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 Societatea pe acţiuni «VIORICA-COSMETIC» Adresa: str. Mesager, 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova, MD-2069  tel.: (+873 22) 74-89-50  fax: (+373 22) 74-26-86  e-mail:
viorica2001@mail.ru  http://www.viorica.com Nicolae Bodur    Născut la 18 iulie 1955, în satul
Cairaclia, Taraclia - Inginer-mecanic, absolvent al Institutului Agricol din Chişinău (1982). - Din
1997, director general al întreprinderii «Viorica-Cosmetic» SA. - Declarat «Businessmanul
anului» (2000). Oficial, data fondării fabricii de par- fumerie şi cosmetică «Viorica-Cosmetic» se
consideră 12 mai 1989. Primii paşi de activitate pe acest făgaş fabrica i-а străbătut aflându-se
în componenţa AŞP «Viorica», considerată la acel moment lider în producerea uleiurilor eterice
de calitate. Iniţial,  sortimentul fabricii includea câteva varietăţi de şampon, creme, loţiuni şi apă
de colonie.
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  în anul 1996 «Viorica» a fost reorganizată în societatea pe acţiuni «Viorica- Cosmetic» care, deatunci, produce o gamă variată de articole de parfumerie şi cosmetică (circa 300 denumiri).Articolele de parfumerie produse aici (apă de colonie, apă de toaletă şi parfum), articole decosmetică (şamponuri, creme, geluri, săpunuri lichide, paste de dinţi, săpunuri cosmetice şieterice), ca şi detergenţii pentru veselă, sunt permanent solicitate atât pe piaţa internă, cât şi înafara hotarelor republicii, întreprinderea utilizează utilaj performant si foloseşte linii tehnologicemoderne; furnizate de firme de prestigiu («Rationator», «Bosch» şi «Strunk» din Germania).Ambalajele - flacoane şi capace din polimeri, de diferite forme şi componenţe - seconfecţionează cu ajutorul liniilor automate şi maşinilor produse de firma «Werner-Kam- mann».Pentru articolele de parfumerie şi cosmetice, «Viorica-Cosmetic» utilizează materie primănaturală, produse melifere, extracte şi uleiuri vegetale, preparate în Moldova, precum şicomponenţi oferiţi de parteneri europeni consacraţi domeniului («Cognis», «Hustsman»,«Dragco», «IFF» «Firmenich»). «Viorica-Cosmetic» îşi comercializeaza producţia prin reţeauade magazine de firmă amplasate pe teritonul republic, şi  cu ajutorul distribuitorilor permanenţi.Dispune de filiale şi reprezentanţe în Ucraina şi România. ; Siguranţa pentru sănătate aarticolelor «Viorica-Cosmetic» este testată în cadrul laboratoarelor medicale şi vizată deministerele sănătăţii din Republica Moldova, România, Rusia şi Ucraina. începând cu anul 2001drept garant al unei calităţi înalte a produselor a devenit obţinerea certificatului ISO 9001.Colaborarea şi relaţiile de parteneriat întreţinute cu întreprinderi prestigioase, capacitatea dea-şi utiliza eficient resursele tehnice şi materiale, de a-şi extinde pieţele de desfacere şi de a-şipromova mărfurile pe pieţele Europei de Est şi Europei de Vest au deschis în faţa fabricii noi şistrălucite perspective. Succesele întreprinderii sunt apreciate după merit. «Viorica-Cosmetic» afost distinsă cu Premiul şi Certificatul de Onoare al Centrului European de Studiere a Pieţei(pentru realizări în domeniul managementului, calităţii, inovaţiilor tehnice, serviciilor, nivelului debusiness şi prestigiu pe piaţa europeană; (Belgia, 1994); cu Certificatul şi «Medalia de Aur»(pentru dezvoltarea dinamică şi implementarea noilor tehnologii, pentru managementul strategical întreprinderii; Franţa 2000), ea fiind şi posesoarea titlului «Marca comercială a anului»(Moldova, 2003).
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