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 Uzina de tractoare “TRACOM” SA Adresa: str. Columna, 170, mun. Chişinău, Republica
Moldova, MD-2004 tel ./fax: (+375 22) 75-29-33 Vasile Chirmici      Născut la 2 septembrie
1958, în satul Maximeni, Cimişlia - Inginer-economist, absolvent al Institutului Politehnic din
Chişinău (1982) şi al Universităţii de Stat din Craiova (1999). Doctor în economie. - Din 2001,
director general al uzinei de tractoare «Tracom» SA Acum o sută de ani, maşinile realizau doar
5% din muncile industriale şi agricole, celelalte 95% revenind pe seama oamenilor sau
animalelor. Astăzi aproape că nu există domeniu în care maşinile să nu fi înlocuit munca
omului.
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Cea mai mare parte din muncile mecanizate le realizează, totuşi, tractoarele. Din acest motiv,
ele sunt mereu căutate pe piaţă şi solicitate atât de marile întreprinderi industriale, cât şi de
colectivele agricole mici sau de gospodarii simpli de la sate. Cunoscând această stare de
lucruri, uzinele producătoare îşi diversifică producţia, îşi sporesc sortimentul. «Tracom» SA,
uzină cu o bogată experienţă în producerea şi asamblarea tractoarelor, respectă cu stricteţe
aceste principii. Uzina «Tracom» a fost fondată în 1945 ca unitate industrială specializată în
producerea tractoarelor şi reparaţia tehnicii agricole. S-a specializat în producerea tractoarelor
cu şenile şi cu motor Diesel, utilizate la cultivarea plantelor prăşitoare, la efectuarea lucrărilor
complexe în livezi, vii, sere etc. A produs peste 350 mii tractoare, utilizate în aproape toate
ramurile economiei naţionale. Produce şi tehnică agricolă pentru uz general (arat, grăpat,
discuire, semănatul culturilor cerealiere etc.); maşini pentru instalat ţevi şi mecanisme pentru
reparaţia conductelor, piese de rezervă pentru tehnica agricolă etc. Tractoarele fabricate ia
«Tracom» SA acoperă integral piaţa Moldovei şi se bucură de aprecierea clienţilor autohtoni. O
parte din tractoare sunt comercializate în Rusia şi Ucraina.  în cadrul întreprinderii«, activează
peste 550 specialişti, care realizează producţie ce corespunde - atât prin calitatea, cât şi prin
diversitatea produselor - standardelor ramurii. Materialele şi piesele de rezervă utilizate la
producerea tractoarelor sunt achiziţionate de la furnizori din ţările CSI. «Tracom» SA întreţine
relaţii de par- teneriat şi cu uzine de profil din Rusia, Ucraina şi Belarus. în viitorul apropiat,
«Tracom» SA pre-conizează să lanseze un nou tip de tractoare (T-80K), să modifice şi să
perfecţioneze modelele fabricate până acum. Obiectivele uzinei sunt de a-si diversifica - în
măsura posibilităţilor - producţia de tractoare, conformând-o la cerinţele economice moderne şi
de a-şi spori perpetuu calitatea.
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