
Prima fabric�Bramac din Rom�ia
<i>Sibiul este punctul de pornire ales pentru dezvoltarea firmei Bramac in Romania . Prima fabrica a fost
inaugurata ieri, intr-un cadru festiv unde au fost prezente personalitati din mediul de afaceri atat
romanesc, cat si austriac</i><br />  <br />  Grupul austriac Bramac Dachsysteme International GMBH,
lider mondial in productia de sisteme de invelitori din beton, a inaugurat, ieri, la Sibiu, prima sa fabrica
din Romania. Fabrica este destinata productiei de tigle si sisteme complete de accesorii la standardele
internationale Bramac. Momentan, procesul de productie se desfasoara intr-un singur schimb, dar, pe
viitor, se doreste extinderea programului de lucru la doua schimburi, ceea ce va duce la o productie de
circa 13 milioane de tigle pe an.<br />  Constructia fabricii de la Sibiu a inceput in octombrie 2003, la
realizarea proiectului colaborand specialisti din Austria, Germania, Ungaria si Romania. Fabrica, situata
pe soseaua Alba Iulia, dincolo de aeroport, se intinde pe o suprafata totala de 4 hectare si cuprinde o hala
de productie, spatiu de depozitare a tiglelor, depozitul de accesorii si pavilionul pentru birouri. Investitia
s-a ridicat, pana in prezent, la aproape 6 milioane de euro, compania asigurand, pentru sibieni, inca 57 de
locuri de munca. <br />  La festivitatea de inaugurare au fost prezente autoritati locale in frunte cu
primarul si presedintele consiliului judetean, oameni de afaceri atat din Sibiu, cat si din Romania si
Austria, reprezentanti Bramac din Austria si ambasadorul Austriei in Romania.  "Bramac este primul
investitor care inaugureaza prima facilitate din zona industriala de vest. Multumesc colaboratorilor care
au facut posibila realizarea acestui proiect" , a declarat multumit de aceasta investitie de proportii in zona
Sibiului, <a href="http://www.sibiul.net/personalitati-sibiene/klaus-johannis.html" title="Klaus
Johannis">Klaus Johannis</a>. <br />  <br />  Dupa festivitatea de taiere a panglicii, oficiata de primarul
sibian si seful de proiect, Manferd Fohringer, toti cei prezenti au fost invitati sa vada hala de productie si
noua tehnologie. Pentru ca la case mari lumea se respecta, au fost prezente si doua VIP-uri din muzica
usoara romaneasca, cele doua fete de la Blondy. Andreea Banica a prezentat festivitatea de inaugurare,
iar Sibiul nu s-a lasat mai prejos punand la bataie VIP-urile proprii, ansamblul Cindrelul Junii Sibiului. 
"Bramac a adus culoare acoperisurilor din Romania" , a fost concluzia directorului de vanzari pe
Romania, Alexandru Matei, si, am putea spune noi, o gura de aer proaspat pentru mediul de afaceri
sibian.<br />  <br />  Alexandra BURC�br />  Victor HILA
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