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 întreprinderea mixtă Uzina «TOPAZ» SA  Adresa: piaţa Dimitrie Cantemir, 1,  mun. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2004 tel.: (+373 22) 50-81-04  fax: (+373 22) 58-24-00  e-mail:
topaz@mtc.md http://www.topaz.md Valeriu Butanu Născut la 2 aprilie 1959, în oraşul Cimişlia
Inginer-mecanic, absolvent al Universităţii Tehnice «Bauman» din Moscova (1982) şi al
Academiei de Studii Economice şi de Management din Viena (2001). Din 1998, director general
al uzinei «To-paz» SA. întreprinderea mixtă «Topaz» SA este amplasată în centrul capitalei şi
ocupă un spaţiu de aproximativ 4 hectare. Se numără printre cei mai mari producători din
Republica Moldova care activează în domeniul construcţiei de utilaj şi maşini.   Uzina «Topaz»
şi-a început activitatea în 1978* realizând comenzile Ministerului Apărării al URSS.
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  O etapă nouă pentru uzina «Topaz» a început odată cu achiziţionarea ei, în 2002, de către ocompanie străină, programul de investiţii al căreia a constituit 4 mln. dolari SUA, pentru operioadă de doi ani. în prezent, uzina «Topaz» este dotată cu utilaj şi aparate moderne, care îiasi-gură eficacitate si succes. Parcul ei de ma- şini-unelte inclucfe peste 200 unităţi teh-nice.Printre acestea se numără instalaţiile pentru strungărit (utilaj pentru strungărit şi filetat cuexactitate sporită şi comandă digitală, produse de firma «Schaubiin»); utilajul pentru frezat(strung cu patru axe şi comandă digitală, produs de firma «Mano», strung pentru frezat cucomandă digitală, produs de firma «Hermle»); utilajul pentru alezat (strunguri decoordonare-alezare, produse de firmele «Micromat», «Mitsui Seiki» şi un centru de prelucrare«Hitachi»); utilajul pentru şlefuit (stfungul universal de şlefu-it, produs de firma «Studer»,strungurile de coordonare-şlefuire «Hauser» şi «Mitsui Seiki», instalaţia pentru şlefuit şi netezit,produsă de «Jones Shipman»). Utilizarea acestei tehnici moderne per-mite proiectarea şiproducerea instalaţiilor tehnologice şi instrumentale (press-forme, forme turnate, matriţe etc.),detalii complexe pentru construcţia de maşini, plate de tipar şi aparatură radioelectronică.   Pelângă asta, uzina «Topaz» SA asigură cu tehnică necesară şi sectorul agrar, propunândîntreprinderilor şi persoanelor particulare mini-tehnică agricolă; blocuri motorizate pentrumecanizarea muncii manuale şi elemente montabile pentru ele (pluguri, cositori, maşini decurăţat zăpada, remorci etc.). In cadrul întreprinderii funcţionează un birou de proiectare siconstructie, specialiştii căruia sunt implicaţi în activităţi de modernizare a sistemelor de reglareşi dirijare a staţiilor electrice şi a turbinelor de gaz, în elaborarea sistemelor automate decomandă: telecomande pentru gestionarea şi controlul proceselor tehnologice, instalaţiidestinate prelucrării electrice, chimice şi fizice a metalelor, apa- rataj radioelectronic cudestinaţie specială, softuri pentru prelucrarea informaţiei, instalaţii pentru control şi testaredestinate diverselor domenii industriale. Păstrând şi respectând tradiţiile şi ex-perienţaacumulată în domeniul industriei microelectronicii şi construcţiei de maşini, asigurândstandardele maxime ale calităţ ii, uzina «Topaz» colaborează eficient cu întreprinderi de profildin CSI, din ţările Comunităţii Europene, cu firme mari din Belgia, Italia, Israel, România (înbaza con-tractelor de lungă durată).
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