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 Societatea pe acţiuni «VOLAN-AUTOTRANS» Adresa: str, Vokzalnaia, 28, or, Taraclia,
Republica Moldova, MD-7400 tel: (+373 294) 2-37-86; 2-34-53 fax: (+373 294) 2-54-13 Petru
Caireac   Născut la 30 aprilie 1958, în oraşul Taraclia - Inginer-mecanic, absolvent al Institutului
Politehnic din Chişinău (1980). - Din 1995, director al «Volan-Autotrans» SA. «Volan-Autotrans»
este succesoarea uneia dintre cele mai mari baze de maşini şi tractoare din sudul republicii,
«Iugvodstroi».

    

  

  

Din anul 1995 funcţionează cu statut de societate pe acţiuni. Prestează servicii de transport şi
expediţii, de reparare şi îngrijire a maşinilor auto, desfăşurând, totodată, şi activităţi comerciale,
antrepreno- riale şi de intermediere, servicii hoteliere etc. Dispune de o bază tehnică bine
asigurată (56 camioane, 14 remorci, 8 cisterne auto), pe care o întreţine în cele mai bu  ne
condiţii tehnice. Rezistente la distanţe mari şi la încărcături grele, maşinile «Vo- lan-Autotrans»
pot transporta mari cantităţi de încărcături atât pe teritoriul republicii, cât şi în afara hotarelor ei.
Capacitatea anuală de transportare a întreprinderii constituie circa 7 mln. tone/km (în ultimii trei
ani, întreprinderea transportând peste 4 mln. tone încărcături). «Volan-Autotrans» întreţine

 1 / 2



Societatea pe acţiuni «VOLAN-AUTOTRANS»
Vineri, 04 Mai 2012 08:16

relaţii de par- teneriat şi colaborare cu structurile de profil din Ucraina, România, Rusia, Kaza-
hstan, Bulgaria etc. Amplasată în preajma rezervorului de apă de la Taraclia şi în vecinătatea
barajului de pe râul Ialpug, întreprinderea este asigurată în permanenţă cu apă, servicii rapide
pentru orice tip de maşini. «Volan-Autotrans» dispune şi de ateliere de reparaţie, dotate cu
instalaţii şi utilaj modern, de două baze de reparaţie a camioanelor şi limuzinelor, de o staţie de
deservire tehnică a limuzinelor, de un atelier pentru confecţionarea tendelor. Secţiile şi
atelierele ei sunt bine iluminate şi încălzite pe timp de iarnă. «Volan-Autotrans» SA dispune şi
de un hotel, amplasat în Taraclia, care prestează non-stop servicii calitative. Colectivul
întreprinderii întruneşte circa 130 angajaţi (şoferi, lăcătuşi, strungari, sudori etc.), specialişti de
înaltă calificare şi apţi să presteze servicii diverse şi complexe de transport, reparaţie şi
deservire.

 2 / 2


