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 Societatea pe acţiuni «MONTAJCOM» Adresa: str. Valea Bacului, 1/2, шип. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2002 «Monta jcom»: tel.: (+373 22) 55-43-20 fax: (+373 22) 55-04-30 
«Mandarin-Jud»:  tel.: (+373 22) 24-26-77 fax: (+373 22) 24-37-19 Vasile Tutunaru Născut la 18
octombrie 1947,in satul Vorniceni, Străşeni Economist, absolvent al Colegiului de Comerţ
(1965) şi al Institutului de Comerţ şi Economie din Lvov (1969). Din 2004, director general al
«Montaj- com» SA. Societatea pe acţiuni «Montajcom» a fost constituită în anul 1995, în baza
asociaţiei republicane «Montajcom».

    

  

  

Este specializată în producerea şi comercializarea mobilei, producerea încălzitoarelor electrice
şi reparaţia utilajului comercial-tehnolo- gic. Spectrul mărfurilor pe care le produce este destul
de variat şi include mobilă pentru birou; dormitoare (canapele); mobilă pentru bucătării, antreuri
şi holuri (mobilă capitonată, fotolii); mobilă pentru hoteluri, biblioteci, instituţii de învăţământ etc.
Modelele propuse corespund gusturilor estetice şi necesităţilor cotidiene ale clienţilor. în cadrul
întreprinderii activează 50 specialişti cu bogată experienţă în do-meniu, care lucrează in mod
individual cu fiecare client. întreprinderea utilizează materie primă achiziţionată de la furnizori
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din România, Italia, Turcia, Rusia, Ucraina. Din aceste materiale se produc atât seturi de
mobilă, cât şi piese separate, confecţionate la comanda beneficiarilor din republică.
«Montajcom» SA desfăşoară o amplă activitate de comercializare a mobilei şi a încălzitoarelor
electrice. De regulă, mărfurile «Montajcom», precum şi cele procurate de la partenerii de
afaceri, se vând in magazinul de firmă «Mandarin- Lux». în cadrul magazinului, o echipă de
specialişti competenţi oferă consultaţii privind modelele, design-ul, forma şi culoarea
eventualelor piese de mobilă pentru apartamente sau oficii. Articolele de mobilă fabricate la
«Montajcom» SA au fost prezentate la expoziţiile naţionale şi internaţionale, unde s-au
învrednicit de premii şi medalii prestigioase.
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