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 Holdingul «MONTTEHSAN» SA Adresa: str. Mitr. Bânulescu-Bodoni, 45, num. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2012 tel.: (+373 22) 21-21-93  fax: (+373 22) 22-50-05  Alexandru
Davidovici  Născut la 10 aprilie 1938, in oraşul Bălti Inginer-constructor, absolvent al Institutului
de Inginerie şi Construcţii din Odesa. Din 1992, director general al Holdingului «Monttehsan»
SA. Distins cu ordinul «Gloria Muncii». încercând să caracterizam activitatea marilor
întreprinderi, ne oprim uneori asupra diferitor faţete ale activităţii lor: unele întreprinderi se
disting prin multitudinea şi varietatea de servicii prestate, altele prin importanţa lor
social-economicâ, altele, întâi de toate, prin faptul câ oferă populaţiei zeci sau chiar sute de
locuri de muncă. Există, însă, o categorie separată de întreprinderi, fără de care ar fi imposibilă
activitatea altor agenţi economici. Holdingul «Monttehsan» din Chişinău face parte din această
ultimă categorie.
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  Pe parcursul activităţii de aproape un secol, întreprinderea a oferit nenumărate servicii aproapetuturor întreprinderilor din republică. Este suficient să amintim că anume de numele lui estelegată construirea primei linii de troleibuze din capitala Moldovei şi a apeductului ceaprovizionează Chişinăul cu apă din Nistru. in anul 1998, «Monttehsan» a fost reorganizat însocietate pe acţiuni, întrunind 8 substructuri şi efectuând cele mai complexe şi variate lucrări:instalarea si asigurarea tehnică a sistemelor de încălzire, a sistemelor de gazificare şi a celor deaprovizionare cu apă, instalarea sistemelor de canalizare şi ventilaţie; confecţionarea utilajului şia unor instalaţii speciale din metal; asigurarea cu tehnică sanitară şi utilaj electric a structurilorsociale şi economice din republică, oferirea diverselor servicii de lăcătuşărie. Holdingul«Monttehsan» a participat la construcţia marilor întreprinderi din Moldova, cum ar fi «Signal»,«Mezon», «Zorile», «Bucuria», «Iscoj», «Litmas», «Electro- maş», «Moldkabel», uzinametalurgică din Râbniţa, fabrica de ciment din Rezina, a instituţiilor social-culturale, a caselor delocuit.în ultimii ani, «Monttehsan» a realizat numeroase comenzi ale «Moldindcombanc»,Centrului de tehnologii informaţionale, complexului «Elat» etc. Serviciile se efectuează la uninalt nivel profesionist, corespund standardelor europene ale calităţii şi se bucură de apreciereaspecialiştilor şi a beneficiarilor. Colectivul întreprinderii numără 270 specialişti calificaţi, capabilisă efectueze cele mai dificile şi mai urgente lucrări, activând atât în baza materiei primeautohtone, cât şi în baza materialului de construcţe şi a utilajului tehnologic importat dinRomânia, Cehia, Bulgaria, China etc.
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