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I am pleased to present the mission of OICE (the Italian Association of engineering, architectural and 
technical economic consulting organizations) in Albania, jointly organised by the Industrial Technology, 
Energy and Environment Office, with it’s headquarters in Rome and ICE Tirana - Office, which will take 
place on May 10th - 11th, 2017.

The economic and trade cooperation between Italy and Albania has reached a significant level,  
evidence of which Albania is becoming more and more strategic partner for the productive integration 
of our companies as well as an entrance for the largest Western Balkans market. In particular, our 
Country is confirmed to be the first commercial partner of Albania with a share of 37% of it’s total 
exchange and the first foreign investor by number of companies in the territory.

I’m convinced that Albania still has many opportunities for our businesses and the high and qualified 
level of participants in this mission testifies the increasing interest for this market.

The initiative, in line with Berlin process issues, (next summit in Trieste on July 12th) aims to present 
the latest public interventions put in place by the Albanian Government for infrastructure related 
areas (construction, transport, energy, environment, etc.), with obvious repercussions on the sphere 
of investment in the country, as well as to promote the industrial collaboration from the perspective of 
a public-private partnership, too.

I hope that through this mission the participating Italian companies can find and / or strengthen 
interesting routes to the Albanian market so as to consolidate and strengthen our economic and 
commercial connections.

Thank You, very much!

Gabriella Lombardi

Director of ITA Office - Tirana 
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Kam kënaqësinë të paraqes misionin e OICE (Shoqata italiane e organizatave të inxhinierisë, 
arkitekturës dhe konsulencës teknike-ekonomike) në Shqipëri, që do të zhvillohet në datat 10 dhe 11 
maj, i organizuar në mënyrë të përbashkët nga Zyra Teknologjia Industriale, Energjia dhe Mjedisi e 
Selisë Qëndrore në Romë dhe zyra ICE e Tiranës.

Bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar mes Italisë dhe Shqipërisë ka arritur një nivel domethënës, 
dëshmi e faktit që Shqipëria konfirmohet gjithnjë e më tepër si partner strategjik për integrimin e 
sipërmarrjeve tona, si edhe një derë hyrëse për tregun më të gjerë të Ballkanit Perëndimor. Në veçanti, 
vendi ynë konfirmohet si partneri i parë tregtar i Shqipërisë me një kuotë prej 37% të shkëmbimit 
tërësor të këtij vendi dhe investitori i parë i huaj për nga numri i ndërmarrjeve në territor.

Jam e bindur që Shqipëria paraqet akoma mundësi të shumta për sipërmarrjet tona dhe niveli shumë 
i lartë dhe i kualifikuar i pjesëmarrjes në këtë mision dëshmon interesin në rritje për këtë treg. 

Nisma, në një linjë me çështjet e procesit të Berlinit (samiti i radhës në Trieste në 12 korrik) ka për 
qëllim, nga njëra anë, të paraqesë nismat publike për sektorët lidhur me infrastrukturën (ndërtimi, 
transporti, energjia, mjedisi etj.), me ndikime të dukshme në sferën e investimeve në vend dhe nga 
ana tjetër të nxisë bashkëpunimin industrial edhe në këndvështrimin e një partneriteti publik-privat.

Uroj që nëpërmjet këtij misioni sipërmarrjet italiane pjesëmarrëse të gjejnë ose të përforcojnë rrugë 
interesante bashkëpunimi në tregun shqiptar, duke fuqizuar kështu marrëdhëniet tona ekonomike-
tregtare.

Gabriella Lombardi
Drejtore, Zyra ICE - Tiranë
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ICE - Agency has the duty to facilitate, develop and promote the Italian economic and trade relations 
with foreign countries paying particular attention to the needs of small and medium enterprises, to their 
organizations and groups - and acts in order to develop the internationalization of Italian companies 
as well as the trading of Italian goods and services in international markets.

Through Rome headquarters, the Office of Milan and the expansive network in the world, the Agency 
carries out its activity for information, assistance, promotion of enterprises and institutions, vocational 
training for enterprises and young graduates, as well as promoting cooperation in the industrial, 
agricultural, agri-food, and distribution and services sectors.

ICE - Agency exercises its overseas activity under the Italian diplomatic missions, in synergy with 
entrepreneurs and organizations with other public and private stakeholders, ensuring a coordinated 
support for enterprises and national networks that are involved in the internationalization process, 
with the objective of promoting the image of Italian products in the world and in Italy as a destination 
for foreign investments.

In exercise of its activities, the Agency works in close connection with the districts, chambers of 
commerce, industry, handicrafts and agriculture, entrepreneurs organizations and other public entities 
and private stakeholders, in accordance with the guidelines and strategic direction in the field of 
promotion and internationalization of enterprises.

ICE Tirana - Office promotes Italian exports to Albania and attracts albanian investments in Italy; offers 
advice regarding the market situation, organizes promotional activities and coordinates participation 
of Italian producers in the main fairs and exhibitions.

ICE Tirana - Office is responsible for all Albania and Kosovo, with a Correspondence Point in Pristina. 
The main function of the Office is the facilitation of the process of internationalization of Small and 
Medium Enterprises, by providing information and offering services aimed at introducing the Italian 
enterprises in the Albanian distribution channels.

The main services offered are: Marketing Services, Product Survey, Searching for Italian and Albanian 
Partners, Organization of Business Meetings, Advertising Services, Distribution of Information 
Materials, Advertising and Multimedia Publicity, Reserved Information, VAT Returns - Trade Disputes.

Agenzia ICE Tirana
Pallati i Kulturës, (K.II)
Sheshi Skenderbej, 
Tirana
E-mail: tirana@ice.it
Tel: +355 422 51051/ 034/ 036
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ICE – Agjencia ka detyrën të lehtësojë, të zhvillojë e të promovojë marrëdhëniet ekonomike dhe 
tregtare italiane me vendet e tjera duke i kushtuar një vëmendje të posacme nevojave të Ndërmarrjeve 
të Vogla e të Mesme, organizatave e grupimeve të tyre – dhe vepron me qëllim zhvillimin e 
ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve italiane si dhe për tregtimin e të mirave dhe shërbimeve italiane 
në tregjet ndërkombëtare.

Përmes selisë së Romës, Zyrës së Milanos dhe rrjetit nëpër botë, Agjencia zhvillon veprimtari informimi, 
asistence, promovimi për ndërmarrje dhe institucione, formim për ndërmarrje dhe të sapo diplomuar 
dhe nxit bashkëpunimin në sektorët industrial, bujqësor e agro – ushqimor, në ata të shitjes dhe të 
shërbimeve.

ICE – Agjencia vepron jashtë vendit në kuadër të Përfaqësive diplomatike italiane, në sinergji me 
organizatat sipërmarrëse dhe subjektet e tjera publike e private të interesuara, duke siguruar një 
mbështetje të bashkërenduar për sipërmarrjet dhe rrjetet kombëtare që angazhohen në procesin e 
ndërkombëtarizimit me qëllim promovimin e imazhit të produktit italian në botë dhe Italisë si vend për 
investimet e huaja.

Për zhvillimin e aktiviteteve të saj, Agjencia bashkëpunon ngushtë me distriktet, me dhomat e tregtisë, 
me industrinë, artizanatin dhe bujqësinë, shoqatat e kategorisë dhe ente të tjera publike e private të 
interesuara, në përputhje me udhëzimet dhe orientimet strategjike në lidhje me promovimin dhe 
ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve të përfshira nga Agjencia.

Zyra ICE e Tiranës promovon eksportet italiane në Shqipëri dhe tërheqjen e investimeve shqiptare 
në Itali, ofron këshillim mbi situatën e tregut, organizon aktivitete promovuese dhe koordinon 
pjesëmarrjen e prodhuesve italianë në panairet dhe ekspozitat kryesore.

Zyra ICE e Tiranës është kompetente si për Shqipërinë ashtu dhe për Kosovën, me një pikë 
korrespondence në Prishtinë. Funksioni kryesor i Zyrës ICE në Tiranë është thjeshtimi i procesit të 
ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme italiane, duke ofruar informacion dhe 
shërbime të cilat kanë për qëllim të prezantojnë këto ndërmarrje në kanalet shpërndarëse shqiptare. 

Shërbimet kryesore të ofruara janë: Shërbime marketing, Sondazh për produktin, Gjetje të partnerëve 
italianë dhe shqiptarë, Organizim takime biznesi, Shërbime publicitare, Shpërndarje e materialeve 
informuese, Reklama dhe Publicitet multimedial, Informacione të rezervuara, Kthim të TVSH, Zgjidhje 
të mosmarrëveshjeve tregtare.

Agenzia ICE Tirana
Pallati i Kulturës, (K.II)
Sheshi Skenderbej, 
Tirana
E-mail: tirana@ice.it
Tel: +355 422 51051/ 034/ 036
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OICE is an employers’ Association, belonging to Confindustria (the Confederation of Italian Industry), 
which represents Italian engineering, architectural and technical economic consulting organizations. 

Founded in 1965 OICE unites all the major Italian engineering companies and most of the best 
qualified small and medium firms in the sector. OICE operates in 4 major areas: representing and 
safeguarding category interests, promoting the culture of organized engineering, providing services 
for members and promoting internationalization of Italian Engineering. 

OICE is member of FIDIC – International Federation of Consulting Engineers and EFCA – European 
Federation of Engineering Consultancy Associations. Within the Internationalization program OICE 
participates to the international activities and Italian Institution missions, promotes special partnerships 
with the engineering Associations, sustains the participation of the Italian Consulting companies to 
the tenders organized by the International Financial Institutions.

OICE është një shoqatë punëdhënësish, pjesë e Konfindustrisë (Konfederata e Industrisë Italiane), 
dhe që përfaqëson inxhinierinë Italiane, organizatat e konsulencës të arkitekturës dhe konsulencës 
teknike-ekonomike.

E krijuar në vitin 1965 OICE bashkon të gjitha kompanitë me të mëdha inxhinierike Italiane dhe 
shoqeritë më të mira të vogla dhe të mesme të këtij sektori. OICE operon në 4 fusha kryesore: 
përfaqëson dhe mbron interesat e kategorisë, promovon kulturën e inxhinierisë së organizuar, ofron 
shërbime për anëtarët dhe promovon ndërkombëtarizimin e inxhinierisë Italiane. 

OICE është anëtare e FIDIC - Federata Ndërkombëtare e Inxhinierëve Konsulentë dhe EFCA - Federata 
Evropiane e Shoqatave të Konsulencës Inxhinierike. Në kuadër të programit të ndërkombëtarizimit, 
OICE merr pjesë në aktivitete ndërkombëtare dhe në misionet e Institucioneve Italiane, promovon 
partneritete të veçanta me Shoqata inxhinierike, mbështet pjesëmarrjen e kompanive Konsulente 
Italiane në tenderat e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare. 

OICE ASSOCIAZIONE
Via Flaminia 388 - 00196 Roma
Tel: +39 06 80687248
E-mail: info@oice.it
www.oice.it
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BUSINESS CONFERENCE
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OF CONSULTINg 
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ASSOCIATION
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CONSTRUCTORS 
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ITALIAN AgENCY 
FOR DEVELOPMENT 
COOPERATION
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PARTNERS

IkUB.AL  

SCAN TELEVIzION

ALBANIA CENTRE FOR 
ENERgY REgULATION & 
CONSERVATION - ACERC 

ALBANIAN CONSTRUCTION 
PORTAL - ACP

ALBANIA ENERgY 
ASSOCIATION - AEA
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COOPROgETTI SCRL
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DUOMI SRL 

ENSER SRL
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OICE ASSOCIAzIONE

PRESTINg SRL

S.I.B. STUDIO INgEgNERIA BELLO SRL

S.J.S. ENgINEERINg SRL

SITECO SRL

SMARTECH - ITALIAN ENgINEERINg 
CONSULTANCY 

SPEA ENgINEERINg SPA

STEAM SRL

STUDIO AC3 INgEgNERIA SRL

STUDIO CANgEMI S.A.S. DEI F.LLI INg. 
ANTONIO E ARCH. AgOSTINO

STUDIO FC & RR ASSOCIATI SRL

STUDIO ROMANAzzI-BOSCIA E ASS. SRL

SwS ENgINEERINg SPA

TECHNITAL SPA
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3TI PROGETTI

Lungotevere Vittorio Gassman 22 - 00146 Roma

   +39 06 55301518

info@3tiprogetti.it

www.3tiprogetti.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Alfredo Ingletti
    a.ingletti@3tiprogetti.it

3TI Progetti is an independent employee - owned engineering company, ranked in the ENR TOP 225 
International Design Firms, offering consulting services for over 20 years in planning, design, project 
& construction management of transport infrastructures, hospitals & buildings, energy & water.

3TI is the only non-UK Company to be a part of the Employee Ownership Association (EOA). During 
last years 3TI has raised its position among the European top 300 consulting engineering groups 
according to the STD ranking. The company is a global player operating in more than 30 Countries. The 
company has carried out over 2500 projects and is currently involved in major Italian and international 
projects such as: Doha Metro Red Line (Qatar), Riyadh Metro Project Line 3 (Saudi Arabia), New Main 
Gate of Salalah Port (Oman). 

3TI stands firmly in BIM design for experiencing a fully multi-disciplinary approach.

3TI Progetti është një shoqëri inxhinierike e pavarur employee - owned, e cila renditet në ENR 
(Engineering News-Record) TOP 225 e Firmave Ndërkombëtare të Projektimit, duke ofruar konsulta 
për më shumë se 20 vjet në planifikim, projektim dhe menaxhim në ndërtimin e infrastrukturave të 
transportit, spitaleve, ndërtesave, energjisë dhe ujit.

3TI është e vetmja kompani e cila nuk e ka prejardhjen nga Mbretëria e Bashkuar dhe që është pjesë 
e (EOA) Employee Ownership Association. Gjatë viteve të fundit 3TI është pozicionuar akoma më lart 
në grupet e Konsulencave Inxhinierike Evropiane TOP 300 sipas renditjes STD. Kompania është një 
aktor global dhe vepron në më shumë se 30 vende të botës. Kompania ka kryer mbi 2500 projekte 
dhe është aktualisht e përfshirë në projekte të mëdha italiane dhe ndërkombëtare si për shembull: 
Doha Metro Red Line (Katar), Riyadh Metro Project Line 3 (Saudi Arabia), Hyrja kryesore e Salalah Port 
(Oman). 

3TI është e përqëndruar në projektimin BIM (Building Information Modeling) në mënyrë që të ketë një 
qasje plotësisht shumëdisiplinore.
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A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL

Via Matteo Boiardo 12 - 00185 Roma

   +39 06 70497989

atsrl@atsrl.net

www.atsrl.eu

Partecipant / Pjesëmarrës:  Gabriele Novembri

       +39 348 3512355
    gabriele.novembri@atsrl.net

A.T. Advanced Technologies Srl is an engineering firm operating since 1975 in the building and civil 
fields, specialized in integrated design of both new and existing constructions.

A.T. has a multidisciplinary team of designers using the latest BIM technologies to ensure the 
capability to handle every aspect of the design process internally thus granting full integration and 
quality control. 

Since its creation A.T. has always distinguished itself as a pioneer in the use of the most advanced 
technologies to provide its customers with an affordable, timely and high quality standard product. 

A.T. is certified ISO 9001:2008 firm.

 
A.T. Advanced Technologies Srl është një firmë e cila operon që nga viti 1975 në inxhinierinë civile 
dhe të ndërtimit, e specializuar në projektim të integruar, si të ndërtimeve të reja ashtu dhe atyre 
ekzistuese. 

A.T. ka një ekip projektuesish shumëdisiplinorë të cilët janë përdorues të teknologjisë së fundit BIM 
(Building Information Modeling) dhe plotësisht të aftë për t’u përballur me çdo aspekt të brendshëm 
të procesit të projektimit, duke garantuar kështu integrim të plotë dhe kontroll të cilësisë. 

Që nga krijimi i saj, A.T. është dalluar gjithmonë si një pionier në përdorimin e teknologjive më të 
përparuara në mënyrë që t’i sigurojë klientëve të saj një produkt cilësor dhe të përballueshëm 
ekonomikisht, të standarteve të larta, brenda afateve të cakturara kohore.

A.T. është një kompani e certifikuar me ISO 9001:2008.
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AMBIENTE SC

Via Frassina 21 - 54033 Carrara (Massa)

   +39 0585 855624

international@ambientesc.it 

www.ambientesc.it 

Partecipant / Pjesëmarrës:  Nicola Bertolini

       +39 349 7622315
    nbertolini@ambientesc.it

Ambiente SC is an environmental consultancy engineering company with laboratories for chemical, 
physical and biological analysis. The company has been working to national and international level 
for 30 years gathering relevant experience and developing diversified skills and offers support for 
specific and multidisciplinary activities to industry, public administrations and major public work. 

The staff (250 experts) is structured by highly qualified technicians: engineers, geologists, chemists, 
biologists, agronomists. The main area of interest of the company are: environmental studies, 
assessments and monitoring, permit processes for important production installations, polluted sites 
characterisation and rehabilitation, safety and risks prevention in the workplace, analytical activities 
for environmental analysis and training.

Ambiente SC është një kompani konsulence inxhinierike mjedisore me laboratorë kimikë, analizash 
fizike dhe biologjike. Kompania ka punuar për 30 vjet në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare, 
duke fituar kështu një përvojë në këtë fushë dhe aftësi të larmishme. Kompania ofron mbështetje 
për aktivitete të veçanta dhe shumëdisiplinore për industritë, administratat publike dhe punimet e 
rëndësishme publike.

Personeli i përbërë prej 250 ekspertëve është strukturuar nga teknikë shumë të kualifikuar: 
inxhinierë, gjeologë, kimistë, biologë, agronomë. Fushat kryesore të kësaj kompanie janë: studimet 
mjedisore, vlerësimet dhe monitorimet, proceset e lejeve për instalime të prodhimeve të rëndësishme, 
karakterizimin dhe rehabilitimin e zonave të ndotura, parandalimin e rreziqeve dhe sigurinë në vendin 
e punës, aktivitete analitike për analiza mjedisore dhe trajnime.
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BMSTUDIO SRL PROGETTI INTEGRATI

Via Margutta 51/a - 00185 Roma

   +39 06 80691528

amministrazione@bmarchitettura.it

www.bmarchitettura.com

Partecipant / Pjesëmarrës:  Valter Macchi

       +39 333 1040099
    valtermacchi@bmarchitettura.it

Bmstudio Srl Progetti Integrati is an architectural and engineering consultancy firm based in Rome. 
The Architect Valter Macchi funded the studio in 2010, after a thirty-year career in coordinating and 
managing projects locally and internationally. The practice combines his expertise with the skills of 
a highly qualified and diversified team. With the contribution of specialized consultants that match 
the specific requirements of each project, BM Studio is equipped to provide comprehensive designs 
across a number of disciplines. The company urban planners, landscape designers, architects, 
structural, geotechnical and hydraulic engineers, interior architects and product designers, join 
forces to address the needs of both private clients and those in the public sector. Projects are 
approached with site-specific research and analysis addressing physical, environmental, and socio-
economical aspects, therefore optimizing the full potential that each location has to offer. The studio’s 
portfolio includes works in Italy, Romania, Kazakhstan, Spain, Iran, Baharein. The projects that BM 
Studio manages are on an 80K to 200K budget in average. The key sectors that are involved in are: 
healthcare, residential, retail, civic, education, leisure and cultural, social service, industrial design, 
rail, transportation and infrastructure strategy, urban design and master planning.

Bmstudio Srl Progetti Integrati është një firmë konsulence arkitekturore dhe inxhinierike me seli në 
Romë. Arkitekti Valter Macchi, themeloi studion në vitin 2010, pas një karriere tridhjetëvjeçare në 
koordinim dhe menaxhim projektesh kombëtare dhe ndërkombëtare. Praktika ndërthur ekspertizën 
e tij me aftësitë e një ekipi shumë të kualifikuar dhe të larmishëm. Me kontributin e konsulentëve të 
specializuar, të cilët i përputhen kërkesave specifike të secilit projekt, BM Studio i ka të gjitha mjetet 
për të realizuar projekte të plota bashkëkohore në shumë aspekte. Stafi i përbërë nga arkitektë 
të planifikimit urban, projektues të peizazhit, arkitektë, inxhinierë strukturorë, gjeoteknikë dhe 
hidraulikë, interior architects dhe projektues të produktit, bashkon forcat në mënyrë që t’i adresohet 
nevojave të klientëve, të sektorit publik dhe atij privat. Projektet trajtohen me analiza dhe kërkime 
specifike, nëpërmjet optimizimit të aspekteve fizike, mjedisore dhe socio-ekonomike, si rrjedhojë 
duke optimizuar potencialin që çdo vend ka për të ofruar. Portofoli i studios përfshin punime në Itali, 
Rumani, Kazakistan, Spanjë, Iran, Baharein. Projektet të cilat i menaxhon BM Studio janë mesatarisht 
në buxhetin 80 milionë deri në 200 milionë Euro. Sektorët kryesorë përfshijnë: shëndetësinë, banesat, 
arsimin, kohën e lirë, shërbimin social, projektet industriale, hekurudhore, strategjinë për transportin 
dhe infrastrukturën, projektim urban dhe masterplan.
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CILENTO INGEGNERIA SRL

Via Barnaba Oriani 20 - 00197 Roma

   +39 06 85305463

segreteria@cilento-ingegneria.it

www.cilento-ingegneria.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Enrico Beomonte

       +39 338 6814122

Cilento Ingegneria Srl is a consulting company offering engineering services with particular reference 
to the supervision of work and the safety coordination at run that design for complex engineering 
projects. 

The work camps where they are predominantly developed the company’s activities are the transport 
infrastructure such as roads, highways, railways and environmental interest infrastructure. 

The activity described above that has allowed the creation of a team of highly skilled professionals 
and knit to form a special team efficiency and reliability that today is hard to find on the market. 

Other type of services that the company can offer is support technital staff of the construction 
companies.

Cilento Ingegneria Srl është një kompani konsulence që ofron shërbime inxhinierike në veçanti lidhur 
me mbikqyrjen dhe koordinimin e sigurisë gjatë kryejes së punimeve për projekte të ndërlikuara 
inxhinierike. 

Fushat ku kompania është e specializuar janë infrastruktura e transportit, si rrugët, autostradat, 
hekurudhat dhe infrastrukturat me interes mjedisor. 

Aktiviteti i përshkruar më lart ka bërë të mundur formimin e një ekipi shumë të aftë profesionistësh, 
efikas dhe me besueshmëri të veçantë që sot është vështirë ta gjesh në treg. 

Një tjetër lloj shërbimi që mund të ofrojë kompania është mbështetja për stafin teknik të bizneseve 
të ndërtimit.
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COOPROGETTI SCRL

Via Montereale 10/C - 33170 Pordenone 

   +39 0434 21085

info@coprogetti.it

www.coprogetti.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Matteo Bordugo
    matteo.bordugo@coprogetti.it

Cooprogetti scrl is a professional’s cooperative company, founded in 1974 by a group of young 
technician. Over the years the company has acquired experience and expertise in engineering 
and architectural services. The company is engaged in “research service, consulting, design and 
construction management, technical-economic fairness assessments or environmental impact 
studies; architectural services, engineering and integrated engineering services; urban planning and 
landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing 
and analysis services, and management consulting services and related”.

Cooprogetti scrl operates in services for the engineering and architecture in Italy and abroad. 
The product provided by the company can cover all the needs related to the design process and 
construction. The design team’s management allows to obtain an integrated project in multiple design 
disciplines fully responsive to the needs of the customer.

Cooprogetti scrl është një kompani profesionistësh, e themeluar në vitin 1974 nga një grup teknikësh të 
rinj. Gjatë viteve kompania ka fituar përvojë dhe ekspertizë në shërbimet inxhinierike dhe arkitekturore. 
Kompania angazhohet në “shërbime kërkimore, konsultime, menaxhime projektesh dhe ndërtimesh, 
vlerësime tekniko-ekonomike ose studime të ndikimit në mjedis; shërbime arkitekturore, inxhinierike 
dhe shërbime inxhinierike të integruara; planifikim urban dhe shërbime inxhinierike për peisazhe; 
shërbime që kanë të bëjnë me konsulencën teknike dhe shkencore; shërbime testimi teknik dhe 
analize, shërbime konsulence për menaxhim dhe punë të ngjashme”. 

Cooprogetti scrl kryen shërbime inxhinierike dhe arkitekturore në Itali dhe jashtë saj. Produkti 
që ofrohet nga kompania është në gjendje të mbulojë të gjitha nevojat që lidhen me procesin e 
projektimit dhe të ndërtimit. Ekipi i projektimit ka aftësinë të marrë një projekt të integruar në shumë 
disiplina të projektimit duke iu përgjigjur plotësisht nevojave të klientit. 
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DBA GROUP SRL 

Viale Felissent 20/d - 31020 Villorba (Treviso)

   +39 0422 318811

info@dbagroup.it

www.dbagroup.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Gabriele Manduzio

       +381 63445284
    gabriele.manduzio@dbagroup.it    

Founded in 1991, DBA Group has developed through its controlled operating company’s methods, 
experiences and know how in the procurement of Engineering and Project & Construction Management 
services in the civil, plant and infrastructure fields.

Since 2005, it has added to the services already offered those of Asset & Lifecycle Management, 
related to the automation of product lifecycle management processes of works and infrastructure, 
through the development of web based applications and software platforms.

Some of the company’s work include: Directorate of Works for the restructuring of the road section 
and the construction of the new tunnel in the Lubnice-Jelovica section (EBRD funding). The activity 
was assigned in December 2016 and has just started.

Environmental Impact Study for the Construction of the new Bijela (Montenegro, World Bank Financing) 
DBA Group: Architecture, Engineering, Project Management and Software Platforms Development.

E themeluar në vitin 1991, Grupi DBA nëpërmjet kompanive të saj të kontrolluara, ka fituar metoda, 
përvoja dhe njohuri në prokurimin e shërbimeve të Menaxhimit së Inxhinierisë dhe Projektit, si dhe 
në fushat civile, të impianteve dhe infrastrukturës.

Që nga viti 2005, kompania ka shtuar në veprimtarinë e saj edhe shërbimet e Menaxhimit të Aseteve 
dhe Lifecycle (të ciklit të jetës), që kanë të bëjnë me menaxhimin dhe automatizimin e ciklit të jetës 
së produkteve gjatë procesit të punimeve dhe infrastrukturës, përmes zhvillimit të aplikacioneve web 
dhe platformave software.

Disa prej aktiviteteve të kompanisë përfshijnë: Drejtimin e Punimeve për ristrukturimin e rrugës dhe 
ndërtimin e tunelit të ri në segmentin Lubnicë-Jelovica (financimi EBRD). Firmosja është kryer në 
dhjetor 2016 dhe aktiviteti sapo ka filluar. 

Studim i impaktit mjedisor për realizimin e kantierit të ri të Bijela (në Malin i Zi, financim i Bankës 
Boterore) Grupi DBA: Arkitekturë, Inxhinieri, Menaxhim Projektesh dhe Zhvillim të Platformave 
Software.



19PROJECT INNOVATION FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURES

DUOMI SRL

Viale Lazio 13 - 90144 Palermo 

   +39 091 6251265

segreteria@duomi.it

www.duomi.it

Partecipants / Pjesëmarrës:  Guglielmo Migliorino   Marco Migliorino

       +39 328 9217942     +39 334 3550236
    g.migliorino@duomi.it

Duomi Srl is Italian Engineering Company, has reached big experience in the field of infrastructure 
Project, mainly in maritime works, and in the field of the environment. Duomi Srl is a dynamic and 
ever expanding company, specializing in all major areas of civil engineering: transport infrastructure, 
maritime and coastal structures, water and environmental engineering, civil and industrial systems. 

Duomi Srl operates in all the engineering sectors, assisting his clients during the entire project 
development: from preliminary studies and surveys, to the design phase, to the supervision of works 
and monitoring activities. The company has successfully delivered numerous projects including 
commercial ports, container terminal and cruise terminals, ro-ro terminals, fishing harbours, marinas. 
The activities carried out had been commissioned by both the public authorities as well as by 
private operators, real estate company. The company employs professionals which shall cooperate 
in permanently at the property at issue, for the attainment of objectives set and at the same time 
maturing high level of specialization in the fields of activity of the company.

Duomi Srl është një kompani italiane inxhinierike e cila ka një përvojë të madhe në fushën e projektimit 
të infrastrukturës, kryesisht të veprave detare si dhe ato të sektorit së mjedisit. Duomi Srl është 
një kompani dinamike gjithnjë në zgjerim e specializuar në të gjitha fushat e mëdha të inxhinierisë 
civile: të infrastrukturës së transportit, në strukturat detare dhe bregdetare, të inxhinierisë së ujit dhe 
mjedisit, në sistemet civile dhe industriale. 

Duomi Srl operon në të gjithë sektorët e inxhinierisë, duke asistuar klientët e saj përgjatë gjithë 
procesit të zhvillimit të projektit: që nga studimet dhe anketat paraprake në fazën e projektimit deri në 
mbikëqyrjen e punimeve dhe aktivitetet e monitorimit. Kompania ka realizuar me sukses projekte të 
shumta, duke përfshirë porte tregtare, terminale të konteinerëve dhe terminale lundrimi, terminale ro-
ro, porte peshkimi dhe marina. Aktivitetet e kryera janë porositur si nga autoritetet publike ashtu edhe 
nga operatorët privatë, kompani të pasurive të patundshme. Kompania punëson profesionistë të cilët 
do të bashkëpunojnë në mënyrë të përhershme tek projekti në zhvillim, për realizimin e objektivave 
të paracaktuara dhe në të njëjtën kohë të arrijnë një nivel më të lartë specializimi në fushën në të cilën 
kompania operon.
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ENSER SRL 

Viale Baccarini 29/2 - 48018 Faenza (Ravenna)

   +39 0546 663423 

ingegneria@enser.it

www.enser.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Davide Merli

      +39 349 4311286
   davide.merli@enser.it

Enser Srl is an Engineering Company operating in the fields of geotechnical and structural engineering. 
The set of skills in geology, geotechnical and structural engineering enables the development of 
relevant works in which a multidisciplinary approach is required, with a special focus on soil-structure 
interaction, like infrastructure design (roads, railways, port quays), buildings, tanks, rehabilitation and 
standard compliance, seismic surveys, dams, soil and slope consolidation, etc. 

The experience gained in design management as well as the experience in works of great dimensions, 
in Italy or abroad, and the presence among the Partners of teachers of the Faculty of Engineering 
of the University of Bologna, assure a high qualitative performance standard, confirmed also by the 
good and steady relationships with many important Clients.

Enser Srl është një kompani inxhinierike që operon në sektorin e inxhinierisë gjeoteknike dhe 
strukturore. Aftësitë në këtë fushë, mundësojnë zhvillimin e veprave në të cilat kërkohet një ndërhyrje 
e gjithanshme, me një fokus të veçantë në ndërveprimin e strukturës së tokës, siç është dizenjimi i 
infrastrukturës (rrugët, hekurudhat, portet), ndërtesat, depositat, rehabilitimi dhe përputhshmëria në 
standarde, anketimet sizmike, digat, konsolidimi i tokës dhe i pjerresise, etj.

Përvoja e fituar në menaxhimin e projekteve, si dhe në ndërtimin e veprave të përmasave të mëdha, 
në Itali ose jashtë saj, përfshirë dhe faktin që ndërmjet Partnerëve të kompanisë janë edhe profesorë 
të Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Bolonjës, siguron një standard të lartë dhe cilësor të 
performancës e cila konfirmohet edhe nga marrëdhëniet e mira dhe të qëndrueshme që ka kompania, 
me shumë klientë të rëndësishëm.
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ETACONS SRL

Piazzetta San Giovanni dei Fiorentini 1 - 73100 Lecce 

   +39 0832 331418

mail@etacons.it

www.etacons.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Primo Stasi

      +39 335 6373532
   stasi@etacons.it 

Etacons is an Engineering Company constituted in 1993 with the scope to supply services to the public 
and private clients by the founder, Ing. Primo Stasi. ETACONS activity has range over in the years 
mostly in the fields of territorial planning, civil building and industrial planning and civil engineering 
works, with reference on hydraulic works, touristic ports, road and railway works and environmental 
engineering. This has been possible thanks to its staff of consolidated experience, to the continuous 
modernization of the equipments. 

Despite Etacons works mostly in the Puglia Region, has carried out also its activity in other Regions 
in Italy and foreign countries, as Austria, Albania and Bulgaria, with excellent results. Etacons has 
achieved the Certification of Quality norm UNI EN ISO 9001 for the performances of territorial 
planning, planning of public and private works, feasibility studies and analysis of environmental 
impact, supervision and direction of works. 

Etacons është një kompani inxhinierike e themeluar në vitin 1993 me qëllim ofrimin e shërbimeve 
për klientët publikë dhe privatë, nga Ing. Primo Stasi. Aktiviteti i Etacons është zgjeruar gjatë viteve 
kryesisht në sektorët e planifikimit të territorit, në ndërtimet civile, planifikimin industrial dhe inxhinierisë 
civile, duke iu referuar punimeve hidraulike, porteve turistike, punimeve rrugore hekurudhore dhe 
inxhinierisë mjedisore. Kjo ka qenë e mundur në sajë të stafit të saj me përvojë të konsoliduar dhe 
modernizimit të vazhdueshëm të pajisjeve. 

Pavarësisht se Etacons zhvillon aktivitetin e saj kryesisht në rajonin e Pulias, ajo ka kryer punime edhe 
në rajone të tjera të Italisë dhe në vende të huaja si Austria, Shqipëria dhe Bullgaria, me rezultate të 
shkëlqyera. Etacons ka arritur Certifikimin e Normës së Cilësisë UNI EN ISO 9001 për performancat e 
planifikimit territorial, të planifikimit të punëve publike dhe atyre private, për studimet e fizibilitetit dhe 
analizën e ndikimit në mjedis, si dhe për mbikëqyrjen dhe drejtimin e punimeve.
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EUROPEAN ENGINEERING

Via Carlo Conti Rossini 26 - 00147 Roma 

  +39 06 5132754

mail@europeanengineering.net

www.europeanengineering.net

Partecipant / Pjesëmarrës:  Arnaldo Luca Latini

      +39 338 6963853
    lucalatini@europeanengineering.net

European Engineering is a consortium of architectural and engineering firms that manages works of 
high complexity and provides consulting in the fields of city planning, architecture and engineering. 
Based in Rome, with operational branches in Astana, Bucharest, Timisoara and Tehran, European 
Engineering inherits 30 years of experience from its charter members. The company provides high 
technical standards for the project’s development in all of it’s phases; further more the company has 
solid experience in site supervision and RE consulting. 

The company’s workforce is made of 40 people between architects, engineers and internal 
collaborators. The company’s annual average turnover is 3 MLN Euro. 

All the European Engineering recent projects have the requirements for LEED certification.

European Engineering është një konsorcium firmash arkitekturore dhe inxhinierike që menaxhon 
vepra shumë të ndërlikuara dhe ofron konsultime në sektorin e planifikimit të qytetit, arkitekturë dhe 
inxhinieri.

Me seli në Romë dhe degë operative në Astana, Bukuresht, Timisoara dhe Teheran, European 
Engineering ka trashëguar 30 vjet përvojë nga anëtarët e saj. Kompania siguron standarde të 
larta teknike për zhvillimin e projekteve në të gjitha fazat e tyre; për më tepër ka përvojë solide në 
supervizim punimesh në kantiere ndërtimi dhe konsultime RE.

Kompania perbëhet nga 40 persona mes të cilëve arkitektë, inxhinierë dhe bashkëpunëtorë të 
brëndshem. Xhiroja vjetore e kompanise është mesatarisht 3 milionë Euro. 

Të gjitha projektet e fundit të European Engineering plotësojnë kushtet për certifikimin LEED.
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GETECH SRL

Via Roncaglia 10 - 60035 Jesi (Ancona)

  +39 0731 200200

sales@gennaretti.com

www.getech.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Galdino Gennaretti

      +39 348 7116550
    galdino.gennaretti@gennaretti.com

Getech srl is an Italian manufacturer of hi-tech Centrifugal Systems.

The company can count on consolidated experience, thanks to 32 years of research, development 
and application in the field of solid/liquid separation. 

Thanks to a unique, strong frame unique design and to the use of premium raw materials and 
components, Gennaretti GHT centrifuges can be employed across every sludge treatment process 
but we are specialist in peculiar sectors as Waste Water Treatment Plant, Food process, Petroleum 
and Chemical Application, Quarry & Mining, Tunneling for Jet Grouting and Drilling for solid control 
and bentonite recovery, spritz.

The company is specialized in building Key in Hand Plants for sale or to rent for long periods of time 
with or without the need of the presence of its staff.

Getech srl është një prodhues italian i sistemeve centrifugale hi-tech.

Kompania mund të mbeshtetet në përvojën e konsoliduar, falë 32 viteve kërkim, zhvillim dhe aplikim 
në fushën e ndarjes së materialeve të ngurta dhe të lëngshme.

Në sajë të një dizaini të veçantë dhe të fuqishëm të telave si dhe përdorimit të lëndëve të para 
dhe komponentëve premium, centrifugat e kompanisë Gennaretti GHT mund të përdoren në të 
gjitha proceset e trajtimit të baltrave, por kompania Gennaretti GHT është në mënyrë të veçantë 
e specializuar në çimentim; impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, proceset ushqimore, nafte dhe 
substancat kimike, gurore dhe miniera, çimentime dhe shpime për kontrolle më të mira dhe rekuperim 
bentonite, spritz.

Gennaretti GHT është e fokusuar dhe e specializuar në ndërtimin e impianteve me çelsa në dorë që 
mund të shiten ose të jepen me qira për periudha afatgjata me ose pa nevojën e pranisë së stafit të 
saj.
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GTA SRL

Via Divisione Osoppo 9 - 33028 Tolmezzo (Udine)

  +39 338 6886415

giovanni.valle@gta-ing.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Giovanni Valle

GTA srl was established in 1991 by a dedicated team of experts in the field of structural engineering, 
environmental engineering and urban planning.

GTA srl plans and supervises the realisation of works in the field of urban planning, highway 
engineering, acqueducts, sewage collection and treatment, waste management such as industrial 
composting plants, teleheating, hydroelectric power plants and power stations.

Relevant costumers are: ANAS (Italian national agency for road and highway works), Regione Friuli 
Venezia Giulia, Terna spa, Edipower spa, Ministero della difesa Italia, USAFE (United States air force 
Europe), FVGS, Carniacque. 

Sites of relevant works: Italy, Rumania, Senegal, GTA srl has expert technicians in its head office in 
Tolmezzo (UD) Italy, via Divisione Osoppo 9. The firm also has a branch operating in Udine. The firm 
is certified for Quality Management Certification ISO 9001.

GTA srl është themeluar në vitin 1991 nga një ekip i përkushtuar ekspertësh në fushën e inxhinierisë 
strukturore, inxhinierisë së mjedisit dhe planifikimit urban.

GTA srl planifikon dhe mbikqyr realizimin e punimeve në fushën e planifikimit urban, inxhinierisë së 
autostradave, ujësjellësave, grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, 
si impiantet e kompostimit industrial, teleheating, hidrocentralet dhe stacionet elektrike.

Konsumatorët përkatës janë: ANAS (agjencia kombëtare italiane për rrugët dhe punimet në autostrada), 
Rajoni Friuli Venezia Giulia, Terna spa, Edipower spa, Ministria Italiane e Mbrojtjes, USAFE (United 
States air force Europe), FVGS, Carniacque.

Vendet ku kompania zhvillon aktivitetin e saj janë: Itali, Rumani, Senegal. GTA srl ka teknikë të 
specializuar në zyrën e saj qendrore në Tolmezzo (UD) Itali. Firma gjithashtu ka një degë që vepron 
në Udine dhe ka arritur Certifikimin e Normës së Cilësisë UNI EN ISO 9001.
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ING. CATASTI & PARTNERS

Via Archimede n. 19 - 05100 Terni 

  +39 0744 242894

info@catasti.it  

www.catasti.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Valter Catasti

The engineering office Ing. Catasti & Partners was founded in October 1980 by Eng. Valter Catasti 
which operates in the design of civil, industrial and infrastructure buildings.

The office is set up as a multi disciplinary organization in the field of engineering, architecture and 
costruction management, both in the public and private sectors at the national and international level.

With experience gained in over 38 years of activity, the Ing. Catasti & Partners presents themselves as 
the ideal technical partner to provide a complete service and high quality.

The multidisciplinary professionals and the high degree of competence, internal to its structure, allows 
to solve any kind of problem related to the world of design, technical direction of the work, site safety. 
From preliminary design to detailed design the working method is based on a combination of know-
how and resources to give the best answer to the needs of all clients. The engineering office approach 
is oriented to the integration and coordination of the various disciplines to provide a consistent and 
optimized product.

Zyra Inxhinierike Ing. Catasti & Partners u themelua në Tetor 1980 nga Ing. Valter Catasti e cila ka si 
aktivitet projektimin e ndërtesave civile, industriale dhe infrastrukturore.

Zyra është krijuar si një organizatë shumëdisiplinore në fushën e inxhinierisë, arkitekturës dhe 
menaxhimit të ndërtimeve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar.

Me përvojën e fituar në më shumë se 38 vite eksperience, Zyra Inxhinierike Ing. Catasti & Partners e 
prezanton veten si një partner teknik ideal për të ofruar një shërbim të plotë dhe cilësi të lartë.

Profesionistët e gjithanshëm dhe kompetentë, të cilët punojnë brenda strukturës së kompanisë, kanë 
aftësinë të zgjidhin të gjitha problemet që kane lidhje me fushën e projektimit, drejtimit teknik të 
punimeve dhe sigurinë në kantier. Duke filluar që nga ideja fillestare e projektit deri në dizenjo të 
detajuar, metoda e punës e studios bazohet në kombinimin e njohurive dhe burimeve, në mënyrë 
që t’i jepet përgjigjja më e mirë nevojave të të gjithë klientëve. Zyra Inxhinierike është e orientuar 
drejt integrimit dhe koordinimit të disiplinave të ndryshme në mënyrë që të sigurohet një produkt i 
qëndrueshëm dhe optimal.
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LENZI CONSULTANT SRL

Via Adda 55 - 00186 Roma

   +39 06 85302204

info@lenzi.biz

www.lenzi.biz

Partecipant / Pjesëmarrës:  Lupo Oddi Baglioni

       +39 349 4303109
    lupo.ob@lenzi.biz

Lenzi Consultant is an architecture and engineering company specialized in tourism and healthcare 
structures. Active in Italy since 19th century and in the last 20 years active also internationally, with 
certificated works in South America and North Africa. Today, Lenzi Consultant srl arises on the Italian 
and international services of engineering and architecture with a wealth of professional expertise 
and technical and scientific knowledge, that allow us to propose innovative design solutions for 
architectural forms ever more advanced. 

Ready to work on key in hand project, exploiting the accumulated experience on being Leader of 
several international joint ventures, Lenzi Consultant is able to provide all the service and advice 
needed in the modern process of realizations of both private and public structures.

Lenzi Consultant srl është një kompani arkitekturore dhe inxhinierike e specializuar në turizëm dhe 
strukturat e kujdesit shëndetësor. Me veprimtari në Itali që prej shekullit të 19-të, dhe në 20 vitet e 
fundit aktive edhe ndërkombëtarisht me vepra të certifikuara në Amerikën e Jugut dhe Afrikën e 
Veriut, tashmë Lenzi Consultant srl ofron shërbime inxhinierike dhe arkitekturore të niveleve të larta, 
me një ekspertizë të pasur profesionale dhe njohuri tekniko-shkencore mundëson zgjidhje të reja 
projektimi për forma gjithnjë e më të avancuara arkitektonike. 

Të gatshëm për të punuar me projekte ‘’çelësa në dorë’’, duke shfrytëzuar përvojën e përfituar nga 
të qenurit udhëheqëse e disa ndërmarrjeve ndërkombëtare joint venture, Lenzi Consultant srl është 
e aftë të sigurojë gjithë shërbimin dhe këshillat e nevojshme të procesit modern të realizimit të 
strukturave private dhe publike. 
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MATILDI + PARTNERS

Vicolo Sant’Arcangelo 2 - 40123 Bologna

   +39 051 229107

c.matildi@matildi.com 

www.matildi.com

Partecipant / Pjesëmarrës:  Carlo Vittorio Matildi

       +39 366 4954584

Matildi + Partners is an independent professional services organisation focused on delivering best in 
class” and “value adding solutions” to all it’s clients. 

The company is among the Italian’s leading civil engineering companies, sector in which the company 
operates continuously since 1950. The company’s capability covers all range of infrastructure projects, 
with a specialty in bridge design and steel bridges where they are second to none in Italy. 

In the last year, the company has added project management services to their offerings, on complex 
projects across different sectors, based on the decennial experience gained internationally managing 
complex projects by one of the two partners of the company.

Matildi + Partners është një organizatë shërbimesh profesionale e pavarur e fokusuar në dhënien e 
“më të mirës” dhe “zgjidhjeve me vlera të shtuara” për të gjithë klientët e tyre.

Matildi + Partners është ndër kompanitë kryesore Italiane të inxhinierisë civile, sektor në të cilin 
operon në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 1950. Aftësitë e kësaj kompanie mbulojnë të gjithë 
gamën e projekteve infrastrukturore, në veçanti ato janë të specializuar në projektimin e urave dhe 
veçanarisht atyre të çelikut, ndër më të mirët në Itali.

Kompania ka një vit që ka shtuar në ofertat e shërbimeve të tyre, menaxhimin e projekteve, të 
ndërlikuara të sektorëve të ndryshëm, bazuar në përvojën dhjetëvjeçare të përfituar nga menaxhimi 
ndërkombëtar i njërit prej dy partnerëve të kompanisë.
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NET ENGINEERING SPA

Centro Direzionale “Le Torri” Via Squero 12 - 35043 Monselice (Padova)

   +39 0429 787111

int.development@netspa.com

www.netspa.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Isabella Virginia Rossi

       +39 377 7059641
    isabella.rossi@netspa.it

NET Engineering Spa is an Italian independent engineering company with more than 40 years of 
experience in transport infrastructures and it is recognized as one of the leading private engineering 
companies in Italy. Drawing on the experience of its skilled professionals, ad on the application of 
modern technologies and practices, NET enjoys the unanimous trust of its clients both public and 
private. Reliability, properly meeting all commitments and responsibilities are integral values of the 
company’s policy. 

NET’s multi-disciplinary approach to infrastructure planning and design covers all the steps from 
data analysis to construction and the professional activities include the following fields: Rail & 
Road infrastructure design; Structural engineering design; Hydraulics engineering; Environmental 
engineering; Feasibility studies; Economic & Financial analyses; Traffic & Transport planning; Road 
safety; Project financing schemes; Supervision of works and Project Management and Consultancy

NET Engineering Spa është një kompani italiane e pavarur inxhinierike me më shumë se 40 vjet 
përvojë në infrastruktura transporti dhe njihet si një ndër shoqëritë kryesore të inxhinierisë private në 
Itali. Duke u mbështetur në përvojën e profesionistëve të saj dhe duke shtuar këtu edhe përdorimin 
e teknologjive dhe praktikave moderne, NET gëzon besimin unanim të klientëve të saj, publikë 
dhe privatë. Besueshmëria, përmbushja e të gjitha angazhimeve dhe përgjegjëshmëria janë vlerat 
përbërëse të politikës së kompanisë. 

Qasja shumëdisiplinore e NET për planifikimin dhe projektimin e infrastrukturave mbulon të gjithë 
hapat që nga analiza e të dhënave deri në ndërtimin e tyre dhe aktivitetet profesionale përfshijnë 
fushat si: Projektime të infrastrukturave rrugore dhe hekurudhave; Projektime strukturore inxhinierike; 
Hidraulike; Inxhinieri mjedisore; Studime fizibiliteti; Analiza ekonomike dhe financiare; Planifikime 
trafiku dhe transporti; Siguri rrugore; Skema të financimit të projekteve; Mbikëqyrje të punimeve dhe 
Menaxhim Projektesh dhe Konsulencë.



29PROJECT INNOVATION FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURES

OICE ASSOCIAZIONE

Via Flaminia 388 - 00196 Roma

   +39 06 80687248

info@oice.it

www.oice.it

Partecipants / Pjesëmarrës:  Franco Cavallaro  Francesco Fiermonte  Marco Ragusa
    frcavall@tin.it  fiermonte@oice.it  ragusa@oice.it

OICE is an employers’ Association, belonging to Confindustria (the Confederation of Italian Industry), 
which represents Italian engineering, architectural and technical economic consulting organizations. 

Founded in 1965 OICE unites all the major Italian engineering companies and most of the best qualified 
small and medium firms in the sector. OICE operates in 4 major areas: representing and safeguarding 
category interests, promoting the culture of organized engineering, providing services for members 
and promoting internationalization of Italian Engineering. OICE is member of FIDIC – International 
Federation of Consulting Engineers and EFCA – European Federation of Engineering Consultancy 
Associations. Within the Internationalization program OICE participates to the international activities 
and Italian Institution missions, promotes special partnerships with the engineering Associations, 
sustains the participation of the Italian Consulting companies to the tenders organized by the 
International Financial Institutions.

OICE është një shoqatë punëdhënësish, pjesë e Konfindustrisë (Konfederata e Industrisë Italiane), 
dhe që përfaqëson inxhinierinë Italiane, organizatat e konsulencës të arkitekturës dhe konsulencës 
teknike-ekonomike.

E krijuar në vitin 1965 OICE bashkon të gjitha kompanitë me të mëdha inxhinierike Italiane dhe 
shoqeritë më të mira të vogla dhe të mesme të këtij sektori. OICE operon në 4 fusha kryesore: 
përfaqëson dhe mbron interesat e kategorisë, promovon kulturën e inxhinierisë së organizuar, ofron 
shërbime për anëtarët dhe promovon ndërkombëtarizimin e inxhinierisë Italiane. OICE është anëtare 
e FIDIC - Federata Ndërkombëtare e Inxhinierëve Konsulentë dhe EFCA - Federata Evropiane e 
Shoqatave të Konsulencës Inxhinierike. Në kuadër të programit të ndërkombëtarizimit, OICE merr 
pjesë në aktivitete ndërkombëtare dhe në misionet e Institucioneve Italiane, promovon partneritete 
të veçanta me Shoqata inxhinierike, mbështet pjesëmarrjen e kompanive Konsulente Italiane në 
tenderat e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare. 
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PRESTING SRL

Viale Marelli 19 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

   +39 02 342213

info@presting.it

www.presting.it

Partecipants / Pjesëmarrës:  Roberto Podda    Marco Lacroce

       +39 348 8803643      +39 338 4315225
    roberto.podda@presting.it  marco.lacroce@presting.it

Presting srl is an engineering and consulting company operating in Italy and abroad since 1977.

Fields of application as integrated design mainly in urbanism and building-construction. Due to 
building application, focus is into retail (shopping center and malls, department stores, restaurants), 
industrial-compounds, public facilities (such as schools, hospitals, accommodation/housing for elders) 
and offices, Hotels and touristic resorts. 

Plant-Engineering, in a long-term joint-venture with Corbellini Srl, leader company, oriented to design 
and trial on electrical systems, deals with fire prevention, mechanical/ventilation/heating systems, or 
HVAC or hydraulic. In all named technical and designing activities Presting srl provides a complete 
service from feasibility studies to detailed design, construction-management and the management of 
works as deputy for contractors or clients.

Presting srl është një kompani konsulence dhe inxhinierike që vepron në Itali dhe jashtë saj që nga 
viti 1977.

Sektorët ku ushtron aktivitetin si projektues të integruar janë kryesisht në urbanizime dhe ndërtime 
godinash. Për shkak të llojit të ndërtimit, fokusi është në pikat e shitjeve me pakicë (qëndra tregtare, 
dyqane, restorante), komponente industriale, objekte publike (të tilla si shkolla, spitale, azile) dhe zyra, 
Hotele dhe rezorte turistike. 

Në sektorët e impianteve inxhinierike, në një sipërmarrje të përbashkët, afatgjatë me Corbellini Srl, 
kompani lider në dizainin dhe kolaudimin e sistemeve elektrike, merret me parandalimin e zjarreve, 
sistemet mekanike/ventilimet/ngrohjen, ose HVAC ose hidraulike. Për të gjitha aktivitetet e përmendura 
teknike dhe projektuese Presting srl ofron një shërbim të plotë që nga studimi e fizibilitetit deri në 
projektim të detajuar, menaxhim të ndërtimit dhe administrim të punëve si zëvendës i kontraktorëve 
ose klientëve.
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S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L 

Via Alfonso De Blasio 24 - 82100 Benevento

   +39 0824 29722

info@studioingegneriabello.it 

www.studioingegneriabello.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Giovanni Vito Bello

S.I.B. Studio Ingegneria Bello s.r.l is a society an engineering company located in Italy, in the city of 
Benevento. The firm was born in the 1957; in the 1984 it became a professional association and, since 
January 1st, 2015, it has turned into an engineering company. 

Thanks to the experience gained in this years and thanks to a totally integrated group, the company 
provides solutions and methodologies mainly for the Public Administrations, to the designing and the 
managing of programs and the actions founded with Community budget for the development of cities 
and territories. 

The most significant experiences of the studio, in the recent years, have been focused in the Urban 
Regeneration field, such as the renovation of historical city centres, network Infrastructures, hydro 
geological instability and energy efficiency. 

The company’s mission is to provide innovative engineering services with managing and financial 
solutions.

S.I.B. Studio Ingegneria Bello s.r.l është një një kompani inxhinierike me vendndodhje në Itali, në 
qytetin Benevento. Firma është krijuar në vitin 1957; në vitin 1984 ajo u bë një shoqatë profesionale 
dhe që nga 1 janari i vitit 2015 është kthyer në një kompani inxhinierike. 

Në sajë të përvojës së fituar gjatë këtyre viteve dhe të një ekipi plotësisht të integruar, kompania 
tashmë ofron zgjidhje dhe metodologji kryesisht për administratat publike, në projektime, menaxhime 
të programeve dhe veprave që sponsorizohen nga fondet e buxhetit të Komunitetit për zhvillimin e 
qyteteve dhe territoreve. 

Në vitet e fundit, përvojat më të rëndësishme të studios kanë qenë të fokusuara në fushën e rigjenerimit 
urban, të tilla si renovimin e qendrave historike të qytetit, infrastrukturën e rrjetit, paqëndrueshmërinë 
hidrogjeologjike dhe efikasitetin e energjisë. 

Misioni i kompanisë është që të ofrojë shërbime të reja inxhinierike me menaxhim dhe zgjidhje 
financiare.
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S.J.S. ENGINEERING SRL

Via Collina 36 - 00187 Roma 

   +39 06 4871813

segreteria@sjs.it 

www.sjs.it 

Partecipant / Pjesëmarrës: Michele Angelo Lentini
    lentini@sjs.it

S.J.S. Engineering is headquartered in Rome with other branches in Taranto, Trieste and Saint 
Petersburg (Russian Federation). SJS supplies engineering services in the fields of Infrastructures 
and transport, Maritime works, Safety plans of ports, as well as Civil works, Site development Plans, 
Public Offices, Hospitals, Schools etc. 

The Main Services range from the Strategic aspects of the project, passing through the different level 
of Designing (included Environmental issues) up to the site supervision. At the moment, the company 
can rely on 28 people including 11 Engineers, 5 Architects, 5 CAD operators and other employees in 
the administrative department. This team is supported by a large group of external consultants with 
whom the company has established strong relationships over the time. All the professional activities 
are regulated and comply with our system of quality management (UNI EN ISO 9001-2008).

S.J.S. Engineering e ka selinë në Romë dhe degë të tjera në Taranto, Trieste dhe Shën Pitersburg 
(Federaten Ruse). SJS kryen shërbime inxhinierike në fushat e infrastrukturës dhe transportit, punime 
detare, plane për sigurinë e porteve, si dhe punime civile. Plane të zhvillimit të kantiereve, zyrave 
publike, spitaleve, shkollave, etj. 

Shërbimet kryesore variojnë nga aspektet strategjike të projektit, në fazat e ndryshme të tij (përfshirë 
çështjet e mjedisit) deri në mbikëqyrjen e kantierit. Aktualisht kompania mbështetet në 28 persona, 
përfshirë 11 Inxhinierë, 5 Arkitektë, 5 operatorë të sistemit CAD dhe punonjës të tjerë në administratën 
e saj. Ky ekip mbështetet nga një grup i madh konsulentësh të jashtëm me të cilët kompania ka krijuar 
marrëdhënie të forta gjatë viteve. Të gjitha aktivitetet profesionale regullohen dhe janë në përputhje 
me certifikimin e menaxhimit të cilësisë (UNI EN ISO 9001-2008).
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SITECO SRL

Via Braglia 10 - 41026 Pavullo nel Frignano (Modena) 

   +39 0536 21508

siteco@sitecoing.it 

www.sitecoing.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Giulio Burchi

       +39 335 7300986
    gburchi@libero.it

Siteco srl is an Engineering Company, founded in 1990, operating mainly in infrastructures, carrying 
out activities of design, evaluation and monitoring, project & construction management, works 
supervision, general inspection and validation services. All activities are carried out in compliance 
with the Certification Quality Management System UNI EN ISO 9001. Siteco got the ISO 9001 
Certification in 2001. Siteco received assignments by the Italian Road and Railways private companies 
and public Authorities mainly concerning design, construction management and test of new transport 
infrastructures. 

At the international level, Siteco developed few projects and some of them are currently underway. 
Among the most important activities, it is worth mentioning the recent construction of the National 
high-speed network and the new motorways and subways in Italy and abroad.

Siteco srl është një kompani inxhinierike e themeluar në vitin 1990, që operon kryesisht në infrastrukturë, 
në kryerjen e aktiviteteve të projektimit, në vlerësime dhe monitorime, në menaxhimin e projekteve 
dhe të ndërtimit, mbikëqyrjen e punimeve, në inspektimin e përgjithshëm dhe në shërbimet e 
validimit. Të gjitha aktivitetet kryhen në përputhje me Certifikimin UNI EN ISO 9001 të Sistemit të 
Menaxhimit të Cilësisë. Siteco ka marrë Certifikimin ISO 9001 në 2001. Siteco është përzgjedhur nga 
kompani private italiane rrugësh dhe hekurudhash si dhe nga autoritete publike kryesisht në lidhje 
me projektime, menaxhime ndërtimesh dhe testime të infrastrukturave të transportit. 

Në nivel ndërkombëtar, Siteco ka zhvilluar disa projekte dhe disa prej tyre janë ende në zhvillim. Ndër 
aktivitetet më të rëndësishme, vlen të përmendet ndërtimi i fundit i rrjetit Kombëtar me shpejtësi të 
lartë, autostradat e reja dhe nënstacionet si në Itali ashtu edhe jashtë saj.
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SMARTECH - ITALIAN ENGINEERING CONSULTANCY

Via Toti dal Monte 33 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso)

   +39 041 5900277

m.bortolato@smartech-iec.com

www. smartech-iec.com 

Partecipant / Pjesëmarrës:  Maurizio Bortolato

       +39 335 7518409
    m.bortolato@martiniingegneria.it

Smartech Italian Engineering Consultancy is a newly established civil engineering partnership: it 
is constituted of 5 Italian companies: Studio Martini Ingegneria, H.M.R., SiST, Ingegneri Riuniti and 
Tecnolav Engineering. 

This permanent partnership turns its services particularly to the international markets. Smartech 
has gained international experience carrying out infrastructure projects in Algeria, South Africa, 
Mozambique, Zambia, Oman, Iraq, Kazakhstan, Philippines and Venezuela. With a total turnover 
of 6,5 M. Euro, Smartech is a leading Italian consultancy partnership specialized in Transportation 
and Infrastructure, Water Resources Management, Water Supply and Sanitation, Environmental 
Assessments, Urban Planning and Buildings, Architecture, Telecommunication Infrastructure. 

Smartech can rely on more than 90 professionals organized in multidisciplinary teams in order to 
cover a vast spectrum of engineering and consultancy disciplines.

Smartech Italian Engineering Consultancy është një partneritet i inxhinierisë civile i themeluar 
rishtazi. Përbëhet nga 5 kompani italiane: Studio Martini Ingegneria, H.M.R., SiST, Ingegneri Riuniti 
dhe Tecnolav Engineering. 

Ky partneritet i përhershëm i drejton shërbimet e saj veçanarisht drejt tregjeve ndërkombëtare. 
Smartech ka fituar një përvojë ndërkombëtare duke realizuar projekte infrastrukturore në Algjeri, 
Afrikën e Jugut, Mozambik, Zambi, Oman, Irak, Kazakistan, Filipine dhe Venezuelë. Me një xhiro 
vjetore prej 6.5 milionë Euro, Smartech është një partneritet konsulence italiane lider e specializuar në 
transport dhe infrastrukturë, menaxhim të burimeve ujore, furnizim me ujë dhe kanalizime, vlerësime 
mjedisore, urbanizime dhe ndërtesa, arkitekturë dhe infrastrukturë telekomunikacioni. 

Smartech mbështetet në më shumë se 90 profesionistë të ndarë në ekipe shumëdisiplinore, në 
mënyrë që të mbulojnë një spektër të gjerë të inxhinierisë dhe të gjitha aspektet e konsulencës.
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SPEA ENGINEERING SPA 

Via Bergamini 50 - 00159 Roma 

   +39 06 43637068

dse@speaengineering.it

www.spea-engineering.it
Partecipant / Pjesëmarrës:  Pierluigi Aloia

       +39 06 43637016 / +39 347 6761176
    pierluigi.aloia@speaengineering.it

Spea Engineering Spa an International consulting and engineering company based in Italy, fully 
owned by Autostrade per l’Italia Group, the second largest motorway operator in the world. 

SPEA, founded in 1961 to launch the Italian motorway system construction, is one of the most important 
design and engineering companies in Italy and in Europe in the field of transport infrastructures. 
SPEA has gained a unique experience in Italy and abroad in the field of design, work-supervision 
and high-value engineering services for roads and highways. Since its establishment, SPEA have 
been involved in the development of expressway projects accounting planning, design, audit and 
work supervision services for over 5,000 km of roads, tunnels for 500 km, bridges and viaducts for 
600 km, with over € 8 billion in investments in the last 10 years. In addition to this strong knowhow, 
SPEA staff is continuously committed to identify, test and fine-tune new AMS (Asset Management 
System) approaches. Due to this professional behavior, SPEA has been able to understand and solve 
the typical weaknesses and/or bottlenecks of an AMS, by combining engineering principles with 
economic rationale. 

Spea Engineering Spa është një kompani konsulence dhe inxhinierike ndërkombëtare me seli në Itali, 
në pronësi të Grupit Autostrade për l’Italia, i cili është dhe operatori i dytë më i madh i autostradave 
në botë.

Spea u themelua në vitin 1961 për të filluar ndërtimin e autostradave Italiane dhe është një nga 
kompanitë më të rëndësishme të projektimit dhe inxhinierisë në Itali dhe Evropë, në fushën e 
infrastrukturave të transportit. Spea ka fituar një përvojë unike në Itali dhe jashtë saj në fushën e 
projektimit, mbikëqyrjes së punimeve dhe shërbimeve inxhinierike të cilësive të larta për rrugët 
dhe autostradat. Që nga themelimi i saj, SPEA ka qënë e përfshirë në planifikimet për zhvillimin e 
projekteve, në dizain, auditim dhe mbikëqyrjen e punimeve për më shumë se 5,000 km rrugë, tunele 
500 km, ura dhe rrugëdalje 600 km, me mbi 8 miliardë Euro investime në 10 vitet e fundit. Përveç 
njohurive të forta, stafi i SPEA-së është vazhdimisht i angazhuar të identifikojë, testojë dhe të përputhet 
mirë me kërkesat e reja të AMS (Sistemi i Menaxhimit të Aseteve). Në sajë të këtij profesionalizmi, 
SPEA ka arritur të kuptojë dhe të zgjidhë dobësitë dhe/ose pengesat tipike të AMS, duke kombinuar 
parimet inxhinierike me arsyetimin ekonomik.
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STEAM SRL

Via Venezia 59/15/C - 35131 Padova

   +39 049 8691111

info@steam.it

www.steam.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Francesco Ruggiero
    fruggiero@steam.it

Steam Srl is an Engineering and Architecture company established as a result of the natural 
development of Studio Strada e Associati, founded in 1980 thanks to Prof. Eng. Mauro Strada. From 
the outset, Steam business has focused on plant engineering designs for large buildings, such as 
Hospitals, Airports and Theatres, as well as consultancy for the acoustics, energy and environmental 
fields. In the years that followed, extended its operational capacity to the sectors of Management and 
Maintenance, Cogeneration of electricity and heat, Architectural design. Now is able to manage a 
complete work process about Design, Works Management and Project Management. Steam follows 
through a project from concept creation to the implementation phase using its technical set-up, 
with an interdisciplinary approach that allows the continuous presence of specialised professionals, 
throughout all project phases. Therefore, the company can guarantee that choices and technical 
measures, particularly essential for complex projects with major implications regarding ecological 
and/or physical aspects and environmental hygiene, are fully complementary. It is ultimately the best 
solution for all Design, Works Management or Project Management requirements for public and 
private clients

Steam Srl është një kompani arkitektonike dhe inxhinierike e krijuar si rezultat i zhvillimit të natyrshëm 
të Studio Strada e Associati, themeluar në vitin 1980 nga Prof. Eng. Mauro Strada. Që nga fillimi, 
biznesi i Steam është fokusuar në projektimin e impianteve inxhinierike për ndërtesa të mëdha, të 
tilla si Spitalet, Aeroportet dhe Teatrot, si dhe konsulencë për akustikën, energjinë dhe fushat e 
mjedisit. Në vitet që vijuan, kompania zgjeroi kapacitetin e saj operativ në sektorët Menaxhim dhe 
Mirëmbajtje, Bashkëprodhim të energjisë elektrike dhe ngrohje, projektim arkitektonik. Tashmë është 
në gjendje të menaxhojë një proces të plotë pune në lidhje me Projektimin, Menaxhimin e Punimeve 
dhe Menaxhimin e Projektit. Steam ndjek një projekt që nga koncepti i krijimit deri në fazën e 
zbatimit duke lejuar praninë e vazhdueshme të profesionistëve, në të gjitha fazat e projektit. Prandaj, 
kompania mund të garantojë se masat teknike dhe zgjedhjet e bëra, për projekte komplekse në 
veçanti me implikime të mëdha në aspektet ekologjike dhe/ose fizike dhe në higjienën e mjedisit, të 
jenë krejtësisht të plotësuara. Përfundimisht është zgjidhja më e mirë në mënyrë që të gjitha kërkesat 
e klientëve, qoftë atyre publikë apo privatë, të jenë të plotësuara.
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STUDIO AC3 INGEGNERIA SRL 

Via S. Pertini 2 - 76017 San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani)

   +39 0883 623802

studioac3@tiscali.it

www.studioac3.com

Partecipant / Pjesëmarrës:  Antonio Rinaldi 

       +39 348 5253633
    studioac3.rinaldi@tiscali.it

“Studio AC3 Ingegneria Srl” work in multidisciplinary areas such as territorial planning, the hydraulic 
and environmental design, road and plant engineering, building and architectural design. 

Over the years, the main activity was more qualified for public clients and companies operating in 
sectors linked. “Studio AC3 Ingegneria Srl” can count on a high scientific competence of its team built 
in individual path and is characterized by a modern and dynamic setting of the operational structure 
that allows you to respond quickly to customer needs, with quality and competence. 

The company has gained long-standing experience mainly in Apulia, where the specialized expertise 
on behalf of the Customer AQP Spa has given rise to an order that has developed 360 degrees 
working chain, from the preliminary study to the surveys, passing through design and ending with the 
implementation and testing of yard works.

“Studio AC3 Ingegneria Srl” punon në fusha të ndryshme, si planifikimi territorial, projekte hidraulike 
dhe mjedisore, inxhinieri rrugore dhe impiante, ndërtime dhe projekte arkitekturore. 

Përgjatë viteve, aktiviteti kryesor i kompanisë ka qënë më i kualifikuar përsa i përket klientëve publikë 
dhe kompanive që operojnë në sektorë të tillë. “Studio AC3 Ingegneria S.r.l” mund të mbështetet 
në kompetencat e larta shkencore të ekipit të saj të fituara në rrugë individuale dhe karakterizohet 
nga një organizim modern dhe dinamik i strukturës operacionale e cila e lejon atë t’i përgjigjet me 
shpejtësi, me efikasitet si dhe me kompetence, nevojave të klientit. 

Kompania ka fituar një përvojë të gjatë sidomos në zonën e Puglia-s, ku ekspertët e specializuar në 
emër të klientit AQP Spa kanë kryer porosi të cilat kanë krijuar një zinxhir pune prej 360 gradësh, nga 
studimi paraprak deri tek anketat, duke kaluar përmes projektimit dhe përfundimit me zbatimin dhe 
testim të punimeve në kantier.
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STUDIO CANGEMI S.A.S. DEI F.LLI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO

Via Domenico Scina’ 15 - 90139 Palermo

   +39 091 585863

posta@studiocangemi.pa.it

www.studiocangemi.com

Partecipant / Pjesëmarrës:  Antonio Cangemi

      +39 335 451135

Studio Cangemi was born in 1956. The company activity is mainly focused on civil works. 

With regards to urban infrastructures the most significant works include: construction design of 
motorways in Sicily (Catania-Siracusa; Palermo ring road) and many motorway junction, construction 
supervision of the methane supply network of Sicily, construction design of several Marinas, port 
facilities and many urbanization works. 

The company executed integrated projects which include consolidation work of the rocky spur in 
Marineo (PA) and several system parking: A.M.I.A (Municipal Waste Collection Service), FORUM Mega 
Store and Children Hospital in Palermo, Termini Imerese Courthouse (PA). 

In this moment, the best Studio Cangemi jobs are projects and construction supervision of hospital: 
restructuring works of the Children Hospital, restructuring works of ISMETT, construction of the new 
hospital ISMEP, all in Palermo.

Studio Cangemi është krijuar në vitin 1956. Aktiviteti i saj është i fokusuar kryesisht në punimet civile. 

Në lidhje me infrastrukturën urbane, veprat më të rëndësishme përfshijnë: projektimin dhe ndërtimit 
e autostradave në Sicili (Catania-Siracusa; Unazën e Palermos) dhe shumë kryqëzime autostradash, 
mbikëqyrjen e ndërtimit të rrjetit të furnizimit me metan të Sicilisë, projektimin e ndërtimit të disa 
marinave, objekteve portuale dhe shumë veprave urbanistike. 

Kompania ka kryer projekte të integruara të cilat përfshijnë: konsolidim punimesh të Rocky Spur në 
Marineo (PA) dhe disa sisteme parkimi: A.M.I.A (Mbledhja e Mbeturinave Komunale), FORUM Mega 
Store dhe Spitalin Pediatrik në Palermo, Gjykata në Termini Imerese (PA). 

Në këtë moment punët më të mira të Studio Cangemi janë projektet dhe supervizimi i ndërtimit të 
spitaleve: ristrukturimi i Spitalit Pediatrik, punime për ristrukturimin e ISMETT, ndërtimin e spitalit të ri 
të ISMEP, të gjitha këto në Palermo.
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STUDIO FC & RR ASSOCIATI SRL

Via Palermo 332 - 98121 Messina

   +39 090 361967

studiofcrr@tin.it

www.studiofcrr.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Franco Cavallaro
    frcavall@tin.it

Studio Fc & Rr Associati Srl is a engineering firms established in 1991 active in the fields of infrastructural 
and environmental engineering, architecture and urban planning, and provides a shared approach 
and tested working methods acquired over the years thanks to various collaborations successfully 
carried out through an integrated multi-disciplinary approach and sound management. 

The firm has managed successful projects delivering high quality technical assistance services in 
several countries (Mozambique, Egypt, Tunisia, Lebanon, Croatia, etc.); therefore, his Consultants 
have in-depth knowledge of the local context and of its institutional and socio-economic dynamics. 

They are also familiar with international donor’s policies in the urban development, engineering 
and water supply and sanitation sectors, as well as with FIDIC standard operational and contract 
procedures.

Studio Fc & Rr Associati Srl është një firmë inxhinierike e themeluar në vitin 1991 aktive në fushën 
e inxhinierisë infrastrukturore dhe mjedisore, arkitekturës dhe planifikimit urban. Ofron një akses të 
përbashkët dhe metoda pune të testuara, të fituara gjatë viteve, falë bashkëpunimeve të ndryshme 
të kryera me sukses nëpërmjet një përqasjeje të integruar shumëdisiplinore dhe të menaxhimit të 
tingujve.

Firma ka menaxhuar projekte të suksesshme duke dhënë shërbime cilësore për asistencë teknike në 
disa vende (Mozambik, Egjipt, Tunizi, Liban, Kroaci, etj); për këtë arsye, konsulentët e saj kanë njohuri 
të mira të kontekstit vendor dhe të dinamikës së saj institucionale dhe socialo-ekonomike. 

Ata gjithashtu njohin politikat ndërkombëtare të donatorëve në sektorët e zhvillimit, inxhinierisë, 
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve urbane, si dhe me procedurat standarte kontraktuese dhe 
operative të FIDIC - Federata Ndërkombëtare e Inxhinierëve Konsulentë. 
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STUDIO ROMANAZZI-BOSCIA E ASS. SRL

Via Amendola 172/c - 70125 Bari

  +39 080 5482187

e.romanazzi@studiorba.it

Partecipant / Pjesëmarrës:  Eligio Romanazzi

      +39 335 6311093

Studio Romanazzi-Boscia e Ass. Srl is a designer and project manager. 

The area of expertise of the company is that of hydraulic structures (water pipes, sewers, wastewater 
treatment plants and drinking water, hydroelectric plants) and the environment (controlled landfills, 
plants of bio-stabilization and composting, photovoltaic and oleic).

In Poland worked for the Municipality of Katowice and Krakow designer and director of two main 
works landfills 8,000,000 each.

In Albania, has carried out works for the Ministry of Public Works and the Tirana Municipality. The 
Romanazzi Studio was the Director of the Bovilla purification water system in Tirana and Berat 1800 
mc/s tank 60,000 cubic meters and some sewers.

Studio Romanazzi-Boscia E Ass. Srl  është një projektues dhe menaxhues projektesh. Kompania ka 
si fushë ekspertize strukturat hidraulike (ujësjellës kanalizime, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza 
dhe ujit të pijshëm, hidrocentraleve) dhe mjedisin (landfille të kontrolluara, impiante biostabilizimi dhe 
kompostimi, fotovoltaike dhe oleike).

Në Poloni ka bërë punime për Bashkinë e Katowices dhe Krakow, ka projektuar dhe drejtuar punimet 
e dy landfilleve prej 8.000,000, sejcili.

Në Shqipëri ka kryer punime për Ministrinë e Punëve të Brëndshme dhe Bashkinë e Tiranës. Studio 
Romanazzi ka qënë drejtor i punimeve të objektit të pastrimit të depozitave të Bovillës në Tiranë dhe 
në Berat ka realizuar një serborator me 1800 mc/s, 60.000 metra kub dhe disa kanalizime.
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SWS ENGINEERING SPA

Via della Stazione 27 - 38123 Trento

  +39 0461 979000

k.klaser@swsglobal.com

www.swsglobal.com
Partecipants / Pjesëmarrës:  Karla Klaser   Emanuela Marchi

         +39 347 9500950
       e.marchi@swsglobal.com

SWS offers specialized engineering, project management and risk management services for 
infrastructure, with strong expertise in underground constructions such as new transalpine deep 
tunnel projects. Large private contractors account for most SWS clients. SWS is an engineering 
consultancy firm founded in Italy in 1982. SWS offers specialized engineering, project management 
and risk management services for infrastructure construction. With offices in Italy, UK, Turkey, Canada, 
Algeria and France, our consultants can serve clients worldwide, offering innovative and sustainable 
solutions for their projects. Our growth strategy is based on partnerships with contractors and 
engineering firms, as well as tactical alliances with Enginsoft, a highly-regarded application software 
specialist with a worldwide presence and a sister company (250 people) in the SWS group. 

SWS offers solid project engineering and management expertise in four main market sectors: 
Tunneling, Railways and Roads, Subways and LRT and Hydro Power Plants. 

SWS ofron sherbime inxhinierike të specializuara të menaxhimeve të projekteve dhe të menaxhimeve 
të rrezikut për infrastrukturat, me ekspertizë të fortë për ndërtime nëntokësore, si për shembull 
projektet e tuneleve të thella transalpine. Kontraktuesit e mëdhenj privatë përbëjnë shumicën e 
klientelës së SWS-së. SWS është një firmë konsulence inxhinierike e themeluar në Itali në vitin 1982. 
SWS ofron shërbime inxhinierike të specializuara të menaxhimeve të projekteve dhe të menaxhimeve 
të rrezikut për veprat infrastrukturore. Me zyra në Itali, Britani të Madhe, Turqi, Kanada, Algjeri dhe 
Francë, konsulentët e kompanisë janë në gjendje t’i shërbejnë klientëve në mbarë botën, duke ofruar 
zgjidhje të reja dhe të qëndrueshme për projektet e tyre. Strategjia e rritjes së kompanisë është e 
bazuar në partneritet me kontraktorët dhe firmat inxhinierike, si dhe me aleancat me Enginsoft, që 
konsiderohet një software specialist aplikimesh, i pranishëm në të gjithë botën dhe një kompani 
motër (250 persona) në grupin SWS. 

SWS ofron projekte inxhinierike solide dhe ekspertizë të menaxhimit në katër sektorët kryesorë të 
tregut: Tunelet, hekurudhat dhe Rrugët, Metrotë dhe LRT, si dhe Hidrocentralet.
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TECHNITAL SPA

Via Cattaneo 20 - 37121 Verona  

   +39 045 8053611

segdirezione@technital.it  promest@technital.it 

www.technital.it 

Partecipant / Pjesëmarrës:  Marco D’Alba
    marco.dalba@technital.it

TECHNITAL is a private joint stock company established more than 50 years ago in Italy. It is a dynamic 
company whose sectors of activity cover transport infrastructure (roads and motorways, railways, 
inland waterways, urban transport, ports and airports), hydraulics (water treatment and desalination 
plants, dams, aqueducts, sewerage systems, waste water treatment), maritime and coastal engineering, 
environmental and sanitary engineering (dump sites, recycling plants), buildings and architecture.

The company covers the full range of services, from planning and feasibility studies through to detailed 
design, works supervision and technical assistance: project management, planning and economic-
financial evaluation of investments, feasibility studies and technical-economic evaluations, all levels 
of design, environmental impact assessment and studies, traffic studies, procurement and assistance 
with tenders, construction supervision, quality assurance, testing and commissioning, co-ordination 
and supervision of research and laboratory tests, development of hydrodynamic and hydrogeological 
analysis and simulations, development and application of analysis methods and computer modelling.

TECHNITAL është një kompani private aksionere e themeluar më shumë se 50 vjet më parë në Itali. 
Është një kompani dinamike, sektorët e veprimtarisë të së cilës mbulojnë infrastrukturën e transportit 
(rrugët dhe autostradat, hekurudhat, rrugët e brendëshme ujore, transportin urban, portet dhe 
aeroportet), inxhinierinë hidraulike (impiantet e trajtimit të ujërave dhe shkripëzimit, digat, ujësjellësat, 
sisteme të kanalizimeve, trajtimit të ujërave të zeza), Inxhinierinë detare dhe bregdetare, inxhinierinë 
mjedisore dhe sanitare (vendshkarkimet, impiantet e riciklimit), ndërtim dhe arkitekture.

Kompania mbulon gamën e plotë të shërbimeve, që nga planifikimi dhe studimet e fizibilitetit deri 
të projektimi i detajuar, mbikëqyrjen e punimeve dhe asistencën teknike: menaxhim të projekteve, 
planifikim dhe vlerësim ekonomiko-financiar të investimeve, studime fizibiliteti dhe vlerësime tekniko-
ekonomike, të gjitha nivelet e projektimit, vlerësimit dhe studimit të ndikimit në mjedis, studim trafiku, 
prokurim dhe asistencë në tenderime, supervizim ndërtimi, sigurim të cilësisë, testim dhe komisionim, 
koordinimin dhe mbikëqyrje të hulumtimeve dhe teste laboratorike, zhvillimin e analizave dhe 
simulimeve hidrodinamike dhe hidrogeologjike, zhvillimin dhe zbatimin e metodave të analizës dhe 
modelimit kompjuterik.
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