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Moldtelecom a decernat premii de excepţie
câştigătorilor tombolei „Conectează-te şi câştigă”

S

ărbătorile de iarnă s-au încheiat, dar ecoul lor se mai
face simţit de clienţii companiei Moldtelecom, pentru că, la sfârşit de ianuarie, cel mai mare operator de
comunicaţii din ţară şi-a răsplătit abonaţii cu premii
de vis câştigate la tombola de iarnă „Conecteză-te şi
câştigă” ce s-a desfăşurat în perioada 5 noiembrie 2012
- 6 ianuarie 2013. Premiile importante au schimbat în
mod plăcut viaţa norocoşilor care au rămas surprinşi de
generozitatea Moldtelecom.

Compania Moldtelecom
a făcut bilanţul tombolei
de iarnă „Conectează-te şi
câştigă”. Timp de nouă săptămâni, mii de oameni au
ales serviciile operatorului
naţional de telecomunicaţii
având, totodată, ocazia să
câştige unul din premiile de
preţ pe care le-a pus la bătaie
Moldtelecom. Pe 22 ianuarie
a avut loc ceremonia plină
de surprize neaşteptate în
care norocoşii şi-au ridicat
obiectele de preţ câştigate la
tombola „Conectează-te şi
câştigă”. Evenimentul a fost
încărcat de emoţii. Pe chipul
abonaţilor Moldtelecom se
citeau bucuria şi satisfacţia pe
care le trăieşti doar în urma
unui succes. Marii câştigători
ai tombolei Moldtelecom
nu bănuiau până în ultimul
moment că vor pleca acasă
cu premii la care puteau doar
să viseze. Surpriza le-a fost
dezvăluită de către directorul companiei Moldtelecom,
Vitalie Iurcu, care a mulţumit
celor peste 70 mii de participanţi la tombolă şi a felicitat
sincer toţi abonaţii care au
devenit câştigătorii tombolei
de iarnă în urma extragerilor
săptămânale şi a marii extrageri din 16 ianuarie curent.
„Este o bucurie pentru noi
să vedem atâta fericire în
ochii abonaților noștri. Îi
felicităm că au avut încredere
în serviciile Moldtelecom și
au câștigat premii deosebite.

Celui mai emoționat dintre
ei, câștigătorul Marelui Premiu, îi dorim o viață fumoasă
în noua sa locuință și cât
mai multă comunicare cu
cei dragi”, a declarat Vitalie
Iurcu.

Familia
Moldtelecom
a crescut cu 15 mii
de abonaţi noi
Participanți ai tombolei de iarnă „Conectează-te
și câștigă” au fost abonații
noi, care s-au conectat la
unul din serviciile oferite
de Moldtelecom: televiziune
digitală IPTV, telefonie fixă,
Internet sau telefonie mobilă
Unite și abonații existenți ai
companiei, care au utilizat
serviciile de telefonie mobilă
sau telefonie fixă, extra-abonament, au migrat la un abonament cu o plată lunară mai
mare sau au reîncărcat contul
Unite cu cel puțin 100 lei.
Directorul marketing, Constantin Şevciuc, a declarat că
ofertele avantajoase ale companiei Moldtelecom au dus
la creşterea semnificativă a
numărului de abonaţi. „Anul
acesta, compania a pus în joc
premii de excepţie şi acest
fapt a determinat mai multe
persoane să se conecteze la
serviciile Moldtelecom, faţă
de perioada similară a anului

trecut. E şi firesc, pentru că
piaţa de telecomunicaţii se
dezvoltă, iar noi oferim tot
mai multe servicii şi beneficii”, a remarcat Constantin
Şevciuc. „Numărul acesta
este un indiciu că organizarea tombolei de iarnă a fost
o idee binevenită, în urma
căreia au avut de câștigat
atât compania Moldtelecom,
cât și clienții săi. Suntem
convinşi că cei care au ales
serviciile noastre au avut
posiblitatea să se convingă
de calitatatea lor înaltă şi să
benefecieze de toate avantajele produselor noastre”, a
declarat directorul comercial
Moldtelecom, Ion Roşca.

Premiul de excepţie
oferit de
Moldtelecom – un
APARTAMENT
în Chişinău
Tombola „Conectează-te

şi câştigă” s-a finalizat cu decernarea celor 150 de premii.
144 de participanţi au intrat
în posesia abonamentelor
anuale gratuite oferite de
Moldtelecom la serviciile
de telefonie fixă, telefonie
mobilă, acces la internet şi
televiziune. Unul din câştigători, Elena Efrim,eleva la
Liceul „Dante Alighieri”, s-a
conectat recent la internet
Unite 3G şi nici nu a bănuit că
va deveni una din câştigătoarele unui abonament anual
ce-i va permite să se bucure
de internet şi televiziune digitală în mod gratuit.
„Stau la gazdă cu o colegă
și chiar am avut nevoie de un
asemenea premiu. E foarte
folositor. Ne-am bucurat ambele că vom avea acces gratuit
la internet”, ne-a mărturisit
câştigătoarea.
Alţi patru câştigători au
intrat în posesia televizoarelor performante LCD. Ion
Mircos din orăşelul Leova
este de mai mulţi ani client al

Ecartament dublu la Portul Giurgiulești

M

arfarele din România şi R. Moldova vor circula spre portul Giurgiuleşti fără schimbarea roţilor. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) va susţine construcţia unui segment
de cale ferată cu ecartament dublu pe singurul port moldovenesc de
pe Dunăre.

BERD va acorda un împrumut
de 12 milioane de dolari companiei
„Danube Logistics” SRL pentru
dezvoltarea infrastructurii Portului

Internaţional Liber Giurgiuleşti.
Împrumutul va constitui o parte din
investiţia de 30,7 milioane de dolari
a companiei pentru construcţia

unui terminal de cale ferată cu
ecartament dublu şi a unei rampe
de acces a vehiculelor la bordul
navelor maritime.
Segmentul de cale ferată va
avea o lungime de 100 m şi va face
legătura între reţeaua feroviară a
României şi cea din R. Moldova,
care au ecartamente diferite. Trenurile vor putea intra pe teritoriul
portului fără să piardă ore în şir la
schimbarea roţilor.
Potrivit raportului BERD, acest
proiect va ajuta portul de la Giurgiuleşti să devină un centru logistic
multifuncţional situat la intersecţia
căilor maritime comerciale din Europa de Est şi Uniunea Europeană.
Având acces la reţeaua de drumuri
şi căi ferate care fac legătura cu
Dunărea și regiunea Mării Negre,
Portul Internațional Giurgiulești
va putea concura cu marile porturi
din Galați și Odesa.
Timpul.md (I.M.)

companiei Moldtelecom, însă
câteva săptămâni în urmă s-a
abonat şi la televiziunea digitală. Premiul obţinut a fost
primul lucru de preţ câştigat
din viaţa lui. „Sunt foarte bucuros. Nu se întâmplă astfel
de momente în fiecare zi. Îi
sunt recunoscător companiei
Moldtelecom pentru televizor. Le voi face o surpriză
copiilor”, a spus dl Ion.
Un alt câştigător fericit al
campaniei „Conectează-te şi
câştigi” a fost Elena Garnaga
din Anenii Noi, care a intrat
în posesia unei foi de odihnă la munte pentru două
persoane. Fiind departe de
a planifica o vacanţă, fericita
câştigătoare va reuşi să-şi
petreacă clipe de neuitat cu
cei dragi în sânul naturii,
la o staţiune pitorească de
munte în Carpaţi. „Cu câteva
zile înainte să se sfârşească
tombola am mers cu fiul la
reprezentanţa Unite şi am
luat două telefoane mobile
în credit. Şi, iată, ne-a surâs

norocul. Sunt foarte bucuroasă. E un adevărat cadou
pentru familia mea. Chiar
dacă nu am planificat vreo
călătorie, acum voi putea să
mă odihnesc”, a spus Elena.
Momentul culminant al
evenimentului a survenit
când a fost anunţat câştigătorul Marelui Premiu pus
la bătaie de Moldtelecom în
cadrul tombolei „Conectează-te şi câştigă”. Un apartament în Chişinău i-a revenit
lui Mihai Măciucă din satul
Cot, r-nul Şoldăneşti, abonat
de doi ani la telefonia mobilă
Unite. Copleşit de emoţie
şi de surpriza neaşteptată,
Mihai nu găsea cuvinte ca
să-şi exrime bucuria. El a
mulţumit mult întregii echipe Moldtelecom pentru cea
mai deosebită surpriză din
viaţa sa, care i-a fost oferită
cu atâta generozitate. „Sunt
foarte recunoscător companiei Moldtelecom pentru
acest premiu nesperat. E
tot ce am visat să am - un
apartament în or. Chişinău.
Pot să zic cu inima împăcată
că Moldtelecom mi-a realizat visul. Abia aştept să mă
mut cu familia în noua casă.
Acest premiu mi-a schimbat
radical viaţa în bine. Încă
nu-mi vine să cred, pentru
că până în ultimul moment
nu bănuiam ce premiu mă
aşteaptă”, a declarat vădit
emoţionat dl Mihail Măciucă
în faţa echipei Moldtelecom
şi a reprezentanţilor massmedia, prezenţi la Premierea
Marilor câştigători ai Tombolei de iarnă.
Conectaţi-vă la serviciile
companiei Moldtelecom şi
veţi câştiga, a adăugat câştigătorul campaniei „Conectează-te şi câştigă” .
I.M.

Cumpărătorii de cazane pe
biomasă vor fi subvenționați
Persoanele care vor
să își instaleze cazane
pe biomasă solidă vor
fi finanțate, parțial, de
către Agenția pentru
Eficiență Energetică, în
parteneriat cu Proiectul
Energie și Biomasă, care au anunțat
un Program de subvenționare în
acest sens.
Prin urmare, proiectul presupune
rambursarea a cel mult 30 la sută din
valoarea investiției efectuate pentru
instalarea echipamentului, dar care
nu va depăși suma de 1000 de euro.
Inițial a fost anunțat concursul de acreditare a furnizorilor
în cadrul Programului, care vor
asambla în R. Moldova cazanele ce
vor fi oferite ulterior gospodăriilor
casnice în condiții avantajoase.
La concursul de acreditare se pot
înscrie întreprinderile înregistrate

în R. Moldova, forma
de proprietate integral
privată, care au capacitatea de a asambla
cazane pe biomasă.
Eligibilitatea furnizorilor în cadrul
programului de acreditare va fi
determinată de proporția lucrărilor
efectuate local. Colectarea ofertelor
pentru participarea în programul de
acreditare a început din 15 ianuarie
2013, iar înregistrarea și evaluarea
dosarelor este un proces continuu.
Valoarea totală a Programului
este de 1,1 mln. euro. Banii sunt
acordați de Uniunea Europeană, prin
intermediul Proiectului Energie și
Biomasă, finanțat de UE și cofinanțat,
implementat de PNUD Moldova.
Mai multe informații găsiți pe biomasa.aee.md sau la (022)49.94.44.
Timpul.md (V.P.)

