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S=pt=m]na/

Moldtelecom aduce bucurie

C][tig=torii Tombolei de iarn= Moldtelecom
au fost premia\i cu cadouri exclusive!

Mar\i, 22 ianuarie, compania Moldtelecom, ]n persoana directorului general Vitalie Iurcu, a premiat c][tig=torii tombolei de
iarn= "Conecteaz=-te [i c][tig=", organizat=
]n perioada 5 noiembrie 2012 – 6 ianuarie 2013 pentru abona\ii noi [i existen\i ai
companiei.
}ntr-o atmosfer= de s=rb=toare ]ncins=
de emo\ii tari, responsabilii companiei Moldtelecom au adus mul\umiri celor 15 mii de
abona\i noi, care s-au al=turat pe parcursul
celor 9 s=pt=m]ni ale campaniei la familia celui mai mare Operator de comunica\
ii din Moldova. La cap=tul acestei promo\ii
peste care a nins cu ur=ri de an nou, au
fost desemna\i 150 de c][tig=tori.
Momentul mult a[teptat al evenimentului a fost anun\area marelui c][tig=tor
al tombolei de iarn= "Conecteaz=-te [i
c][tig=", de c=tre directorul general al
S.A."Moldtelecom".
Marele premiu - un APARTAMENT ]n or.
Chi[in=u, pus la b=taie ]n cadrul campaniei organizate de Moldtelecom, i-a revenit

dlui MIHAIL M+CIUC+ din s.Cot, {old=ne[ti,
abonat existent al telefoniei mobile Unite.
Cople[it de emo\ii, Mihail M=ciuc= a mul\
umit mult ]ntregii echipe Moldtelecom pentru cea mai deosebit= surpriz= din via\a sa,
care i-a fost oferit= cu at]ta generozitate.
}ntrebat dac= a crezut vreodat= c= ar
putea c][tiga un apartament ]n capital=,
marele c][tig=tor a recunoscut c= nu avea
nici un motiv s= se g]ndeasc= la a[a ceva.
Iat= ]ns= c= Moldtelecom face minuni – de[i
lucreaz= la Chi[in=u ]n calitate de manager de v]nz=ri ]ntr-o companie, avea viz=
de re[edin\= ]n sat. Apartamentul d=ruit de
Moldtelecom face schimb=ri radicale ]n via\a
]ntregii familii M=ciuc=, care educ= un b=iat
de 15 ani, oferindu-li-se fericita posibilitate
de a se stabili definitiv la Chi[in=u.
{i cea de a doua c][tig=toare, ELENA
GARNAGA, abonat Unite, ne vorbe[te despre o schimbare la care putea doar visa.
Campania "Conecteaz=-te [i c][tig=" i-a
adus o FOAIE DE ODIHN+ LA MUNTE pentru 2 persoane. Locuie[te ]n centrul raio-

nal Anenii Noi, acolo ][i are [i serviciul, iar
ritmurile vie\ii, dar [i grijile, nu le-au prea
dat voie s= se g]ndeasc= la o plecare la
munte. Va pleca ]n februarie, undeva, ]n
Carpa\i, acolo unde iarna e rupt= din pove[ti
sau din pastelurile lui Alecsandri.
Printre cei mai noroco[i participan\i la
tombol= de iarn= au fost [i patru c][tig=tori
ai Televizoarelor performante LCD, dintre care doi abona\i existen\i ai telefoniei
mobile, un abonat nou Internet @ TV [i un
abonat existent al telefoniei fixe. De asemenea, 144 de abona\i Moldtelecom au c]
[tigat abonamente anuale gratuite la serviciile companiei.
"Este o bucurie pentru noi s= vedem
at]ta fericire ]n ochii abona\ilor no[tri. }i
felicit=m c= au avut ]ncredere ]n serviciile
Moldtelecom [i au c][tigat premii deosebite.
Celui mai emo\ionat dintre ei, c][tig=torul
Marelui Premiu ]i dorim o via\= frumoas= ]
n noua sa locuin\= [i c]t mai mult= comu-

nicare cu cei dragi.
Anul acesta, compania Moldtelecom
a pus ]n joc premii f=r= precedent ]n
R.Moldova , oferind posibilitate tuturor celor
73 000 de participan\i la tombol= s=-[i realizeze visul. }n total, am oferit 150 de premii, printre care abonamente anuale gratuite, televizoare LCD, o foaie de odihn= la
munte pentru 2 persoane [i un apartament
]n or.Chi[in=u",a remarcat Vitalie IURCU,
Director General al S.A. "Moldtelecom".
Participan\i ai tombolei de iarn=
"Conecteaz=-te [i c][tig=" au fost abona\ii
noi, care s-au conectat la unul din serviciile
oferite de Moldtelecom: televiziune digital=
IPTV, telefonie fix=, Internet sau telefonie
mobil= Unite [i abona\ii existen\i ai companiei Moldtelecom, care au utilizat serviciile
de telefonie mobil= sau telefonie fix=, extra
abonament, au migrat la un abonament cu
o plat= lunar= mai mare sau au re]nc=rcat
contul Unite cu cel pu\in 100 lei.
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O «S=pt=m]n= verde» precum e gr]ul ast=zi sub z=pad=
Ministrul Agriculturii [i Industriei Alimentare Vasile BUMACOV a participat
la cel de-al 5-lea Summit al mini[trilor
Agriculturii, care [i-a \inut lucr=rile ]
n cadrul Forumului Global pentru Alimenta\ie [i Agricultur=, desf=[urat ]n
perioada t]rgului interna\ional de produse agricole [i alimentare “Grüne
Woche", ]ntre 17 [i 20 ianuarie curent,
la Berlin. Evenimentele au fost organizate de c=tre Ministerul Alimenta\iei,
Agriculturii [i Protec\iei Consumatorului din Germania.
Tematica discu\iilor a vizat "Investi\
iile responsabile ]n economia agrar= [i
alimentar= – factor-cheie pentru economia alimentar= [i dezvoltarea agricol=". }n interven\ia sa, ministrul a men\
ionat faptul c= Moldova, fiind una dintre principalele \=ri agrare din Europa
de Sud-Est, cu o suprafa\= a terenurilor agricole de circa 2 mil. ha, dispune de un poten\ial ]nsemnat pentru
a contribui la asigurarea popula\iei globale cu hran= calitativ= [i inofensiv=.
}ntruc]t \ara are tradi\ii ]n producerea
agricol=, promoveaz= tehnologii noi [i
agricultura cu valoarea ad=ugat= ]nalt=,
suportul principalilor parteneri UE este
foarte relevant pentru atingerea progresului dorit ]n ramura dat=.
D]nsul s-a referit [i la importan\a
aprofund=rii continue a cooper=rii regionale, ca obiectiv bine determinat; facilitarea accesului la resursele financiare:
\=rile din regiune trebuie s= beneficieze
de Programele UE ]n domeniul agriculturii, respectiv, urmeaz= s=-[i con-

centreze eforturile pentru asimilarea
corect= a fondurilor europene pentru
agricultur= [i dezvoltare rural=.
Dl BUMACOV a vorbit [i despre
importan\a evenimentelor regionale pe
care Moldova le va organiza ]n anul
curent: Forumul mini[trilor Agriculturii
ai \=rilor membre ale Parteneriatului
Estic [i {edin\a preparatorie a Confe-

rin\ei FAO. Ministrul a avut mai multe
]ntrevederi bilaterale cu mini[trii agriculturii ai Rom`niei, Poloniei, Federa\
iei Ruse, Lituaniei, Letoniei, Sloveniei, Georgiei, Ucrainei, Belarusului, cu Comisarul European pentru
Agricultur= [i Dezvoltare Rural= [i cu
Secretarul de Stat al Departamentului
pentru Mediu, Alimenta\ie [i Afaceri

Rurale al Marii Britanii. Subiectele discutate s-au axat pe dezvoltarea rela\
iilor bilaterale de colaborare ]n domeniul agriculturii, accesarea fondurilor
ENPARD, organizarea la Chi[in=u a
Forului mini[trilor Agriculturii ai \=rilor
membre ale Parteneriatului Estic etc.
}n cadrul lucr=rilor forului, ministrul a
vizitat expozi\ia “Grüne Woche, Berlin,
2013". ("S=pt=m]na Verde")

