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 Societatea cu răspundere limitată «STROITEHNOLOGIA»  Adresa: str. Puskin, 2, or. Taraclia,
Republica Moldova, MD-7400 tel; (+373 294) 2-52-43  tel./fax: (+373 294) 2-44-37 Alexei
Pulucciu Născut la 10 februarie 1957, în satul Congaz, Comrat - Inginer-constructor, absolvent
al Co-legiului de Construcţie din Hânceşti (1981) şi al Institutului de Inginerie şi Construcţii din
Odesa (1988). - Din 1992, director al «Stroitehnologia» SRL. Se ştie că profesia de constructor
este una dintre cele mai vechi şi necesare. Se mai ştie că, întotdeauna, casele bune şi
frumoase bucură privirea oamenilor.

  

    

  

  

Poate anume din aceste considerente «Stroitehnologia» SRL, fondată în 1992 (cu sediul în
oraşul Taraclia), s-a implicat în construirea caselor individuale, a clădirilor industriale, precum şi
a luctărijor de montaj si de reparaţie realizate în sudul republicii. Acest lucru a devenit
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preocuparea de bază a celor* 80 angajaţi care constituie, la momentul actual, colectivul de bază
al întreprinderii. «Stroitehnologia» mai produce şi materiale de construcţie şi finisaj, folosind în
acest scop materie primă proprie, conformată la standardele europene şi la cele mai stricte
exigenţe ale normelor domeniului. Produce şi piatră pentru construcţie, for- tant, amestecuri
uscate, plăci de beton şi soluţii pentru tencuieli - materiale pe care le foloseşte pentru multe din
genurile de lucrări prestate. Dispune şi de un atelier pentru prelucrarea metalelor, activitate pe
care o concepe ca fiind în strânsă legătură cu cea de construcţie. Pe lângă construcţia de case
pentru clienţi individuali, întreprinderea a construit stela raionului Taraclia, un şir de clădiri de
menire social-culturală, iar la momentul actual, specialiştii întreprinderii zidesc o fabrică de
confecţii în satul Congaz. Pe parcursul anilor, «Stroitehnologia» SRL a realizat lucrări de
reparaţie şi finisaj în instituţiile publice: clădirea primăriei, Centrul de instruire medicală, Casa
Cadastrului din Taraclia; a prestat lucrări de reparaţie-reconstrucţie atelierului de croitorie din
satul Copceac. Activitatea întreprinderii şi stilul ei de lucru sunt apreciate atât de beneficiari,, cât
şi de specialişti. în anul 2003 «Stroitehnologia» SRL a fost recunoscută drept «Cel mai bun
contribuabil al raionului Taraclia».
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