 

Profit din exploatare total: 1120767952 (RON) / 240869966,043413 (EURO) 

Numar salariati total: 23747 

 

Pozitia 1: 27 companii 

Cifra de Afaceri total: 10089551298 (RON) / 2168397012,25016 (EURO) 

Profit din exploatare total: 674439582 (RON) / 144947255,963894 (EURO) 

Numar salariati total: 11612 

 

Pozitia 2: 20 companii 

Cifra de Afaceri total: 3096995306 (RON) / 665591082,312487 (EURO) 

Profit din exploatare total: 257241359 (RON) / 55285054,5884376 (EURO) 

Numar salariati total: 5672 

 

Pozitia 3: 11 companii 

Cifra de Afaceri total: 185058844 (RON) / 39771941,5430905 (EURO) 

Profit din exploatare total: 17564316 (RON) / 3774836,87943262 (EURO) 

Numar salariati total: 482 

 

INDUSTRIE: 83 companii 

Cifra de Afaceri total: 13038812911 (RON) / 2802237891,8977 (EURO) 

Profit din exploatare total: 861462447 (RON) / 185141295,293359 (EURO) 

Numar salariati total: 19199 

 

SERVICII: 22 companii 

Cifra de Afaceri total: 456653170 (RON) / 98141665,5920911 (EURO) 

Profit din exploatare total: 45582413 (RON) / 9796349,23705137 (EURO) 

Numar salariati total: 1466 

 

COMERT: 24 companii 

Cifra de Afaceri total: 492944381 (RON) / 105941195,142919 (EURO) 

Profit din exploatare total: 39010871 (RON) / 8384025,57489792 (EURO) 

Numar salariati total: 606 
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TURISM: 2 companii 

Cifra de Afaceri total: 13253468 (RON) / 2848370,51364711 (EURO) 

Profit din exploatare total: 4501700 (RON) / 967483,344079089 (EURO) 

Numar salariati total: 47 

 

CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH: 1 companii 

Cifra de Afaceri total: 11181434 (RON) / 2403059,10165485 (EURO) 

Profit din exploatare total: 406750 (RON) / 87416,7203954438 (EURO) 

Numar salariati total: 143 

 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT: 20 companii 

Cifra de Afaceri total: 1080322821 (RON) / 232177696,324952 (EURO) 

Profit din exploatare total: 168658658 (RON) / 36247293,7889534 (EURO) 

Numar salariati total: 2281 

 

CONSTRUCTII: 1 companii 

Cifra de Afaceri total: 3103120 (RON) / 666907,371588223 (EURO) 

Profit din exploatare total: 1145113 (RON) / 246102,084676553 (EURO) 

Numar salariati total: 5 
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