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Compania germană Wilhelm Geiger va finaliza lucrările la depozitul de
la Țuțora

Astăzi a avut loc semnarea unuia dintre cele mai importante contracte
din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Iași”. Contractul, care vizează închiderea depozitului de la Tomești
și construcția subcompartimentului 3 Țuțora și finalizarea stației de compost
și sortare existentă, a fost semnat de către Președintele Consiliului Județean,
dl. Cristian ADOMNIȚEI, și dl. Lorand FABIAN, administratorul SC
Geiger Transilvania SRL, liderul asocierii care a câștigat licitația de
proiectare și execuție a lucrărilor. La eveniment a participat și dl. Udo
HEIN, reprezentant al companiei Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG,
precum și reprezentanții locali ai asocierii. „Este una dintre cele mai
importante lucrări din cadrul proiectului de management integrat al
deșeurilor. Mă bucur că avem la Iași o companie importantă la nivel
european. Mă aștept ca prezența companiei Wilhelm Geiger să nu fie una
meteorică, ci să devină a treia prezență germană remarcabilă în Iași, după
E.ON și Max Boegl. Sper să ne ajute să schimbăm imaginea despre Iași și
despre România, dar și, prin intermediul acestora, să atragem și alți
investitori din Germania. Ei sunt adevărații ambasadori ai României, pentru
că o invitație din partea unor astfel de companii este mult mai credibilă
decât una din partea unor autorități”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

Conform contractului semnat astăzi, Asocierea SC Geiger
Transilvania SRL Cristești - Mureș – Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG –
SC Conest SA Iași va realiza proiectarea și execuția lucrărilor menționate în
maxim 15 luni. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 37
milioane de lei, fără TVA. Conform liderului Asocierii, în perioada
următoare compania germană intenționează să își extindă activitatea la nivel
local. „Firma noastră este activă în România de la mijlocul anilor '90 și, în
prezent, are 250 de angajați. În România am efectuat mai multe lucrări mari
de infrastuctură, una dintre ele fiind centura ocolitoare a Sibiului. De
curând am deschis un punct de lucru și la Iași. Intenția noastră nu este de a
veni și executa un contract de infrastructură, ci de a rămâne pe plan local,
de a investi și executa și alte tipuri de lucrări. Nu suntem un antreprenor
general care să aibă o gândire pe termen scurt, ci din contră. Compania
noastră este o companie germană cu 90 de ani de experiență și are o
gândire pe termen lung”, a declarat dl. Lorand FABIAN, Directorul General
SC Geiger Transilvania SRL, liderul asocierii.

