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 Societatea cu răspundere limitată «TO-MAX-GRUP»  Adresa: bd. Republicii, 33, or. Cahul,
Republica Moldova, MD-2700  tel ./fax: (+373 299) 2-04-53 Pavel Maximenco     Născut la 28
mai 1974, în oraşul Cahul Mecanic auto, absolvent al Colegiului de hidroamelioraţie din Cahul
(1993). Din 1993, director al SRL «To-Max- Grup» . Fondată în 1993, întreprinderea cu
răspundere limitată «To-Max-Grup» a desfăşurat iniţial o simplă activitate comercială, a prestat
apoi diverse servicii, optând până la urmă pentru activitatea de construcţie. Din anul 2000
realizează o gamă largă de lucrări de proiectare, zidire, finisare şi reparaţii.
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Dispune de un efectiv de 70 specialişti,  capabili să realizeze proiecte originale, design, să
construiască blocuri nestandard, să efectueze lucrări şi reparaţii curente şi capitale, să
tencuiască, vopsească şi să acopere case, alte obiecte de construcţie. Edificiile construite de
colectivul între-prinderii au un aspect arhitectonic deose-bit, sunt spaţioase, moderne şi
înnobilează imaginea generală a oraşelor şi satelor din sudul Moldovei. în ultimii ani, angajaţii
întreprinderii au construit numeroase blocuri cu multe nivele. Ultimul, aflat în proces de finisare,
are nouă etaje, însumează 36 apartamente şi urmează a fi propuse clienţilor sub formă de
ipotecă. Pe lângă faptul că sunt implicaţi în activitatea de construire a noilor clădiri, angajaţii
întreprinderii repară blocurile şi casele vechi, redându-le aspectul anterior sau adaptându-le la
noile standarde. Constructorii de la «To-Max-Grup» prestează şi servii de alpinism industrial,
efectuând lucrări complicare de vopsire a pereţiilor laterali, a balcoanelor de la etajele
superioare sau de reparare capitală a aco-perişurilor. Este un gen de activitate extrem de
solicitat. 70% din comenzile privind repa-raţia sau montarea acoperişurilor revin pe seama
acestei întreprinderi. în afară de lucrările enunţate, angajaţii întreprinderii confecţionează uşi şi
gea-muri; seturi de mobilă, mese, scaune, alte articole de tâmplărie, folosind lemn şi  material
de constructie achiziţignat de la producători din Moldova sau de la firme specializate din Rusia.
In ultimul timp, graţie interesului sporit faţă de materiale de pavaj, «To-Max- Grup» a deschis
(deocamdată, pentru cli-enţii din sudul republicii) o secţie de pro-ducere a materialelor de pavaj,
în viitorul apropiat preconizând să se lanseze pe piaţa naţională a producătorilor din respectivul
domeniu. Pentru diversificarea si extinderea activităţii, întreprinderea lucrează şi cu beton
celular autoclavizat de producţie proprie. Oferă şi servicii de montare a ţevilor şi instalaţiilor
pentru sistemele de gazificare cu presiune medie sau joasă. Mizând pe propriile aptitudini, dar
şi pe sprijinul clienţilor şi partenerilor de afaceri, membrii colectivului preconizează să-şi extindă
aria de activitate, să procure utilaj şi instrumente de tâmplărie noi (gatere etc.), să deschidă un
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magazin în care să-şi comercializeze propria producţie, să-şi lărgească piaţa de desfacere în
afara hota-relor republicii.
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