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 Societatea pe acţiuni «TUTUN-CTC» Adresa: str. Ismail, 116, mun. Chişinău, Republica
Moldova, MD-2023 tel.: (+373 22) 27-14-01 tax; (+373 22) 27-86-01, 27-31-75 e-mail:
tutn@mdl.net Gheorghe Naforniţă    Născut la 12 februarie 1968, în satul Ciuciulea, Glodeni -
Economist, absolvent al Universităţii de Stat «Dunărea de Jos» din Galaţi (România). - Din
2003, director general al «Tutun- CTC» SA. - Declarat «Businessman al anului» (2003).
Dezvoltarea industriei de prelucrare Bl fermentare a tutunului şi producere a Jagaretelor a
devenit posibilă graţie planta- Jpilor de tutun, îngrijite conform celor mai Avansate procese
agrotehnice. Locul prio- |||ritar în această industrie îl deţine, decenii la rând, întreprinderea
«Tutun-CTC» SA,  care se numără printre cei mai mari con-tribuabili ai republicii. Actualmente,
«Tutun-CTC» dispune de sase filiale naţionale.
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  Capacitatea întreprinderii depăşeşte 10 mii tone de tutun pe an. «Tutun CTC» aprovizioneazăcu produse de tutungerie piaţa internă (dispune de 48 magazine de firmă) şi asigură cu locuripermanente de muncă 1.300 specialişti. Activitatea de bază a întreprinderii o constituieproducerea tutunului fermentat, stripsat şi tăiat şi a ţigaretelor cu şi fără filtru (aici se produccirca 7 mlrd. ţigarete circa 25 de mărci comerciale anuale). «Tutun-CTC» utilizează materieprimă procurată de la gospodăriile agricole din republică sau o importă de la companiiproducătoare din Franţa, Bulgaria, Grecia, Brazilia, Turcia şi foloseşte utilaj performant: linii deproducţie de tutun fermentat în flux cu o capacitate anuală de 5.200 tone, ajustate la un sistemcomputerizat de control şi dirijare a proceselor tehnologice. Activitatea întreprinderii esterealizată în baza tehnologiilor avansate: confecţionarea filtrelor monoacetate de diverse mărimişi specificaţii, producerea cupa- jelor din tutun tăiat de tip «Oriental», «American Blend»,«Virginia Blend» etc. Capacitatea unei linii complexe constituie 4-5 mii ţigarete pe minut.«Tutun-CTC» este unica întreprindere producătoare de tutun din Republica  Moldova care aimplementat şi a fost cer-tificată cu sistemul de calitate, bazat pe standardul internaţionalISO-9001:2000, fapt ce i-а permis să-şi îmbunătăţească calitatea şi să reducă cheltuielile şitimpul de certificare a produselor. In anul 2005 «Tutun-CTC» a obtinut certificatul SRAC(Societatea Română de Asigurare a Calităţii) acordat pentru marketing, elaborare şicomercializare pe piaţa internă şi externă a articolelor din tutun şLmaterie primă «fermentată şistripsată. ж Articole de tutungerie produse de ^Tutun-CTC» SA au fost menţionate cu medalii şidistincţii la diverse expoziţii şi foruri internaţionale: «International Gold Star for Quality» (Madrid,1998), «i2th /nte^national Europe Award for [Paris, 1998), «World Quality Pţmpntment, Award»(Paris, 2000), «Me- ^jjflrffîe d'or spi» (Paris, 2001), «Tabacex» (Moscova, 2001), Diplomalaureatului Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calităţii, productivitătii si competitivităţii,«Marca comercială a anului» (Chişinău, 2003, 2004).
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