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MOBILE WORLD CONGRESS
Te invităm la un tur virtual la cel mai mare festival al industriei 

mobile. Un festival cu tradiţii, cu oameni ingenioși şi cele mai noi 

descoperiri care ne face viaţa mai interesantă!

SMARTPHONEURI PENTRU 
ORICE BUZUNAR
Găseşte modelul de care ai nevoie. Vrei Android, cameră bună sau 

ecran mare? Descoperă oferta completă la cele mai convenabile 

condiţii. 
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Evenimentul anului din 
Telecomunicaţii
Congresul Mondial al 
Telefoniei Mobile
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Nr. tranzacții

1

50
30

90
180

Validitate

1 zi

30 zile
10 zile

250 zile
700 zile

Preț

5 lei

20 lei
10 lei

40 lei
70 lei

Congresul din 2015 are loc în peri-
oada 2 - 5 martie 2015. Evenimen-
tul se desfășoară deja al 10-lea 
an consecutiv şi ia 
proporții tot mai mari, 
iar subiectele abor-
date sunt din ce în ce 
mai inovatoare, sau 
chiar extravagante. 
Aceasta se întâmplă 
din cauza revoluției 
grabnice a telefoniei 
mobile, ce a dus în 
ultimii ani și continuă 
să ducă la mari descoperiri din 
domeniul tehnologic în întreaga 

lume. Printre participanţi sunt li-
deri ai companiilor mari din indus-
tria de telefonie, lideri de opinie, 

antreprenori, investitori, oameni 
care nu îşi pot închipui viaţa fără 

tehnologii. Tot ei sunt acei care 
pun mare accent pe dezvoltarea 
și crearea noilor oportunități de 

evoluție și extindere 
a celor mai recente 
invenții tehnologice, 
a serviciilor de ultimă 
generație și a strate-
giilor de creștere a 
acestora.
Ediţia din acest an 
vine cu câteva eve-
nimente şi concepte 
noi şi iată câteva din-

tre acestea. 
GSMA Connected City a devenit în 

+95 000 de vizitatori
46 000 de executivi și membri 

ai companiilor de influență globală
4 500 de directori generali

1 800 de expozanți 
3 900 membri de presă din 84 de țări 

98 000 de metri pătrați 

IDENTITATEA MOBILĂ
Un mare accent se va pune şi pe identitatea mobilă. Identitatea 
mobilă este o evoluție a autentificării online și a semnăturii digitale, 
unde cartela SIM nu mai este doar cartelă – e unealta de autentificare 
a identității. Cu ajutorul acesteia se pot semna tranzacții pentru 
online banking, confirma plăți şi acte etc. care, în mod obişnuit, îţi 
sunt accesibile doar prin prezenţa fizică şi actul de identitate. Pentru 
utilizarea identității mobile, nu este nevoie de dispozitive speciale. 
Telefonul este capabil să preia ambele funcții. Aici e de menţionat că 
Moldcell a făcut deja cu încredere pași concreți în a oferi servicii acest 
serviciu în Moldova.

Servicii disponibile: 

depunerea declarației fiscale electronice
e-Servicii de Stare Civilă
raportarea electronică la CNAM (e-CNAM)
raportarea electronică la CNAS (e-CNAS)
e-Licențiere (depunerea cererii de eliberare, 
reperfectarea sau prelungirea licenţei de activitate)
e-Apostilare (Serviciul de apostilare)

Pentru a beneficia de Semnătura mobilă, ai nevoie doar de act de 
identitate. Mergi cu el la un Moldcell Center, primeşte o cartelă SIM 
specială şi activează semnătura în câteva clipe. Apoi, alege un pachet 
potrivit.

Serviciul poate fi utilizat în Roaming. Pentru fiecare tranzacție se va 
achita prețul a 2 SMSuri conform tarifelor Roaming.

*la expirarea numărului de tranzacţii incluse, se va percepe 1 leu per tranzacţie
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acest an GSMA Innovation City. 
Acum, participanţii pot vizita acest 
„oraş al inovaţiilor” ca să trăiască 
pe propria piele fiecare inovaţie a 
tehnologiilor noi şi să experimen-
teze fiecare schimbare care ne 
transformă viaţa. 
Subiectele 5G și spectrul seis-
mic au fost la fel de 
populare. Pentru că 
distribuirea  explozivă 
a smartphone-urilor 
și a altor dispoziti-
ve derivate pe piață, 
au dus la creșterea 
cererii de utilizare a 
wireless-ului și a In-
ternetului în general, 
se presupune că va fi crucial ca în 
2015 să fie revizuită problema alo-
cării mai mari și a utilizării mai lar-
gi și mai eficiente a spectrului de 
frecvențe.
Remodelarea industriei va lărgi 
limitele, noile benzi de frecvență 
licențiate vor oferi furnizorilor noi 

oportunități, o concurență mai se-
veră, dar și obligația de a regândi 
modul în care industria funcționea-
ză acum și cum ar trebui să funcți-
oneze pe viitor. Subiectul principal 
este definirea noului spectru și 
cum putem ajunge acolo.
Un alt subiect inclus în agenda 

Încrederea ta în noi contează și avem grijă:
să oferim cele mai calitative servicii
să te surprindem cu cea mai plăcută interacțiune cu 
reprezentații Moldcell, în magazine, la telefon și online
să construim cu încredere relaţia noastră în perspectiva 
creșterii unei rețele mobile născute în Moldova.

Iar pe acest teren, TeliaSonera 
este un jucător puternic, ale că-
rui acțiuni sunt dictate și conduse 
doar de tot ce este nou. Încă în anii 
’20 aceştia împreună cu compania 
Ericson au jucat un rol important în 
dezvoltarea telecomunicațiilor. A 
urmat lansarea telefoniei IP, apoi 

4G şi lista poate fi 
completată cu mulţi 
paşi importanţi. 
În 2005, TeliaSone-
ra lansează IP-TV 
în Suedia și devine 
unicul furnizor de 
3 servicii simultan: 
telefonie, Internet și 
televiziune digitală 

pe bandă largă.
Dar pentru că toate se fac pentru 
Consumator, este evident că şi 
acesta este un subiect foarte im-
portant la Mobile World Congress 
2015. Şi pentru că acesta este 
foarte diferit, mai multe personali-
tăţi din domeniu vor analiza „Per-

întâlnirilor din Barcelona sunt Ino-
vațiile. Telefonul mobil s-a dove-
dit a fi un incredibil catalizator al 
inovațiilor. Rețele mobile suportă, 
deservesc și cuprind din ce în ce 
mai multe dispozitive, produse și 
servicii cu impact direct asupra 
noastră. 
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sonalizarea experienţei consu-
matorului” la conferinţa dedicată 
subiectului. Chris Moody (Twitter, 
VP), Kelly Ahuja (Cisco, SVP&GM), 
Robert Franks (Telefónica, MD) 
sunt doar câţiva dintre speakeri 
care vor pune in discuţie subiectul. 

Pe scurt, tendința este ca bran-
durile să depună eforturi pentru 
a stabili relații mai semnificative 

cu consumatorii. Mai în glumă, 
mai în serios, dar tradiţionalul „Fii 
calm și fă-ți clientul fericit” este 
mantra Moldcell. Mai ales că la un 
moment dat fiecare Consumator 
interacționează direct cu un repre-
zentant al companiei. De aceea, 
o interacțiune plăcută cu serviciul 
relații cu clienții, poate face dife-
rența în a alege operatorul pe care 
îl urăști și operatorul pe care, pur și 

simplu îl adori. De asemenea, ale-
gerea operatorului tău este impor-
tantă pentru că îți afectează direct 
bugetul și calitatea vieții în general 
pentru câțiva ani înainte.
Astfel de termeni ca tehnologia 
portabilă a viitorului, serviciile 
mobile de sănătate, identitatea 
mobilă, piața de servicii 4G și 5G 
și alte descoperiri, la prima vede-
re ciudate și care lasă în fața lor 
semne de exclamație sau întreba-
re, se vor transforma în scurt timp, 
în aplicații simple, de uz zilnic sau 
chiar indispensabile.  

Câteva exemple pe pagina 24 

Alege să porți cu tine telefonul cu 
servicii de calitate, la cel mai bun 
preț și pe care vei conta oriunde  
mergi.

P.S. Oare câte invenţii au fost fă-
cute cât ai citit acest articol?

PE SCURT, 
CONGRESUL 
A PERMIS:

Lansarea a multe 
modele noi de telefoane 
Descoperirea 
proiectului Lune de la 
Google – o bază pe 
balon mare ce stă în aer 
deasupra Noii Zeelande 
şi asigură 3G
Avansarea în sistemul 
de plăţi cu telefonul 
Şi multe alte lucruri 
curioase



Chiar dacă noul Samsung preia câ-
teva elemente de le predecesori, 
butonul hardware oval Home, două 
butoane capacitive cu iluminare, 
senzorii frontali vizibili etc., părţile 
frontală şi posterioară se deosebesc 

Imaginează-ți că stai în picioare pe 
puntea unei nave stelare care circu-
lă prin întreaga galaxie, sau te plimbi 
pe străzile din Roma antică, sau devii 
atât de mic că poţi viziona molecule 
ciocnindu-se. Acum Re-imaginea-
ză-ţi.
Setul de căşti HTC Vive, alimentat 
de SteamVR, mută lumile virtuale 
de pe ecranul computerului în casa 
ta. Vei experimenta imagini și sune-
te vii și destul de realiste pentru a te 

simţitor, fiind acoperite cu două su-
prafeţe fabricate din Gorilla Glass 
4, încastrate într-o ramă cu margini 
rotunjite fabricată integral din alumi-
niu.
Noul Galaxy oferă un ecran cu rezo-

luţie Quad HD, acesta păstrând însă 
aceeaşi diagonală de 5,1’’. Camera 
foto principală foloseşte un senzor 
de 16 MP, cea frontală - de 5 MP. 
Smartphoneul este 4G, iar cea mai 
mare surpriză e că Galaxy S6 oferă 
în nativ funcţia de încărcare wireless. 
E prea mult de descris. Te invităm să 
îl descoperi în magazinele Moldcell 
după lansarea oficială a vânzărilor în 
toată lumea, planificată pentru apri-
lie 2015.

transporta într-un alt loc, alt timp, cu 
realități absolut noi şi posibilităţi ne-
limitate.
Setul a fost dezvoltat în colaborare 
cu Valve, creatorii de astfel de jo-
curi inovatoare ca Portal și Half-Life. 
HTC produce unele dintre cele mai 
bune electronice de larg consum din 
lume, iar Valve este un arhitect de 
neegalat de lumi virtuale, de aceea 
era de aşteptat ca această colabo-
rare să nască ceva cu totul diferit.

HTC RE VIVE

SAMSUNG GALAXY S6 ŞI S6 EDGE
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Lenovo Vibe Shot arată ca o cameră 
foto compactă, iar sticla lucioasă și 
metalul texturat îl transportă din nou 
în prezent. Este un gadget subțire, 
de 7,5 mm și mai este şi foarte uşor 
pe deasupra.
Butoanele de volum sunt plasate 
pe marginea din dreapta și există și 
un buton dedicat pentru cameră, iar 
ecranul de 5'' full HD este delimitat 
de două margini subțiri. Acesta are 
procesor octa-core Snapdragon 
615, funcționează RAM de 3GB și 
are o baterie de 2.900 mAh.
Cu toate că este un cameraphone, 
Lenovo Vibe Shot poate face față 
jocurilor solicitante, dar și clipurilor 
video în format HD. 

M9 vine cu o carcasă monobloc din 
aluminiu în două culori, care inte-
grează nu numai două tonuri croma-
tice, ci şi două finisaje diferite.
Smartphoneul are display de 5", re-
zoluţie Full HD (1920 x 1080 pixeli), 
procesor octa core Snapdragon 810 
pe 64 biţi, 3 GB de memorie RAM şi 
32 GB de spaţiu intern de stocare.
HTC One M9 are un senzor foto de 
20 megapixeli retroiluminat, cu len-
tilă din safir şi diafragmă f/2.2, care 
promite performanţă ridicată şi ca-
pabilităţi de filmare 4K. Pe partea din 
faţă a fost integrat senzorul proprie-
tar Ultrapixel de 4 megapixeli, cu un 
obiectiv f/2.0.
Software-ul Sense 7 a fost de ase-
menea lăudat. Acesta vine cu o 
nouă variantă a galeriei foto, cu inte-
grare cu Facebook, Dropbox, 
Flickr şi Google Drive, cât şi cu func-
ţia Image Match, care permite iden-
tificare facială.

HTC ONE M9

LENOVO 
VIBE SHOT
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În jurul anului 2020, vom putea afirma că o întreagă generație, așa numita generație C (de la conectat) a fost 
crescută și educată într-o lume digitală. Calculatoarele, Internetul, telefoanele mobile, mesajele SMS, re-
țelele sociale – toate sunt lucruri firești și natural prezente în viața acestei noi generații. Dependența acestui 
grup de tehnologie, de comunicații mobile, dar și dorința permanentă de a fi conectat digital sau chiar de a 
face business pe Internet va schimba stilul nostru de a trăi, felul în care lucrăm și consumăm. 

Acestea fiind spuse, ca să fii tu fericit și să comunici nelimitat online, dar și voce am lansat #bum - cea mai 
tare comunitate creată pentru cei tineri și neliniștiți!  Se găsește în orice chioşc sau magazin Moldcell la preț 
de 20 de lei. Iar cei ce au deja număr Moldcell, îl pot activa din meniul *222*4*4#ok. 

Generația C, adică toţi noi, e pe de-
plin pregătită și adaptată la mediul 
digital. Suntem dispuși să împăr-
tășim date cu caracter personal, 
avem încredere în recomandările 
prietenilor și ale anumitor branduri 
renumite.

Tehnologia digitală continuă să-și 
extindă influența cu pași gigantici, 
iar prețurile sunt din ce în ce mai 
accesibile pentru miliarde de con-
sumatori. În paralel, apar tot mai 
multe dispozitive performante şi 
utilajele de procesare a informații-
lor se dezvoltă rapid.

Acestea sunt uriașe. Ca urmare, 
capitalul investit în dezvoltarea 
tehnologiilor devine din ce în ce 
mai mare, formând, astfel un cerc 
al dezvoltării și al unei creșteri con-
tinue.

DIGITALIZAREA
CA SUPERTREND

Beneficiile
economice

Îndemnul 
tehnologic

Interesul 
consumatorului

Serviciul este gratuit pentru cei dependenți de rețele sociale. 
Pentru a sta gratuit pe facebook și vkontakte, trebuie să 
accesezi pagina cu zero în faţă, adică 0.facebook.com sau 
0.vkontakte.com și o.facebook.com sau o.facebook.com 
pentru a vedea gratuit tot conținutul text.
Deschiderea fotografiilor sau vizionarea video, se tarifează 
separat, conform tarifelor standard. Pentru evitarea 
costurilor suplimentare mari, nu este recomandată utilizarea 
serviciului prin browser-ul Opera.

0 lei rețele de socializare 
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Mai simplu, de ce 
e mai bun 4G?

Descarci un fișier de 20 MB

Asculți o melodie online

Vizionezi un clip video pe YouTube

Vizionezi un clip video în HD online

Încarci o fotografie pe Facebook

<3 minute

<10 secunde

<10 secunde

<1-3 minute

<25 secunde

<25 secunde 

<1 secundă 

<1 secundă 

<25 secunde 

<1 secundă

Tehnologie 4G3G



După activarea pachetului Internet mobil, acesta se va prelungi automat 
în fiecare lună. Pentru dezactivare, expediază un SMS cu cifra 1 la 5678.
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Testează Internetul mobil 4G de la Moldcell chiar acum!
Сu Internet ca lumea 4G de la Moldcell te bucuri de 
viteză de download de până la 150 Mb/s şi viteză de 
upload de până la 75 Mb/s.

4G cu modem / tabletă
Să te conectezi la Internet ca lumea Moldcell e simplu. Vino la un magazin 
Moldcell cu buletinul, semnează o anexă pentru 12 luni, alege un Abonament 
din cele de mai jos şi primeşte un modem 4G Huawei E3276 cu numai 1 leu.

4G pe smartphone
Dacă ai deja un smartphone care susţine tehnologia 4G, intră chiar acum 
în emniul *202#ok şi activează pachetul 4G care este valabil 30 de zile.

5 GB 0,01 lei 100 lei

Trafic

Trafic 5 GB 10 GB 25 GB 50 GB 100 GB

Preț 140 lei 190 lei 320 lei 400 lei 600 lei

Preț per MB Preț
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Acum nu ai motive să te deconectezi. 
La Abonament Internet ca lumea primești:

trafic Internet dublu la cel inclus în Abonament
un modem sau router WiFi cu doar 1 leu

Plus, după expirarea traficului Internet inclus în abonament, poți naviga gratuit și nelimitat la viteza 
de128 kbit/secundă sau activa opţiunea extra trafic care se tarifează cu 30 lei / 1 GB.  
Pentru activare, intră în meniul *888*3#ok.

Trafic inclus Trafic adițional Abonament lunar

5 GB 100 lei+ 5 GB

10 GB 140 lei+ 10 GB

25 GB 240 lei+ 25 GB

50 GB 300 lei+ 50 GB
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Fie că îţi verifici ocazional poşta electronică, comunici mai 
des cu prietenii pe reţelele sociale, joci online sau descarci 
zilnic diverse fişiere, noi te ajutăm să alegi ceea ce se potri-
veşte perfect necesităţilor tale. 
Propunem pachete de la 1 GB pentru utilizatorii modeşti şi 
până la 50 GB pentru ca să ai posibilităţi nelimitate pe In-
ternet. 
Dar nu ne oprim aici.  Avem şi o mulţime de servicii adiţio-
nale.

Pentru a putea activa serviciul:
1. Expediază un SMS cu orice conținut la numărul 4636 
şi aşteaptă codul de activare din 6 simboluri.

2. Crează-ţi un cont pe megogo.net, 
utilizând poșta electronică sau contul de pe rețele sociale.

3. Introdu codul primit prin SMS în secțiunea 
megogo.net/code, pentru a beneficia de un abonament 
lunar.

Activarea este posibilă și din meniul *222*2*2*2#ok. 
Abonamentul se va prelungi automat, în funcție de starea con-
tului. Dacă doreşti să dezactivezi serviciul la un moment dat, 
trimite un SMS cu textul STOP la numărul 4636.

P.S. Poți viziona filme şi de pe telefonul mobil. Trebuie doar să 
instalezi Megogo pentru Android sau pentru iOS.
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Convertibile în SMS naţionale la coeficient 1:1

Minutele incluse în Abonament pot fi folosite oricând contul este activ şi sunt 
valabile doar în luna în care sunt oferite.

Minutele în afara reţelei vor fi convertite în internaționale la coeficient 1:1 
pentru apeluri către numere fixe în următoarele țări: Austria, Azerbaidjan, Re-
publica Belarusă, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Franța, Germania, 
Grecia, Israel, Italia, Kazahstan, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
Spania, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, Ungaria, Rusia și către numerele fixe 
şi mobile spre Canada și SUA. Pentru toate celelalte destinaţii se va folosi 
coeficientul 1 minut internaţional : 10 minute naţionale.

În afară de servicii utile, cu Abonament 
Moldcell ai permanent oferte cu telefoane! 
1

2

3



Mclub este programul tău de reduceri unic și complex, direct pe 
telefonul mobil sau pe calculator. Avem peste 125 de parteneri, ce 
oferă produse și servicii din sfera de sănătate, frumusețe, cafenele, 
restaurante, educație, instruire și multe altele, utile și întrebuințate de 
tine. Ai 2 posibilităţi de a beneficia de reducere. 
1. Intră pe www.moldcell.md/mclub, înregistrează-te și devino membru 
permanent Mclub. După asta, poţi selecta şi comanda orice ofertă vrei ca să 
primeşti reducerea. 
2. Expediază un SMS fără text la numărul 9900 (preţ standard) şi primește 
codul. Pentru a primi reducerea, prezintă codul ospătarului sau casierului și 
primește reducerea.
Atenție!
Reducerea este valabilă 24 de ore. Ofertele sunt limitate. Profită de ele!

Descarcă aplicaţia de pe 

Detalii la tel. 9900 (gratuit) sau pe www.moldcell.md/mclub

Ai noștri au reduceri
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Cafenele, 
restaurante

Frumusețe
și sănătate

Totul
pentru
casă

Distracții Servicii

Shopping

Ai noştri au reduceri până la

Cafenele, 
restaurante

Frumusețe
și sănătate

Totul
   pentru
             casă

Distracții

Shopping

Servicii



Cafenele și 
restaurante

Frumusețe 
și sănătate Distracții Shopping Totul 

pentru casă Servicii

Bier Platz

Bouchee

Caravan

Carlsberg Pena Pub

DejaVu

Delice d'Ange

Dublin

Foca Loca

Grill House

Jeraffe

Kebabos

Kozlovna

La botul calului

La taifas

Cafenea OM

Mojito

Moldcell Cafe

Negroni Cocktail Bar

Patisserie Panilino

Plaza Bowling

Rapidgustos

Restaurant - 
Hotel "Balcani"

Seasons Brasserie

Siciliano

The Flying Pig

Trendy Room

Vatra Neamului

:-)

:-)

:-)

Bikeshop.md

Babor

Centru de Agrement 
Medway

Doctor Lica

Dr. Ungureanu

Fitnessclass

Grand Optica

Herrera Spa Salon

Sirexton

Marident

Medazur

MedExpert

Synevo

OftalmoCorrect

Organic Shop

Olsi Beauty & SPA

Optic-Lux

Ortopan 3D

Relaxa Aromatherapy

Salon Body Line

Studio Dent

Salon Body Line

Tibet Med

Ursu Dent

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Aqua Magic

Art Rustic Hotel

Caro Travel

Excursie.md

Five Stars

FotoLand

Forrest Club 

Ghid Tur

Happy Tour

Hotel Iris

Junior StartUp

Magellan Tur

Mouzenidis Travel 
Moldova

Plaza Bowling 

Perfect Tour

Ram Zam Zam mini 
club

Yes Travel

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Atlantic

Adidas

Big Green Egg

BrazideCraciun.md

Brio

Carcam

Cristi

Ecovazon

Edu Joc

Flowercity

FloraVista

Hamster

La Tyana

LC WAIKIKI

Livrare Flori

Lolita

Magazine Moldcell

Magazinul OM

Meli Meo

molDeco

Pal Zileri

Parket Avenue

Nike

Reebok

Ruminata

SalteaOrtopedica.md

Tommy Hilfiger

Uni Flora

:-)

:-)

BIComplex

Azurit

BergHOFF

Casa Seneca

Conlux Art

Fotomania

PernaMea

FloraVista

Hamster.md

Instrumente.md

Tescoma

Parket Avenue

Perla

TAC

Zestrea

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Art Triumf

Amplica

Auto-Prezent

Claxon

Curs Rapid Mega

Cursuri C&I

Dental.md

DIM Design Interior 
Moldova

Euroclean

Garanție

Grawe Carat

Global Credit 
Solutions Moldova LTD

Magenta

Matrix

MCS

MedExpert

New Vicon

OftalmoCorrect

Omnis - 
broker de asigurare

Ortopan 3D

Pares Relations

RAPIDASIG

RCA.MD - 
Asigurari online

Siteweb.md

Synevo

Studio Dent

Școala Auto Maestro

TRIS

Znaika Kids Club

1C Abandant-
Program
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Lenovo este compania chineză care a reușit în timp record să-și facă un nume de brand internațional și 
care are toate capacitățile și șansele să devină compania numărul 1 pe piața dispozitivelor smart. Astăzi, 
aproximativ 45% din populația lumii deține un produs Lenovo, fie el smartphone, tabletă sau laptop, 
acestea fiind vândute în mai mult de 60 de state ale lumii.

Lenovo nu mai este o companie 
chineză, Lenovo sunt la fel de 
buni ca orice alt brand global.
Aceștia ne-au surprins în 2012, 
când în numai 2 luni, au devenit 
compania cu cel mai vândut 
telefon dual SIM din lume și își 
continuă legenda până acum. 
Vânzările record au ajuns să fie de 
3 ori mai mari ca orice alt telefon 
dual SIM de pe piață.
Sloganul „Pentru cei care fac” 
(For those who do), urmat de „Noi 
facem instrumentele, tu le faci 
să facă” (We make the tools you 
make them do) spune multe și ce 

spune e adevărat. 
Puși pe treabă, Lenovo avansează 
mega rapid achiziționând 
Motorola, în octombrie 2014, 
și pare-se că e pe termen 
lung. Amuzant este că în 2008, 
compania și-a vândut secţiunea/
afacerea de telefoane pentru a 
se concentra asupra producerii 
laptopurilor, dar în noiembrie 
2009 se investesc 20 de milioane 
de euro pentru a o cumpăra 
înapoi. De atunci, compania 
a vândut, în total, mai multe 
telefoane și smartphoneuri, decât 
laptopuri.

Lenovo a luat 77 de premii la 
„Consumer Electronics Show” în 
2015, pentru mai multe categorii 
de produse – PCuri, tablete, 
smartphoneuri, aplicații, software 
– demonstrând că sunt capabili 
și foarte inventivi. Fuzionând 
produsele Motorola si Lenovo 
compania a devenit, în scurt timp, 
al treilea cel mai mare vânzător de 
smartphoneuri din lume.
Deci, este evident că Lenovo are 
grijă să-și înnoiască permanent 
portofoliul și intenționează 
să scoată pe piață cel puțin 8 
telefoane noi, în fiecare trimestru. 

Verdict:
Lenovo este un brand pentru care trebuie să optezi dacă nu ești dispus să dai prea mulți bani pe un smartphone/
tabletă sau orice ai nevoie din gama lor de produse, iar prețul mic nu este motivul principal în a face acest pas.
Brandul oferă telefoane dual SIM performante pe piață la moment, unele compatibile cu 4G, cu ecrane mari și 
culori impresionante, rezoluție bună și destui pixeli pentru a face fotografii frumoase.

ACCESIBILITATE          
ȘI EXCELENȚĂ

BRAND DIN CHINA DEVENIT UN BRAND GLOBAL

seria K
early - adopters 

(primii utilizatori)

seria P
professionals 

(profesioniști, au nevoie de 
telefon cu baterie puternică care 
permite lucrul cu multe date și cu 

destul spaţiu pentru stocare)

seria S
fashion-conscious 

(pentru cei pentru  care moda 
contează)

seria A
entry - level 

(începători, utilizatori pasionați 
de rețelele sociale)
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90%
cu până la 

mai ieftin

Călătorii liniștite cu 
Roaming accesibil

2 2 4 2 #2

Servicii incluse Valabilitate Preț

10 minute și 10 SMS 15 zile 90 lei

10 minute 15 zile 80 lei

25 minute și 25 SMS 15 zile 180 lei

25 minute 15 zile 160 lei

5 MB* 15 zile 100 lei

20 MB* 15 zile 250 lei

Drum bun şi te aşteptăm cu drag acasă.

*valabile doar la Abonament Descrierea completă a ofertei este valabilă pe www.moldcell.md.
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Fie că ai număr Abonament sau Cartelă, minutele 
sunt valabile pentru apeluri de intrare și de ieșire în/ 
din: Arabia Saudită, Armenia, Australia, Azerbaidjan, 
Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, 
Canada, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, 
Egipt, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Macedonia, Malta, Marea Britanie, Muntenegru, 
Norvegia, Olanda, Portugalia, România, Rusia, San 
Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, 
Suedia, Tadjikistan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, 
Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.

Utilizarea telefonului peste hotare nu trebuie să te coste o avere. La Moldcell, 
ai pachete cu servicii incluse mai econome cu până la 90%.



MOLDCELL 2323MOLDCELL

Fii eficient! Reîncarcă contul fără a ieşi din casă 
sau birou, direct pe www.moldcell.md.

Nu e necesar un cont special sau înregistrare. 
Doar accesează www.moldcell.md, apasă sus 
pe linkul reîncarcă contul şi reîncarcă folosind 
cardul bancar, securizat, ori de câte ori ai nevoie. 
Indică doar numărul de telefon și suma cu care 
vrei să fie suplinit contul. Iar dacă vrei să scapi 
de grija reîncărcărilor pe mai mult timp, poţi 
programa reîncărcarea automată în fiecare lună.

Nu uita, oricare ar fi modalitatea ta preferată de 
încărcare, prin cartelă, terminal, în magazinele 
Moldcell sau online, vei primi tot timpul aceleași 
servicii de calitate, oferite cu grijă.

Din orice categorie de șoferi faci parte, cu ani de experiență sau puțin 
experimentat, foarte chibzuit sau și aventuros, e bine să controlezi 
situaţia amenzilor. 
Acum le ai pe toate în telefon, 24/24. Pentru aceasta, expediază 
un SMS la 9023, în care indică fără semne și spații de prisos Codul 
VIN (numărul de caroserie al vehiculului). După aceasta, vei primi o 
notificare cu detalii despre activarea serviciului. 
Atât. După activare, ori de câte ori se vor înregistra încălcări pentru 
Codul VIN solicitat, vei primi o notificare prin SMS. În afară de asta, 
este posibilă activarea serviciului pentru mai multe automobile de 
pe același număr de telefon sau informația despre o singură mașină 
poate fi expediată pe mai multe numere. 
Serviciul este tarifat cu 1 leu zilnic.
în cazul în care nu dispui de credit suficient, pur și simplu vei înceta să 
primești notificările. Serviciul va fi reactivat automat în momentul în 
care contul va fi suplinit cu suma minimă necesară.

ÎNCĂLCAREA 
NORMELOR RUTIERE

SERVICII

SERVICII

REÎNCĂRCARE 
ONLINE 



de la
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Descrierea completă a ofertei este valabilă pe www.moldcell.md
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Tableta Allview AX5 Nano Q
Pentru o continuă mișcare 

7" HD

4 GB 

512 MB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

3,2 Mpx + cameră frontală

Android OS, v4.4

1.3 GHz, Quad Core 

2500 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

HTC Desire 310
Grafică bună şi design inspirat

4,5" HD

4 GB 

1 GB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Mpx

Android

Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7

Li-Ion 2000 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

ZTE Kis II Max
Acces la sute de mii 
de aplicaţii, jocuri etc.

4"

4 GB 

512 MB

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

2 Mpx

Android 4.4

1.3 Ghz, Dual

1300 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

Lenovo A369i
Primul tău smartphone

4"

4 GB 

512 MB

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

2 Mpx

Android 4.2

1.3 Ghz, Dual

1500 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie
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în curând

Descrierea completă a ofertei este valabilă pe www.moldcell.md
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Lenovo S60
Pentru cei cool ca tine 

5" HD 

8 GB 

2 GB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

13 Mpx

Android OS, KitKat

Qualcomm® Snapdragon™  

2150 mAh Li-polymer 

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

HTC Desire 516
Perfect pentru Internet 

5"

4 GB 

1 GB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Mpx

Android OS, v4.2

1200 Quad Core 

1950 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie



ZTE Blade Vec
Perfect pentru selfieuri

5" 

8 GB 

1 GB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

8 Mpx

Android 4.4

1.3 GHz, Quad Core 

2300 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

Lenovo A536
Dual SIM cu Ecran 5" 

5" 

8 GB 

1 GB 

până la 32 GB 

GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth, GPS 

5 Mpx

Android OS, v4.4

1.3 GHz, Quad Core 

2300 mAh

Ecran

Memorie internă

Memorie operativă

Card de memorie

Conectivitate

Cameră

Sistem de operare

Procesor

Baterie

de la

lei lunar
94
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129

Descrierea completă a ofertei este valabilă pe www.moldcell.md
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380 leiCod 25B

40 lei
Cod 8

80 lei
Cod 18

6 lei
Cod 1

60 lei

Cod 14

25 lei
Cod 6

50 lei
Cod 12

60 leiCod 15

80 lei

Cod 17

20 lei
Cod 4

15 lei
Cod 03

100 lei
Cod 26S

25 lei

Cod 5

45 lei
Cod 10

40 leiCod 07

10 lei

Cod 2N

80 leiCod 16

100 lei
 Cod 21RS

100 lei Cod 19S
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Căștile sunt un accesoriu la modă, purtat de toți, nu doar pentru a nu deranja lumea din jur, dar și pentru 
audiții alese acasă, în studiouri sau la evenimente profesioniste și critici din domeniu. Căștile bine alese 
pot oferi o experiență extraordinară, transmițând un sunet la fel de bun, sau chiar mai bun ca boxele de 
cameră calitative și costisitoare. Există o mulțime de căști frumos construite, din păcate însă, nu toate au 
un sunet pe măsură. Cu noi ai posibilitatea să-ți cumperi căști Urbanears, Coloud, Molami și Marshall, la 
prețuri accesibile şi disponibile în mai multe culori.

sunt perfecte pentru buzunar și 
satisfac dorințele și așteptările 
în tot ce ține de design, mărime, 
stil, funcționalitate și relaționare 
cu muzica. Multe alte companii au 
încercat să le reproducă stilul, însă 
Urbanears sunt căștile originale 
colorate.

sunt create după  filozofia că 
perfecțiunea este atinsă atunci 
când nu mai ai nimic de adăugat, 
dar nici nu poți lua nimic înapoi. 
Fără logo imens, efecte amuzante 
și detalii inutile, Coloud sunt 
căști funcționale, de încredere, 
concepute ca tu să-ți iei doza 
zilnică de muzică de calitate.

De 50 de ani, sunetul fără egal Mar-
shall este răspândit în întreaga lume. 
Producerea amplificatoarelor de 
chitară a avut un impact mare asu-
pra dezvoltării scenei heavy metal, 
rock și a altor giganți din domeniu. 
Apariția căștilor acestora a dat  po-
sibilitatea pasionaților de muzică să 
trăiască experiența audițiilor la cali-
tate high-end. 

CĂȘTI PENTRU PASIONAŢI DE 
MUZICĂ+ ACCESORII

224 lei 399 lei 735 lei

357 lei 737 lei 2632 lei

287 lei 539 lei 1316 lei

COLOUD POP URBANEARS BAGIS MARSALL MINOR

COLOUD BOOM URBANEARS PLATTAN MARSHALL MONITOR

COLOUD KNOCK URBANEARS KRANSEN MARSHALL MAJOR
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Toate încercările de a face fotografii 
panoramice la nivel de amator s-au 
dovedit a fi experiențe destul de in-
comode și cu un rezultat ciudat și 
efecte distorsionate. Camera - min-
ge Panono, lasă în urmă proble-
mele de desfigurare, denaturare și 
umbre, înlocuind lentilele cu unghi 
larg cu 36 de lentile perfect crono-
metrate, pentru a face fotografii ce 
surprind fiecare unghi simultan. 
Panono a creat primul aparat foto 
de aruncat în aer din lume, cu 72 
megapixeli, ce poate capta imagi-
nile la 360 x 360 de grade. Este o 

Brățara Jawbone este un mini sis-
tem revoluționar care îți ghidează 
fiecare pas spre o viață mai sănă-
toasă. Împreună cu aplicația din 
telefonul tău, îți urmărește activi-
tatea, dieta și somnul, având rolul 
unui antrenor personal cicălitor, 
care nu pleacă și nu tace nicioda-
tă.
Odată ce îți decide comporta-
mentul de somn, Jawbon vibrează 
la momentul cel mai bun din ciclul 
tău de somn, ca tu să te trezești cât 

Ochelarii Google Glass ajută să ne 
orientăm în călătorii folosind hărţile 
Google Maps, căuta informaţii prin 
serviciul Google Search, filmează şi 
imortalizează în fotografii momente 
din viaţa de zi cu zi. Camera foto şi 
microfonul integrat, traduc în timp 
real textele surprinse în câmpul vi-
zual sau cuvintele rostite de parte-
nerul de conversaţie.
Ochelarii răspund la comenzi ros-
tite, interpretate după ce activăm 
funcţia de recunoaştere vocală 
cu fraza „OK Glass”. Comenzile 

invenție incredibilă ce schimbă per-
cepția fotografiei calitative cu inves-
tiții mari. Îndată ce este aruncată în 
sus, imaginile captate sunt descăr-
cate automat în aplicația Panono 
din smartphoneul tău gratuit, per-
mițându-ți vizionarea fotografiilor 
instantaneu.
Numeroasele precomenzi din toată 
lumea, interesul ridicat din partea 
mass-media, ridicarea premiilor 
internaționale, arată că berlinezii 
Panono au construit o poveste de 
succes încă înainte de a ieși cu ea 
pe piață. 

mai odihnit. Brățara monitorizează 
tot ceea ce faci, îți cere să te ridici 
și să faci mișcare dacă ai stat prea 
mult jos. În interiorul său are un 
senzor de mișcare care stochează 
pașii, caloriile arse, distanța, tim-
pul activ versus timpul inactiv.
Pe lângă aceste beneficii, mai 
este și o brățară drăguță, discretă 
și rezistentă la apă. Poate fi purta-
tă atât la antrenamentele din sală 
sau jogging, cât și la o rochie pen-
tru un cocktail de seară. 

„OK Glass, take a picture” sau „OK 
Glass, start recording” duc la acti-
varea camerei video, iar o altă co-
mandă similară poate iniția o sesi-
une video prin care prietenii de pe 
reţelele sociale pot urmări o trans-
misiune video în timp real.
În afară de traduceri şi comenzi ros-
tite, funcţia de recunoaştere vocală 
poate servi şi pentru dictarea me-
sajelor și a textelor şi introducerea 
termenilor pentru căutări Google 
Search. Google Glass sunt rezis-
tenţi la apă şi disponibili în 5 culori.

APARAT DE FOTOGRAFIAT – MINGE - PANONO
INNOVATION NEWS

INNOVATION NEWS

INNOVATION NEWS

BRĂŢARA JAWBONE – 
MICUL TĂU ANTRENOR PERSONAL

GOOGLE GLASS - OCHELARI INTELIGENŢI
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Atunci când ai nevoie de consultanţă sau pur şi simplu vrei să descoperi ceva nou şi util, intră într-un magazin 
Moldcell. Ai noştri te vor ajuta să-ți găsești telefonul viselor tale și după buzunarul tău, să-ți setezi telefonul la 
Internet, să activezi servicii econome sau îţi vor răspunde la orice întrebare ai legată de acestea. 
Tot aici poți afla care este cel mai bun Abonament pentru tine sau reîncărca contul. În afara de asta, există 
şi magazine cu spații special amenajate cu tablete și cele mai noi telefoane, pentru testarea Internetului ca 
lumea 4G, în timp ce îți bei ceaiul într-un fotoliu comod.
Vino să-ți alegi huse, accesorii şi gadgeturi, toate la cele mai bune preţuri şi de cea mai înaltă calitate. Misiu-
nea noastră este să ne îmbunătățim permanent și să îți oferim servicii de cea mai bună calitate.

DESCOPERĂ MAGAZINELE MOLDCELL




