
Prezentarea companiei

A fi mai bun. 



Povestea de succes

Anii 1930

În 1930/31, Wilhelm 

Geiger investește în 

prelucrarea și exploatarea 

de agregate. În aceeași 

perioadă este achiziționat 

și primul camion.

Anii 1920

Wilhelm Geiger

înființează în 1923 o 

firmă de transport 

de mărfuri și comerț 

cu lemne. La început 

a fost singur, apoi a 

avut o echipă mică. 

Anii 1960

Wilhelm Geiger moare în 

1968 după o grea 

suferință. Fiii Pius, Josef 

și Adolf Geiger (d.l.s.l.d.) 

preiau conducerea 

companiei.

Anii 1970

Se deschide locația 
Herzmanns. La acel 
moment gama de 
servicii cuprindea 
zona de construcții de 
drumuri și 
construcțiile civile. 

Anii 1950

La activitatea firmei 
se adaugă transportul 
de persoane, șe
achiziționează un 
autobuz propriu și o 
agenție de turism. În 
plus, se achiziționează 
balastiera       
Betzigau.



Povestea de succes

Anii 1990

Între 1990 și 1996 Josef 2, Pius 2 și

Johannes Geiger (d.l.d.l.s.) preiau 

conducerea companiei, fiind a 3-a 

generație care conduce compania.

Anii 2000

Grupul de firme este format din 50 

de filiale având 1600 de angajați. 

Anii 1980

Compania crește. În 

Herzmanns se construiește o 

stație modernă de betoane. 

2018

Josef Geiger 3 (în centru) se alătură 

companiei, fiind primul reprezentant al 

generației a 4-a (s. Pius 3, d. Stephan 

Geiger).

2011

În ianuarie, conducerea companiei este 
extinsă și, pentru prima dată în istorie, în 
conducere sunt acceptate persoane care nu 
fac parte din familie. (Wolfgang Fuchs, Dr. 
Frank Königbauer și Peter Hruby).

Managementul nostru actual: 

Gernot Beer, Pius Geiger, Dr. Frank 

Königbauer, Josef Geiger, Roland Türk și

Markus Brutscher



În Allgäu nu doar construim, ci oamenii 
se și bazează pe noi. 

Valori | firmă de familie | tradiție



Dezvoltare

În Allgäu nu doar construim, ci 
oamenii se și bazează pe noi.

1923

*
3.000

de angajați în 

50 de locații

în Germania și alte țări  
din UE produc anual o 
cifră de afaceri de peste 

600.000.000 
de milioane de euro.

Clienții noștri beneficiază 
de o experiență de 

de ani și o firmă de 
familie condusă de a 4-a 
generație. 

95

1970 1990

3.000 angajați

2.500 angajați

2.000 angajați

1.500 angajați

1.000 angajați

500 angajați

2000 2015 2018 2020



Serviciile noastre

ELIMINĂM 

DEȘEURI
LIVRĂM CONSTRUIM REABILITĂM

ReciclareMaterii prime

SAM-Truck

Logistică
Construcții 

la cheie

Dezvoltare 
imobiliară

Reabilitare 
rețele 

apă/canal

Reabilitarea
mediului 

înconjurător

Depozitare 

finală

Construcții 
civile și 

infrastructură

Reabilitare 
structuri 
din beton



Serviciile noastre

ELIMINĂM 

DEȘEURI
LIVRĂM CONSTRUIM REABILITĂM

ReciclareMaterii prime

SAM-Truck

Logistică
Construcții 

la cheie

Dezvoltare 
imobiliară

Reabilitarea 
rețelelor de 
apă/canal

Depozitare 

finală

Construcții 
civile și 

infrastructură

Reabilitarea 
structurilor 

din beton

Reabilitarea
mediului 

înconjurător



Reabilitarea mediului înconjurător

Avem grijă ca siteurile
contaminate să nu ajungă o 
povară pentru noi. 

Anual, demolăm 
profesional clădiri care 
ajung la un volum 
cumulat de peste 

1.000.000
m3.

Tratăm anual 

1,6 Mio m3 de 

ape contaminate. 

Aproximativ 

350.000 tone 

de materiale
contaminate sunt 
reciclate sau valorificate 
anual prin măsuri de 
reabilitare a mediului 
înconjurător.  



Reabilitarea mediului înconjurător

Avem grijă ca siteurile
contaminate să nu ajungă o 
povară pentru noi. 

Ne dorim ca mediul înconjurător și viitorul copiilor noștri să fie 

în siguranță. De aceea, ne implicăm în reabilitarea mediului 

înconjurător și suntem un partener de încredere pentru 

municipalități, investitori și companii.

Având o rețea logistică pusă la punct și beneficiind de 

experiență în acest domeniu, găsim întotdeauna cele mai bune 

soluții economice, fie că este vorba despre evacuarea sau 

demolarea de clădiri, remedierea de situri contaminate, 

construcția și exploatarea depozitelor de deșeuri sau 

reabilitarea unor suprafețe contaminate. 

Anual, demolăm 
profesional clădiri care 
ajung la un volum 
cumulat de peste 

1.000.000
m3.

Tratăm anual 

1,6 Mio m3 de 

ape contaminate. 

Aproximativ 

350.000 tone 

de materiale 
contaminate sunt 
reciclate sau valorificate 
anual prin măsuri de 
reabilitare a mediului 
înconjurător.  



Reabilitarea mediului înconjurător

Depozitul de deșeuri Cronheim

Tratarea apelor subterane Lohfelden

Demolarea zonei Cofely

„Zona Schoch“ Stuttgart-Feuerbach



Serviciile noastre
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rețele 
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finală

Construcții 
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Reabilitare 
structuri 
din beton

Reciclare



Reciclare

Materiile prime sunt cele mai 
valoroase materiale care pot fi 
recuperate. 

În 9
locații de reciclare din 
Bayern, Baden-
Württemberg și
Nordrheinwestfalen,
aprox. 

550.000
tone de materiale (de 
ex. lemn, deșeuri din 
construcții, deșeuri 
industriale) sunt 
prelucrate pentru a fi 
reciclate și valorificate. 



Reciclare

Materiile prime sunt cele mai 
valoroase materiale care pot fi 
recuperate. 

Vă scăpăm de griji în ceea ce privește reciclarea. Dispunem de o 

rețea extinsă de  instalații de reciclare și procesare și putem să 

vă oferim soluțiile cele mai bune dintr-o singură sursă. 

Suntem un partener de încredere când este vorba despre 

valorificarea deșeurilor din construcții sau prelucrarea deșeurilor 

care conțin metale. 

De asemenea, ne ocupăm și de eliminarea și prelucrarea 

deșeurilor menajere.

În 9
locații de reciclare din 
Bayern, Baden-
Württemberg și
Nordrheinwestfalen,
aprox. 

550.000
tone de materiale (de 
ex. lemn, deșeuri din 
construcții, deșeuri 
industriale sau deșeuri 
menajere) sunt 
prelucrate pentru a fi 
reciclate și valorificate. 



Reciclare

Prelucrarea lemnului

Serviciu de încărcare/descărcare containere

Prelucrare deșeuri din construcții

Prelucrarea metalelor



Serviciile noastre

ELIMINĂM 

DEȘEURI
LIVRĂM CONSTRUIM REABILITĂM

ReciclareMaterii prime

SAM-Truck
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Reabilitare 
rețele 
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Reabilitarea
mediului 

înconjurător
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Reabilitare 
structuri 
din beton

Depozitare 

finală



Depozitare finală

Mai bine de atât nu putem
proteja viitorul de trecut.

Anual, depozităm, 
valorificăm și reciclăm 

3.000.000
de tone de materiale. 

Procesăm anual peste 

200.000 de  

tone de deșeuri minerale
în propriile noastre stații
de tratare a solului. 



Depozitare finală

Mai bine de atât nu putem
proteja viitorul de trecut.

Tratarea și gestionarea deșeurilor minerale contaminate este una 

dintre competențele noastre de bază. 

O rețea extinsă de stații de tratare, depozite de deșeuri, 

balastiere dezafectate și o mină pentru depozitarea deșeurilor 

asigură trasee scurte de transport și posibilitatea de a depozita 

pe termen lung. 

Anual, depozităm, 
valorificăm și reciclăm 

3.000.000
de tone de materiale. 

Procesăm anual peste 

200.000 de  

tone de deșeuri minerale
în propriile noastre stații
de tratare a solului. 



Depozitare finală

Instalație de tratare a solului Regenstauf

Depozitul de deseuri Schafweide

Mina Teutschenthal

Depozitul de deșeuri Karlstadt



Alte companii ale grupului 
de firmei Geiger



Pentru ca mediul
înconjurător să câștige
teren.

Grupul de companii TERRAG s-a specializat în gestionarea și 

tratarea deșeurilor minerale în regiunea Saarland și în țările 

vecine

TERRAG

800.000
de tone de deșeuri 
minerale din construcții 
sau alte industrii sunt 
valorificate anual în 
depozite de deșeuri și 
în scopuri de modelare.

În 3 instalații moderne 

tratăm anual peste 

150.000
de tone de deșeuri 
industriale (cenușă și 
praf rezultat din filtre).



România

Pentru noi, să construim în 
România înseamnă să 
construim pentru Europa.

Încă de la începutul 

anilor 90 suntem 

prezenți pe piața din 
România, fiind una din 
primele companii 
germane de construcții 
din România.

În prezent avem 4
locații și 470 de 

angajați. 

Livrăm, construim și 
reabilităm pentru clienții 
noștri, cu focus pe zona 
de construcții, 
infrastructură, 
imobiliare și 
mediu.



Pentru noi, să construim în 
România înseamnă să 
construim pentru Europa.

Fie că este vorba de construcții civile sau infrastructură, 

dezvoltarea zonelor industriale sau comerciale, construcții la 

cheie, reabilitare de clădiri sau tehnologii de mediu. În toate 

aceste domenii folosim experiența noastră pentru a construi un 

viitor mai bun.

România

Încă de la începutul 

anilor 90 suntem 

prezenți pe piața din 
România, fiind una din 
primele companii 
germane de construcții 
din România.

În prezent avem 4
locații și 470 de 

angajați. 

Livrăm, construim și 
reabilităm pentru clienții 
noștri, cu focus pe zona 
de construcții, 
infrastructură, 
imobiliare și 
mediu.



România

Viaduct M.Kogălniceanu, Sibiu

Clădirea de birouri Hattrick, Sibiu Sediul din Cristești, jud. Mureș

Iaz batal Azomures



Locații

Locațiile noastre în România

Stații de betoane

Stații de asfalt

Sedii

Materii prime



Grupul de firme Geiger

Italia



Misiunea noastră

A fi om. Geiger.

A fi corect. Geiger.

A fi partener. Geiger.

A fi performant. Geiger.

A fi cinstit. Geiger.

A fi durabil. Geiger.

A fi sustenabil. Geiger.

A fi mai bun. Geiger.


