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Creșteri de 100% ale profitului
și cifrei de afaceri înregistrate
de firmele covăsnene!
Analiza CCI Covasna făcută pe baza datelor oficiale din 2021
arată rezultate surprinzătoare
Economia județului Covasna pare să prindă
aripi, după cum o arată o analiză a Camerei de
Comerț și Industrie (CCI) a județului, realizată
pe baza datelor provenite din bilanțurile firmelor
covăsnene pentru anul 2021, furnizate recent de
Ministerul Finanțelor. Aceasta relevă creșteri explozive ale profitului și cifrei de afaceri, nu doar
față de anul pandemic 2020, ci chiar față de 2019.
Președintele CCI Covasna, Edler András György,
a prezentat joi, într-o conferință de presă, o
analiză inițială a datelor, din care reiese că rata
de creștere a cifrei de afaceri și a profitului în
anul 2021 față de 2020 a crescut surprinzător.
Mai interesant este că sunt creșteri majore înregistrate chiar și comparativ cu datele raportate
înainte de pandemie.
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Peste 450 de cazuri noi de
COVID în ultima săptămână
în județ; la Covasna incidența
a sărit de 7/1.000
Rata de răspândire a virusului în județ este de 2,51/1.000
Numărul cazurilor nou confirmate
de COVID-19 în ultima săptămână în
județul Covasna este de 452. În orașul
Covasna rata de răspândire a infecției
este de 7,44/1.000. În alte nouă localități
covăsnene incidența este mai mare de
3/1.000, conform datelor publicate de
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Covasna. În doar trei UAT-uri din județ
nu este confirmat nici un caz de infectare.
Joi, în spitalele din județ erau internate 23 de persoane cu SARS-COV-2,
dintre care patru copii. Pe secția de
ATI se aflau doi pacienți, conform Ministerului Sănătății. PAGINA 2
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PNI la Zăbala:
trei drumuri de
modernizat și
înființarea sistemelor
de apă și canalizare

Comuna Zăbala ar putea primi aproape 33 de milioane de
lei prin Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”,
pentru proiecte ce vizează modernizarea a trei drumuri, refacerea
unui pod și înființarea în comună a sistemelor de apă și
canalizare. PAGINA 5

Care sunt cele mai
profitabile firme
din județul Covasna
Firma de IT și telecom COMBRIDGE SRL
din Sfântu Gheorghe,
Grand Hotel Bálványos
și compania de borduri
și pavaje VIASTEIN SRL
din Chichiș ocupă pozițiile fruntașe în topul
companiilor din județul
Covasna după profitul
înregistrat în anul 2021,
potrivit unei analize prezentate joi de Camera de
Comerț și Industrie județeană, cu date furnizate
recent de Ministerul Finanțelor.
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IN MEMORIAM Prof. Vasile Stancu – membru marcant
al vieții cultural-științifice și civice românești din
Arcul Intracarpatic (3.04.1946-3.08.2022) | PAGINA 4

