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Unité a lansat
portabilitatea
numărului mobil și
două oferte exclusive
La 1 iulie, Unité a anunțat
lansarea serviciului de
portabilitate a numărului mobil.
Cu această ocazie compania a
anunțat două promoții exclusive.
Astfel, în cadrul unei conferințe
de presă, reprezentanții
companiei Moldtelecom au
anunțat că acei clienți care vor
trece la Unité, vor beneficia
de: Internet+ IPTV gratuit și
abonamentul Unic Promo. Cu
această noutate unică a fost spus
bun venit în familia Unité.

A

cum, grație implementării cu succes
a ser v iciului de
portabilitate, clienții din alte rețele au posibilitatea
să vină în familia Unité fără a-și
schimba numărul de telefon. Totodată, aceștia vor avea accesibilitatea
la cea mai bună ofertă de pe piața
autohtonă prestată de către opera-

torul Unité și anume: comunicare
gratuită și nelimitată pe viaţă în
rețeaua Unité şi Moldtelecom, Internet gratuit și nelimitat, cele mai
mici tarife spre alte rețele naționale
de doar 50 bani per minut, cele mai
mici tarife pentru apelurile internaționale, începând cu doar 1,44 lei,
bonus la apeluri de intrare naționale și internaționale, oferte unice
Multiplay, comunicare nelimitată
și gratuită în zonele FreeGZone,
telefoane și modeme performante
la 1 leu la conectare cu abonamente
de doar 40 lei lunar.
Cu această ocazie, Constantin
Șevciuc, vicedirector general Moldtelecom, a salutat toți viitorii clienți
și le-a urat bun venit în rețeaua
Unité:
„În prezent, Unité, este operatorul cu cea mai mare acoperire și

singurul care oferă comunicarea
cea mai ieftină în rețelele atât
mobile, cât și fixe. Astfel, în cadrul
ofertei de portabilitate Unité, aduce
pentru noii săi clienți, două promoții exclusive. Prima - abonamentul
Unic Promo, care costă doar 19 lei
lunar și oferă comunicare gratuită şi
nelimitată în reţeaua Unité, apeluri
cu alte reţele naţionale cu doar 50
bani per minut şi trafic Internet
mobil – 1000 MB. Cea de-a doua
ofertă ține de abonamentul Multiplay. Așadar, orice persoană care va
trece la Unité va beneficia, timp de
trei luni de Televiziune digitală şi
Internet fix GRATUIT”, a menționat Constantin Şevciuc.
În același timp, Ion Roșca, directorul comercial Moldtelecom a
subliniat că de azi înainte șansele
măririi numărului clienților va
crește semnificativ, întrucât, vor
dispărea obstacolele ce țin de păstrarea numărului. „Este foarte simplu să devii clientul nostru. Trebuie

doar să vă apropiați la orice magazin
Moldtelecom sau Unité, și să depuneți o cerere cu actul de identitate.
Termenul de portare va fi agreat de
către însuși clientul nostru”.
Şeful secţiei de dezvoltare şi
implementare a serviciilor mobile,
Dumitru Gorelco, a comunicat
că fiecare persoană care sună va
fi informată printr-un semnal că
abonatul solicitat a trecut la un alt
operator de telefonie mobilă.
Vitalie Iurcu, directorul general
Moldtelecom, este absolut sigur
că lansarea serviciului de portabilitate va aduce doar beneficii
clienţilor de telefonie mobilă şi
pieţei locale de comunicaţii şi cu
această ocazie a îndemnat clienţii,
care doresc să beneficieze de
serviciile performante ale operatorului naţional Moldtelecom
şi de cele mai avantajoase oferte
de telefonie mobilă din Moldova
să vină în familia Unité pentru
a obţine avantaje maxime în

comunicare, atât în reţeaua de
telefonie mobilă, cât şi în reţeaua
de telefonie fixă. Alegerea operatorului naţional Unité înseamnă
posibilităţi unice de a economisi
şi susţinerea companiei autohtone, aşa cum toate veniturile
şi impozitele achitate rămân în
Republica Moldova”, a declarat
Vitalie Iurcu, Directorul General
al S.A. „Moldtelecom”.
Moldtelecom este unicul operator național care oferă cinci servicii de înaltă calitate cu acoperire
națională: telefonie fixă avansată,
telefonie mobilă de ultimă generație, Internet fix în bandă largă,
Internet mobil calitativ și Televiziune digitală IPTV. Din an în an,
familia brandului Unité devine tot
mai numeroasă, grație celor mai
atractive oferte pe piața de telefonie
mobilă și calității înalte a serviciilor
prestate la prețuri accesibile pentru
toți cetățenii țării.

Rogozin despre eventualitatea unui război nuclear:

America în câteva ore ar DISTRUGE Rusia
Federaţia Rusă trebuie să
se pregătească să facă faţă unor
eventuale noi conf licte de pe
poziţiile viitorului. Şi asta nu
neapărat privind prin prisma
războaielor trecute. Aceasta
pare să fie concluzia unei conferinţe ştiinţifico-practice desfăşurate la Moscova şi consacrată
adecvării pregătirii pentru reînzestrarea armatei. Reuniunea,
patronată de vicepremierul
Dimitrie Rogozin, la care au
participat analişti în domeniul
securităţii, experţi militari şi
din industria de apărare a luat
în calcul cinci scenarii posibile.

Rusia nu va ajunge
NICIODATĂ din urmă
statele dezvoltate
din occident
Primul din scenariile menţionate se referă la un război împotriva unui inamic superior din
punct de vedere tehnologic. Rusia, a recunoscut Rogozin, nu va
putea ajunge din urmă şi depăşi
statele superior dezvoltate din
acest punct de vedere, în primul
rând statele occidentale, întrucât
economia Rusiei este de zece ori
mai mică decât cea americană, iar
distrugerea potenţialului ştiinţific
în anii ce au urmat dezmembrării
URSS a făcut ca regresul să fie de
ordinul deceniilor.

4000 de lovituri
americane distrug
90% din potențialul
nuclear al Rusiei
Principala garanţie a securităţii Rusiei sunt forţele
sale de descurajare strategică
nucleară. În conformitate cu
doctrina sa nucleară, Rusia este
gata să folosească armele nucleare inclusiv pentru a respinge
o agresiune efectuată cu mijloace convenţionale. Dar este
oare scutul nuclear suficient în
condiţiile actuale? Răspunsul
este negativ, vicepremierul
rus invocând în acest sens
noua doctrină americană a
aşa-numitei lovituri globale
fulgerătoare, ce prevede posibilitatea atacării oricărui

punct de pe glob în timp de
o oră de la luarea deciziei.
Pentru prima dată în ultimii
50 de ani, a afirmat Rogozin,
strategii americani au viziunea
modului în care pot învinge o
altă putere nucleară fără riscul
unei riposte care să provoace
Statelor Unite pierderi inacceptabile. Conform unui scenariu
al Pentagonului, modelat pe
calculator anul trecut - 3.5004000 de lovituri cu arme de
mare precizie pot distruge 80-

90% din potenţialul nuclear
al Rusiei şi aproape întreaga
infrastructură provocând
totodată pierderi minime în
rândul populaţiei civile. Unui
asemenea pericol, în opinia lui
Rogozin, i se poate răspunde
printr-o ripostă asimetrică cu
ajutorul unor tipuri de arme
fundamental noi nebazate pe
sistemele de telecomunicaţii
existente şi care să fie arme autonome şi autosuficiente capabile
să realizeze sarcini proprii.
Cel de-al doilea scenariu
se referă la un război tradiţional
cu angajament de luptă direct
împotriva unui inamic al cărui
nivel tehnologic este comparabil cu cel al Rusiei. În prezent,
Rusia mizează pe forţele sale
de reacţie rapidă, în primul
rând, trupele de desant aerian.

În Rusia, a spus Rogozin, există
şi teorii alternative, conform
cărora împotriva unui adversar
de acest tip trebuie luptat cu
ajutorul mijloacelor non-contact,
cu arme cu rază mare de acţiune
capabile să lovească nu doar trupele şi tehnica de luptă inamice,
ci şi reţelele logistice ale acestuia.

Rusii pierd și
războiul de gherilă
Al treilea scenariu are în
vedere pericolul războaielor
locale de tipul celui din Afganistan sau al războiului cecen.
Experienţa acestor războaie a
arătat că folosirea disproporţionată a forţei într-un război de
gherilă, de uzură nu duce decât
la escaladarea conf lictului,

fiind necesare arme de tip nou
capabile să evite angajamentul
direct al militarilor şi să lovească numai acele ţinte care
reprezintă cu adevărat un pericol şi desigur o tactică de luptă
adecvată de tipul operaţiunilor
speciale.
Cel de-al patrulea scenariu
militar descris de Rogozin este
cel al războiului antiterorist.
Deşi combaterea terorismului
nu cade strict în sarcina militarilor, amploarea ameninţărilor
teroriste a devenit astăzi comparabilă cu cea a ameninţărilor
militare. În fine, cel de-al cincilea scenariu, mult mai concret,
are în vedere confruntarea în
regiunea arctică.
Dimitrie Rogozin: Valorificarea intensă a platoului continental
arctic va duce inevitabil la un
conflict de interese între ţările care
emit pretenţii asupra resurselor
acestuia.
Rusia, a subliniat Rogozin,
trebuie să fie pregătită să prevină
eventuale diversiuni împotriva
obiectivelor sale din Arctica, destinate exploatării petrolului şi
gazelor, ţinând cont inclusiv de
faptul că executanţii unor asemenea diversiuni ar putea să nu fie
legaţi în mod evident de cei care
le-au comandat.
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