
<b>Connex da 100.000 de euro pentru Turnul Sfatului</b>
Connex, cel mai important operator de telefonie mobila din Romania, a lansat, ieri, la Sibiu, programul
"Connex pentru viitor". Reprezentantii companiei i-au promis primarului Klaus Johannis ca vor pune
umarul, alaturi de autoritatile locale, la reabilitarea Turnului Sfatului.
  
  "Suntem mandri sa demaram programul nostru, la Sibiu, prin anuntarea proiectului de restaurare a
Turnului Sfatului, un important simbol cultural si arhitectural. Orasul Sibiu va fi una dintre cele doua
capitale europene in 2007, anul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, iar obiectivul programului
nostru este de a sustine eforturile tarii in aceasta directie. Pentru acest lucru, contributia Connex la
reabilitarea Turnului Sfatului se ridica, initial, la 100.000 de euro", a declarat Ken Campbell, Chief
Marketing Officer la Connex.  
  Bucuros de ajutorul primit din partea companiei de telefonie mobila, primarul Klaus Johannis a declarat
ca este un proiect ambitios, care merita toata atentia si care va fi gata in cel mult un an de zile. "Este
prima colaborare de acest fel pentru restaurarea unui monument, in Sibiu. A fost ales Turnul Sfatului este
pentru ca are valoare simbolica si este unul din insemnele orasului. In anul 1990 a fost inchis pentru ca
noi sa il redeschidem in 2000 pentru turisti, iar acum avem impreuna cu cei de la Connex un proiect
ambitios. Vom face din Turnul Sfatului ceva de exceptie si il vom transforma intr-un obiectiv turistic la
standarde moderne", sustine primarul Sibiului.
  Din declaratiie reprezentantilor Connex, la 12 ianuarie 2005, compania s-a angajat sa aloce, pe
parcursul urmatorilor trei ani, cate un cent la fiecare zece convorbiri in reteaua Connex pentru sprijinirea
a trei domenii: "Invatamantul romanesc", "Restaurarea monumentelor romanesti" si "O Romanie mai
curata". Astfel, aproximativ 340.000 de utilizatori Connex si-au exprimat opinia in legatura cu destinatia
fondurilor, iar pentru inceput s-a decis sa se puna in practica programul de restaurare a monumentelor. 
  
  Connex va lansa, anul acesta, si celelalte doua programe, in sprijinul domeniilor "Invatamantul
romanesc" si "O Romanie mai curata". Primul este  un program educational dezvoltat impreuna cu World
Vision Romania, iar cel de-al doilea este un program de curatenie realizat in parteneriat cu organizatia
non-guvernamentala "Mare Nostrum".
  
  Connex s-a angajat sa aloce, pe parcursul urmatorilor trei ani, cate un cent la fiecare zece
convorbiri in retea pentru sprijinirea a trei domenii - invatamant, restaurare, curatenie.
  
  Marian CRaCIUN
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