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INVITATIE 
Un program realizat cu sprijinul  Ministerului Afac erilor Externe     

 

          
 

       Fundatia Bread  of Life         
                                                 Ministry-USA 
                                              
                                  GALA INTERNATIONALA  
                                                       A 
                                      CELEBRITATILOR 
     Decernarea premiilor celor mai importante personalitati de pe     
Coasta de Vest care au sprijinit relatia Romania-USA 
 
   Gala este o reunine a valorilor din toate domeniile şi în fiecare an aminteşte de 
gloria oamenilor de suflet şi de intelectualitatea personalitatilor care au sprijinit 
România, aduce în atenţia publicului  personalităţi marcante, care au impresionat  din 
punct de  vedere profesional, celebrităţi înzestrate cu talent, ambiţie, voinţă şi 
perseverenţa, care au lăsat în urma momente  unice pentru tara noastra. 
    Categoriile de premiere cuprind toate domenii de activitate: diplomaţie, televiziune, 
administraţie, cinematografie, regie, afaceri, sănătate, muzica, învăţământ, cultura, 
sport, caritate, turism..etc. 

Gala va fi realizata cu sprijinul Fundatiei “Eastern Orthodox Heritage Foundation” 
(www.eohf.org). 

    Vă invităm duminica, 24 iunie 2012, ora 13.30 la Crowne Plaza Commerce-Hotel & 
Resort, 6121 East Telegraph  Road, Commerce, CA 90040. 
     In deschiderea programului va avea loc un concert extraordinar al marei soprane 
Felicia Filip, fiind urmat de decernarea premiilor si de alte momente muzicale. In 
acelasi timp va fi servita masa (lunch). 
     Costul invitatiei este de USD 60 ($) persoana si poate fi transmis, prin CEC, 
direct pe numele Fundatiei “Bread of Life Ministry”  (la adresa de mai jos a 
bancii), sau transferat direct  in: Contul Fundatiei Bread of Life Ministry, Acct 
#001411305, ABA#122241624, la MERCHANTS BANK OF CALIFORNIA, N.A., 
ONE CIVIC PLAZA DRIVE, SUITE 100, CARSON, CA 90745. 
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      Participarea dumneavoastra reprezinta o profunda consideratie pentru 
societatea noastra, oferind astfel, un ajutor imaginii tarii noastre in Statele Unite 
ale Americii! 
 
Cu stima,  
 
Presedinte de Juriu: Actrita/Proprietar de banca: Florina Kendrick ROBERTS 

Merchants Bank of California, NA 
Vicepresedinte: Doru Levi ILIOI - Presedinte Fundatia Bread of Life  
Regizor: actorul Daniel GANEA - Director Executiv al Fundatiei Bread of Life 
Realizator TV: Prof. Mihaela SERBAN 
 
RSVP: confirmari de participare tel. 310 251 2359 pana in data de 22 iunie 
e-mail: celebritatile.anului@gmail.com, office@galacelebritatileanului.ro 
 
Parteneri: 

 
 
FUNDATIA “EASTERN ORTHODOX  HERITAGE FOUNDATION, IN C.” 

 

    
 

 
 


