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 Intreprinderea mixtă «SANTEK»SA Adresa: str. Zavodskaia, 3, or. Taraclia, Republica
Moldova, MD-7400  tel./fax: (+373 294) 2-35-92 Ivan Peev      Născut la 28 august 1954, în
satul Ursoaia, Cahul Inginer-energetician, absolvent al Insti-tutului Politehnic din Chişinău
(1978). Din 2003, director general al ÎM «San-tek» SA. Distins cu ordinul «Gloria Muncii».
întrerpinderea mixtă moldo-rusă «San-tek» SA este o unitate relativ tânără: şi-a început
activitatea în anul 2003, dar şi-a cucerit deja renumele de uzină modernă, specializată în
producerea plăcilor din ce-ramică şi a devenit, fără exagerare spus,  una dintre cele mai
prospere unităţi eco-nomice ale republicii.
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Foarte mulţi beneficiari din Moldova, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Uzbekistan, Kîrgîstan au
apreciat la justa valoare ca-litatea ceramicii de la Taraclia, 70% din volumul ei fiind exportat
peste hotarele republicii. Producţia «Santek» a devenit într-atăt de populară în ţările CSI, încât
chiar lucrând şi în regim non-stop, între-prinderea abia de reuşeşte să facă faţă co-menzilor
solicitate. Fabrica este dotată cu utilaj automati-zat, ajustat la standardele europene. Liniile şi
procesele de producţie sunt asigurate în permanenţă de către 300 specialişti de înaltă calificare.
Potenţialul tehnic şi tehnologic al fabri-cii se exploatează la maximum. Aici se produc zilnic 5 mii
m. p. de plăci de ceramică. Producţia «Santek» a fost omologată - în Republica Moldova şi
Rusia - cu certifi-cate ale calităţii. întreprinderea foloseşte atât materie primă locală, cât şi
material de construcţie importat din Ucraina şi Spania. «Santek» acordă multă atenţie
dezvoltării măiestriei profesionale a angajaţilor, organizând în acest scop cursuri de reciclare şi
perfecţionare, întâlniri de lucru şi schimb de experi* enţă; specialiştii întreprinderii studiază şi
analizează noile realizări şi performante ale domeniului, încercând să le aplice în activitatea
fabricii.  In planurile de perspectivă ale între-prinderii este preconizată lansarea unei noi colecţii:
şase varietăţi de plăci de ceramică pentru pavarea pereţilor şi trei varietăţi pentru pardosirea
podelelor, ele fiind prevăzute cu desene originale şi design inedit. Articolele din ceramică
produse la «Santek» SA sunt înalt apreciate de spe-cialişti şi extrem de solicitate atât pe piaţa
internă, cât şi pe cea din alte ţări. «Santek* SA participă permanent la expoziţiile şi târgurile
naţionale şi interna-ţionale, producţia sa fiind distinsă cu me-dalii, diplome şi premii importante
(Kiev, 2003; Moscova, 2003).
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