
anun}uri

OFERTE SERVICIU
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea
de prototipuri, machete [i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini
sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m
persoan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în matri]are, ma-
chetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa con-
tact@prototechnology.ro. 

Institutul oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucure[ti
scoate la concurs urm`toarele posturi: 1 post vacant de Registrator
medical debutant în cadrul Serviciului de Evaluare [i Statistic`
Medical`, 2 posturi vacante de asistent medical generalist princi-
pal cu studii postliceale în cadrul Sec]iei Clinice Chirurgie Onco-
logic` 1 [i 1 post temporar vacant de asistent medical generalist
cu studii postliceale în cadrul Sec]iei Clinice Chirurgie Oncologic`.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` consulta]i avizierul in-
stitutului [i site-ul www.iob.ro. 

Prim`ria Comunei Cara[ova organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Inspector, cl. I, grad debutant,
în cadrul Compartimentului Asisten]` Social`. Condi]ii specifice: -
studii superioare în specialitatea asisten]` social`, absolvite cu
diplom` de licen]`; -abilit`]i de comunicare; -cuno[tin]e de oper-
are pe calculator, cuno[tin]e de limba croat`. 1)Condi]ii de
desf`[urare a concursului: a) Concursul se desf`[oar` la sediul
Prim`riei Comunei Cara[ova, nr. 274 astfel: -Proba scris` în data de
28 ianuarie 2015, ora 10.00; -Interviul în data de 30 ianuarie 2015,
ora 14.00. b) Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i
actele solicitate candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt
afi[ate la sediul Prim`riei Comunei Cara[ova. Dosarele de înscriere
se pot depune în termen de 20 de zile de la publicare anun]ului.
Pentru rela]ii suplimentare la telefon 0255/232.000. Selec]ia
dosarelor va avea loc în termen de 5 zile de la data încet`rii
depunerii dosarelor de înscriere.

Prim`ria Comunei Cara[ova organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Consilier, cl.I, grad principal,
în cadrul Compartimentului Contabilitate, Impozite [i Taxe.
Condi]ii specifice: -studii superioare în specialitatea [tiin]e eco-
nomice, absolvite cu diplom` de licen]`. Condi]ii mimine de
vechime- 5 ani; -abilit`]i de comunicare; -cuno[tin]e de operare pe
calculator; -cuno[tin]e de limba croat`: 1) Condi]ii de desf`[urare
a concursului: a) Concursul se desf`[oar` la sediul Prim`riei Co-
munei Carasova, nr. 274 astfel: -Proba scris` în data de 28 ianuarie
2015, ora 10.00; -Interviul în data de 30 ianuarie 2015, ora 14.00; b)
Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
Prim`riei Comunei Cara[ova. Dosarele de înscriere se pot depune
în termen de 20 de zile de la publicare anun]ului. Pentru rela]ii su-
plimentare la telefon: 0255/232.000. Selec]ia dosarelor va avea
loc în termen de 5 zile de la data încet`rii depunerii dosarelor de
înscriere.

Prim`ria Comunei Carasova organizeaz` concurs pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Consilier, cl.I, grad asistent, în
cadrul Compartimentului Achizi]ii Publice. Condi]ii specifice: -
studii superioare în specialitatea [tiin]e juridice, economice sau
administrative, absolvite cu diplom` de licen]`; -condi]ii mimine
de vechime- 1 an; -abilit`]i de comunicare; -cuno[tin]e de operare
pe calculator, cuno[tin]e de limba croat`. 1.Condi]ii de desf`[urare
a concursului: a) Concursul se desf`[oar` la sediul Prim`riei Co-
munei Cara[ova, nr. 274 astfel: -Proba scris` în data de 28 ianuarie
2015, ora 10.00; -Interviul în data de 30 ianuarie  2015, ora 14.00; b)
Condi]iile de participare la concurs, bibliografia [i actele solicitate
candida]ilor pentru dosarul de înscriere sunt afi[ate la sediul
Prim`riei Comunei Cara[ova. Dosarele de înscriere se pot depune
în termen de 20 de zile de la publicare anun]ului. Pentru rela]ii su-
plimentare la telefon 0255-232.000. Selec]ia dosarelor va avea loc
în termen de 5 zile de la data încet`rii depunerii dosarelor de în-
scriere. 

Prim`ria ora[ului Sulina, jude]ul Tulcea, organizeaz` concurs la
sediul s`u din Sulina, str. I, nr. 180, pentru ocuparea a dou` func]ii
publice vacante de inspector I, grad profesional asistent – Servi-
ciul Public de Asisten]` Social` [i Compartiment Transport Public
Local. Concursul se organizeaz` în trei etape, respectiv: 1. selec]ia
dosarelor de înscriere – 13 – 19.01.2015. 2. proba scris` – 28.01.2015,
orele 10:00; 3. interviul – maxim 5 zile lucratoare. Dosarele de con-
curs se depun in perioada 23.12.2014 -12.01.2015. Candida]ii trebuie
s` de]in` studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent` în domeniul asisten]ei sociale, sociologie,
psihologie pentru func]ia public` din cadrul Serviciului Public de
Asisten]` Social` [i studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` pentru func]ia din cadrul Com-
partimentului Transport Public Local, precum [i vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice minimum
1 an. Celelalte condi]ii de participare, bibliografia [i actele nece-
sare înscrierii la concurs sunt afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-
ul Prim`riei Sulina www.primaria-sulina.ro.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu sediul în
Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la concurs, în zilele de
07.01.2015 (proba scris`) [i 09.01.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: 1. Inspector superior clasa
I, grad profesional superior, Compartimentul Formare profe-
sional`; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9
ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Inspector clasa I, grad pro-
fesional principal, Compartimentul Analiza pie]ei muncii [i pro-
grame de ocupare; Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate:

minimum 5 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 3. Consilier clasa
I, grad profesional superior, Compartimentul informatic`; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; cuno[tin]e
de operare pe calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL,
PL/SQL, Microsoft Office; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 4. Con-
silier clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achizi]ii
publice [i investi]ii; Condi]ii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacant`:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor eco-
nomice; Vechime în specialitate: minimum 1 an; Cuno[tin]e de op-
erare pe calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL,
PL/SQL, Microsoft Office; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 07.01.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 09.01.2015
– ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Constanta
cu sediul în Constanta, str. Lacului, nr.14, scoate la concurs, în zilele
de 14.01.2015 (proba scris`) [i 16.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad
profesional superior – Compartiment Informatic` [i Managemen-
tul Bazelor de Date; Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile
generale prev`zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statu-
tul Func]ionarilor Publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani; Cuno[tin]e
de Fox Pro, sistem de operare Windows [i Linux, administrare
re]ele sta]ii de calcul, Woed, Excel, Power Point, Internet; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 14.01.2015 – ora 10.00 – proba scris`; 16.01.2015 –
ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Constan]a.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Gala]i cu
sediul în Gala]i, str. Domneasc`, nr. 191, scoate la concurs, în zilele
de 12.01.2015 (proba scris`) [i 14.01.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Referent de specialitate clasa II,
grad profesional principal – Compartimentul Informatic`.
Condi]iile specifice pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
men]ionat` sunt: Preg`tire de specialitate – studii superioare de
scurt` durat` absolvite cu diplom`; Vechime în specialitate: min-
imum 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini necesare: Ini]iativ` [i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munca în echip`, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 12.01.2015 – orele 09:00 - proba
scris`; 14.01.2015 – orele 12:00 – interviul. Înscrierile la concurs se
fac, în termen de maximum 8 zile de la publicarea anun]ului \n
Monitorul Oficial.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Constanta
cu sediul în Constanta, str. Lacului, nr.14, scoate la concurs, în zilele
de 28.01.2015 (proba scris`) [i 30.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional
superior – Compartiment relatii cu angajatorii, AL Constan]a. Can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Func]ionarilor Pub-
lici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Condi]ii speci-
fice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minim 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point,
navigare internet, po[t` electronic`; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini
speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc`
în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
28.01.2015 – ora 10.00 – proba scris`; 30.01.2015 – ora 12.00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Constan]a.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Tulcea cu
sediul în Tulcea, str. Grigore Antipa, nr.10, scoate la concurs, în zilele
de 26.01.2015 (proba scris`) [i 28.01.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Consilier clasa I, grad profesional
asistent – Compartiment Execu]ie bugetar`, financiar, contabili-
tate [i administrare fond garantare pentru plata crean]elor salar-
iale; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie  vacant`: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: minim 1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Power Point, navigare internet, po[t` electronic`; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 26.01.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 8.01.2015
– ora 12:0– interviul. nscrierile se fac în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Tulcea.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Prahova cu
sediul în Ploie[ti, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la concurs, în zilele
de 02.02.2015 (proba scris`) [i 04.02.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad profesional
principal – Compartiment relatii cu angajatorii, ALOFM Ploie[ti,

Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile generale prev`zute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Func]ionarilor
Publici (r2), cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. ondi]ii speci-
fice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Peg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în dome-
niul juridic; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice: minim 5 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word,
Excel, Power Point, navigare internet, po[t` electronic`; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 02.02.2015 – ora 19:00 – proba scris`; 04.02.2015
– ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Prahova.

VÂNZåRI DIVERSE

(

Carte pentru pomul de Cr`ciun. Tel. 0761.674.276, 0733.940.772.

CITA}II
George Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Ro[iorii de
Vede, jud. Teleorman este citat la Judec`toria Ro[iorii de Vede, în
dosar  nr. 3179/292/2014, având ca obiect ac]iune în constatare
pentru termenul din 20.01.2015, proces cu reclamantul Stancu
Minel Nelu.

Societatea de Caritatea pentru copii Spurgeon cheam` la
Judec`toria Ia[i, sediu în Ia[i, str.Anastasie Panu, nr. 25, pe Teodor-
escu Vasile în calitate de pârât, în dosar nr. 12077/245/2014 având
ca obiect rectificare titlu de proprietate, pentru data de 19 Ianuarie
2015, ora 08.30, camera 6, complet C23 f.

Societatea de Caritatea pentru copii Spurgeon cheam` la
Judec`toria Ia[i, sediu în Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25, pe Teodor-
escu Maria în calitate de pârât, în dosar nr. 12077/245/2014 având
ca obiect rectificare titlu de proprietate, pentru data de 19 Ianuarie
2015, ora 08.30 camera 6, complet C 23f.

Dl. Jianu Constantin Cristinel, domiciliat în Mioveni, str. Dogarilor,
bl. A20, sc. C, ap. 9, jud. Arge[, cu CNP 1740516035086, BI seria DH
nr. 151711, este chemat în instan]` la Judec`toria Pite[ti, în calitate
de intimat, în Dosarul 15911/280/2014, curatel` special`, sala 2,
complet C5, fond – civil, pe data de 13 ianuarie 2015, ora 8:30, în pro-
ces cu Olteanu Georgeta, în calitate de petent. În caz de
neprezentare a p`r]ilor, se va putea trimite un înscris, judecata ur-
mând a se face în lips`. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie. Sirghi Bog-
dan Vasilica, cu domiciliul cunoscut ?n Ia[i, str. Sf. Sava, nr. 7, ap. 3,
jud. Ia[i este chemat la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II-a Civil` - Faliment,
str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Ia[i în ziua de 26.02.2015, Sala II, et.
II, com. S1 fal, ora 09:00, în dosarul nr. 9586/99/2012/a1, ?n cali-
tate de pârât pentru angajarea r`spunderii conform art. 138 din
Legea nr. 85/ 2006 în proces cu Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate de creditor.

St`nic` Monica, CNP 2630308221195 cu ultimul domiciliu cunos-
cut \n Rom~nia \n Ia[i, Str. P`curari, nr. 86, jud. Ia[i este chemat` la
judec`toria Ia[i din Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud Ia[i, cam-
era-sala 6, complet c02m, \n calitate de p~r~t, \n dosarul nr.
8921/245/2014 la termenul de judecat` din 15.01.2015 ora 8:30,
av~nd ca obiect partaj bunuri comune /lichidarea regimului mat-
rimonial \n contradictoriu cu St`nic` Silviu Pavel, \n calitate de
reclamant.

Huncu Vasile, cu ultima re[edin]` cunoscut` în Roma, Via
Litoranea 9700, Italia, este chemat la Curtea de Apel Ia[i, cu sediul
în jud. Ia[i, mun. Ia[i, str. Elena Doamna, nr. 1A, Sec]ia civil`, sala de
[edin]` nr. VI –Etajul II, civil-recurs_01, în ziua de 20 ianuarie 2015,
ora 11:00, în calitate de intimat, în dosarul civil nr. 13811/245/2012,
în proces cu Huncu Neculai, în calitate de recurent, Huncu Ioan,
în calitate de recurent, Hâncu (Huncu) Petru, în calitate de re-
curent, Vancea Nicoleta (n. Huncu), în calitate de recurent, Sîrghi
Claudia, în calitate de intimat, Huncu Elisabeta - Ana, în calitate
de intimat, Mo]can Maria, în calitate de intimat, pentru Recurs -
constatare nulitate act juridic absolut` declara]ie.

|ntreprinderea Individual` Zaharia Oktavian, cu sediul \n Municip-
iul Ia[i, Str. Mihai Sturza, Nr. 24, Parter, Ap. 2, Judet Ia[i, este
chemat` \n judecat` de E.ON Energie Romania SA, \n calitate de
reclamant, la Judec`toria Ia[i, Sec]ia Civil` cu sediul \n Ia[i, Str.
Anastasie Panu, nr. 25, jud Ia[i, complet C 23 F, Sala 6 – Camera de

Consiliu, \n data de 12.01.2015, ora 12:00 a.m., \n dosarul nr.
22893/245/2014, avand ca obiect cerere de valoare redus`, \n cali-
tate de p~r~t. 

Mitrita Alexa, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Ia[i, Sf. Sava, nr. 6,
jud. Ia[i, este chemat la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n Ia[i, Str. Anas-
tasie Panu nr. 25, jud. Ia[i, Sec]ia Civil`, \n ziua de 12.01.2015, ora
12:00, complet c23F, camera Sala 6 – Camera de consiliu, \n dosarul
18197/245/2014, \n calitate de p~r~t, \n proces cu E.ON Energie Ro-
mania SA \n calitate de reclamant, av~nd ca obiect cerere de val-
oare redus`. 

DIVERSE
Compania Alexander Construct Instal S.R.L cu sediul în comuna
Berceni, nr. 162, jude]ul Ilfov, telefon: 021.361.20.92 solicit` la APM
Ilfov ob]inerea Autoriza]iei de Mediu pentru obiectivul „Activi-
tatea de vidanjare”. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot
depune eventualele contesta]ii sau sugestii la sediul APM ILFOV
Str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, tel./fax 021.430.15.77, în termen de 10
zile de la data public`rii anun]ului..

Rom~nia. (Instan]a) Judec`toria Pite[ti, sediul: Bdul Eroilor nr. 5,
tel. 0248224018, fax 0248210102. Dosar nr. 12466/280/2014. Emis`
la 19 decembrie 2014. SOMATIE: Prin încheierea de [edin]` din data
de 10.12.2014 pronun]at` \n dosarul sus men]ionat, s-a dispus
emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la cuno[tin]`
c`reclamantul NECULCEA GHERGHINA, cu domiciliul \n Pite[ti, str.
Banat, nr. 1B, jud. Arge[, invoc` dob~ndirea propriet`]ii prin uzu-
capiune cu privire la imobilul teren situat \n Pite[ti, str. Banatului
nr. 28-30, jud. Arge[, \n suprafa]` de 429 mp, cu urm`toarele
vecin`t`]i: str. Banat, Vl`sceanu Gabriela [i Stanciu Florin, Dumitru
Victor, f`r` num`r cadastral sau topografic, f`r` carte funciar`.
To]i cei interesa]i sunt soma]i s` fac` opozi]ie, \n caz contrar, \n
termen de 6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii, se va
trece la judecarea cererii. Judec`tor B`r`il` Roxana Cristina, Gre-
fier Amalia P\rvan.

NOTIFICåRI
Revalactiv SPRL  notific` deschiderea procedurii generale de insol-
ven]` \n dosarul nr. 7455/105/2014, Tribunal Prahova conform
sentin]ei nr. 1460 din 21.11.2014 privind SC Arcade Construct SRL,
cu termenele: depunerea declara]iei de crean]` 20.01.2015, în-
tocmirea tabelului preliminar al crean]elor 15.02.2015, întocmirea
tabelului definitiv 20.03.2015, prima Adunare a Creditorilor va avea
loc in data  25.02.2015 orele 12.30 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

LICITA}II
Se reia licita]ia organizat` de S.C. 150 pentru închirierea a dou` in-
cinte cu suprafa]a de 30mp [i 15mp, în data de 6.01.2015, ora 13.30.

Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare
urm`torul imobil: -Teren intravilan situat în Ia[i, Str. Trotus nr.1,
jude]ul Ia[i, în suprafa]` de 999,93mp. Pre]ul de pornire al licita]iei
este de 78.000 EURO inclusiv TVA. Pre]ul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licita]ie este condi]ionat`
de consemnarea în contul nr. RO31BFER140000010832RO01, de-
schis la Banca Comercial` Feroviar`, Ag. Popa Tatu, sub sanc]iunea
dec`derii, cel mai târziu pân` la data [edin]ei de licita]ie, a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, de achizi]ionarea
pân` la aceea[i data a Caietului de sarcini [i a Regulamentului de
licita]ie pentru proprietatea imobiliar`. Pentru imobilul men]ionat
mai sus prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de 27.01.2015,
ora 13.00, iar dac` imobilul nu se adjudec` la aceast` dat`,
urm`toarea [edin]` de licita]ie va avea loc în data de 03.02.2015,
ora 13.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor desf`[ura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.
203, sector 1. Pentru rela]ii suplimentare suna]i la tel. 021.318.74.25,
dinu.urse@gmail.com. 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Serviciul Fiscal
Municipal Roman. Dosar de executare nr. 2617216. Nr. 73.206 din
18.12.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2014 luna Decembrie ziua 18. |n temeiul art. 162, alin. (1) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` ?n ziua de 09 luna Ianuarie orele 11.00 anul 2015 ?n lo-
calitatea Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`torul ansamblu de bunuri, proprietate a deb-
itorului Sta]iunea de Cercet`ri [i Produc]ie pt. Cultura Sfeclei de
Zah`r Roman cu domiciliul fiscal ?n localitatea Roman, str. Fabricii,
nr. 4, jud. Neam], cod de identificare fiscal` 2617216: a. – Cl`dire
cantin` situat` ?n localitatea Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul
Neam], suprafa]` construit` de 480 mp, anul construirii 1980,
structur` de rezisten]` din beton [i pere]i din c`r`mid`, tâmpl`rie
din lemn cu geam normal, pardoseli din mozaic [i du[umea din
lemn, uzur` \ntre 35-85%, pre]ul de pornire la licita]ie este de
211.630 lei (f`r` TVA); b. – Barac` metalic` situat` \n localitatea
Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]` construit`
de 136 mp, anul construirii 1980, structur` de rezisten]` profile
metalice, finisaje interioare [i exterioare din tabl` cutat`, pardoseli
din beton, acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare din tabl`, uzur` 75%,
pre]ul de pornire la licita]ie este de 15.518 lei (f`r` TVA); c. – Fânar
situat \n localitatea Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam],
suprafa]` construit` de 200 mp, anul construirii 1980, structur`
de rezisten]` profile metalice, pardoseli din beton, acoperi[ tip
[arpant`, \nvelitoare din internit`, uzur` 85%, pre]ul de pornire la
licita]ie este de 3.362 lei (f`r` TVA); d. – Grajd animale situat \n lo-
calitatea Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]`
construit` de 427,5 mp, anul construirii 1982, structur` de rezis-
ten]` c`r`mid`, pardoseli din beton, acoperi[ tip [arpant`, \nveli-
toare din internit`, uzur` 30-70%, pre]ul de pornire la licita]ie este
de 46.007 lei (f`r` TVA); e. – Grajd animale situat \n localitatea
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Roman, strada Fabricii, nr. 4, jude]ul Neam], suprafa]` construit`
de 336 mp, anul construirii 1982, structur` de rezisten]` profile
metalice, pardoseli din beton, acoperi[ tip [arpant`, \nvelitoare
din internit`, uzur` 30-70%, pre]ul de pornire al licita]ie este de
42.930 lei (f`r` TVA). Not`: Terenul aferent construc]iilor este pro-
prietatea A.D.S. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vân-
zarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil \n conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b), art. 141, alin. 2, lit. f) din Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile ulterioare, pct.
6, alin. (7) [i pct. 35 din Normele metodologice de aplicare a Titlu-
lui VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 44/
2004, cu modific`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: S.F.M.
Roman - 3.360.262 lei. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` \n[tiin]eze despre aceasta organul de ex-
ecutare, \nainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i \n
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul
de vânzare sau, \n cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` \n ziua prece-
dent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; \n cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând
10% din pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei care
\l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionali-
tate român`, copie de pe certificatul unic de \nregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice
str`ine, actul de \nmatriculare tradus \n limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, ur-
mând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat
\n acest scop. |mpotriva prezentului \nscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, \n ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, \n
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernu-
lui nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la sediul nostru sau la tele-
fon num`rul 0233-740.129. Data afi[`rii: 22.12.2014.

ADUNåRI GENERALE
Subscrisa SC Avicola Buftea SA, cu sediul în Comuna Mogo[oaia,
Strada Marinarilor, nr. 17, Jude]ul Ilfov, înmatriculat` la Registrul
Comer]ului Ilfov sub nr. J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în temeiul
art. 117 din Legea nr.31/1990 republicat`, prin Pre[edintele C.A.,
convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
societ`]ii, care  va avea loc în Comuna Crevedia, Str. Combinatului
nr.483, jud. Dâmbovi]a, la data de 28.01.2015, ora 13:00, în prima
convocare, iar în cazul în care adunarea nu se va putea ]ine în
prima convocare, se va întruni la 29.01.2015 la aceea[i or` [i în
acela[i loc, în a doua convocare, cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Schimbarea sediului societ`]ii din Comuna Mogo[oaia, Strada

Marinarilor, nr.17, parter, Jude]ul Ilfov în Comuna Mogo[oaia, Strada
Marinarilor, nr.22, parter, Jude]ul Ilfov; 2. Diverse. Puncte de vedere
ale ac]ionarilor privind buna func]ionare a societ`]ii. La Adunarea
General` a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe ac]ionarii în-
registra]i în registrul ac]ionarilor societ`]ii la data de referin]`
15.01.2015.

Completare la Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr.
7161/27.11.2014 cu privire la ordinea de zi: Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al SC Silvarom SA, cod fiscal RO 433926,
J40/239/1991, cu sediul în Bucure[ti, Intr. Rocilor nr.12-16, sector 6,
la solicitarea ac]ionarului M`rginean Ioan de]in`tor a 59.222
(21,616%) ac]iuni, s-a cerut conform Art.117 indice 1 din Legea
31/1990 completarea ordinii de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 08.01.2015 cu un nou punct “Ratificarea
contractului de vânzare- cump`rare nr. 4521/01.10.2013, privind vân-
zarea terenului din Str. Rotasului, nr.4, sector 1, Bucure[ti.” Pre[ed-
intele Consiliului de Administra]ie, Ing. {tefan Bârle.

Consiliul de Administra]ie al: Societate Apartamentul SA Pite[ti,
cu sediul în mun.Pite[ti, jud.Arge[, str.Depozitelor, nr.39bis, înreg-
istrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J03/05/1991, având CUI
129170, prin Decizia sa din 18.12.2014, convoac` Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor pentru data de 02.02.2015, respectiv
03.02.2015 a doua convocare, la ora 10.00, la sediul societ`]ii, pen-
tru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor la data de
referin]` 19.01.2015, care au dreptul s` participe [i s` voteze în
cadrul adun`rii generale care are urm`toarea ordine de zi: 1.Îm-
puternicirea Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie de a
reprezenta societatea în rela]iile contractuale [i juridice cu ter]ii, pe
toat` perioada mandatului s`u, respectiv de la 07.12.2011-07.12.2015.
Acesta va decide cu privire la contractarea de împrumuturi ban-
care cât [i pentru garantarea acestora cu imobilele [i activele aflate
în proprietatea societ`]ii, numai dup` aprobarea prealabil` de
catre Consiliul de Administra]ie al societ`]ii, pân` la limita maxim`
de 2.000.000 lei, astfel: -1.400.000 lei-împrumut bancar (limit`
de creditare) din care: -700.000 lei- împrumut bancar contractat cu
B.R.D Pite[ti; -700.000 lei- împrumut bancar contractat cu B.C.R
Pite[ti; -600.000 lei -plafon de scrisori de garan]ie bancar`-S.G.B-
uri; 2. Aprobarea Proiectului Actului Constitutiv al societ`]ii, mod-
ificat urmare a opera]iunilor prev`zute la punctul 1 din prezentul,
respectiv: -pe cale de consecin]` se modific`: -Art.15. alin.(15) -Cap.V
din Sec]iunea a-II-a- „Statutul societ`]ii”, cu privire la persoana de-
semnat` s` reprezinte societatea în rela]iile juridice cu ter]ii; 3.
Aprobarea împuternicirii d-lui.Cantu Ion în calitate de Pre[edinte
„CA” [i Director general al societ`]ii, s` semneze documenta]ia
necesar` în vederea derul`rii opera]iunilor cuprinse la punctul 1
din prezentul convocator, cu Institu]iile bancare. 4. Aprobarea datei
de 19.02.2015, ca dat` de înregistrare a ac]ionarilor [i a datei de
18.02.2015 ca ex-date. 5. Mandatarea reprezentantului societ`]ii d-
ul.Cantu Ion, care s` semneze hot`rârea AGEA [i a d-nei. Hotu Rox-
ana care s` întreprind` toate demersurile de înregistrare [i
publicitate a hot`rârii adoptate catre Oficiul Registrului Comer]ului
de pe lâng` Tribunalul Jud.Arge[ [i alte Institu]ii abilitate prin lege.
Ac]ionarii reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din

capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la data public`rii
convoc`rii s` propun` introducerea de puncte pe ordinea de zi a
adun`rii generale [i s` prezinte cel târziu cu o zi lucr`toare înainte
de data adun`rii proiectele de hot`râre aferente noilor puncte.
Aceste drepturi se pot exercita numai în scris la sediul societ`]ii,
sau transmise prin servicii de curierat sau po[t`. Orice ac]ionar are
dreptul s` adreseze societ`]ii întreb`ri privind punctele de pe or-
dinea de zi a adun`rii pân` la data de 02.02.2015. Documentele
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi-inclusiv Proiectul
Actului Constitutiv al societ`]ii propus spre aprobare, buletinele
de vot prin coresponden]`, procurile speciale, proiectele de
hot`râri pot fi consultate [i/sau procurate de la sediul societ`]ii, în-
cepând cu data de 02.01.2015. Ac]ionarii se vor putea prezenta per-
sonal sau î[i pot numi reprezentant la adunarea general`, sau vor
putea vota prin coresponden]`. Reprezentarea ac]ionarilor se
poate face [i prin alte persoane decât ac]ionarii, cu excep]ia ad-
ministratorului, pe baz` de procuri speciale, care se vor depune în
original la sediul societ`]ii pân` la data de 29.01.2015. În acela[i ter-
men buletinele de vot prin coresponden]` completate [i semnate
de ac]ionar se vor depune la sediul societ`]ii personal sau prin
po[t` recomandat cu confirmare de primire pe care s` fie trecut`
adresa ac]ionarului (expeditor). Informatii suplimentare se pot
ob]ine la sediul societ`]ii sau la telefon 0248.632.677. Prezentul
convocator se va publica în pres` [i în MO al României partea a IV-
a în conformitate cu prevederile legale.

Consiliul de administra]ie al SC Sticloval SA, cu sediul \n V`lenii de
Munte, str. N. Iorga nr. 41, jud. Prahova, \nregistrat` la ORC sub nr.
J29/158/1991, av~nd CUI RO 1336115, convoac` pentru data de
27.01.2015, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ion`rii \nregistra]i \n
Registrul ac]ionarilor la data de referin]` 14.01.2015, Adunarea Gen-
eral` Extraordinar` a Ac]ionarilor, ora 10.00 av~nd ordinea de zi: 1.
Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului
legal de func]ionare a Pie]ei Rasdaq. 2. Aprobarea demersurilor
legale pe care societatea le poate efectua \n vederea admiterii la
tranzac]ionare a ac]iunilor emise de societate pe o pia]` reglemen-
tat` sau a tranzac]ion`rii acestora \n cadrul unui sistem alternativ
de tranzac]ionare. 3. Mandatarea persoanelor care se vor ocupa
de ducerea la \ndeplinire a hot`r~rii adun`rii generale. 4. Apro-
barea datei de 17.02.2015 ca data de \nregistrare. |n situa]ia
ne\ndeplinirii condi]iilor de validare la prima convocare, adunarea
general` a ac]ionarilor se convoac` pentru data de 28.01.2015 la
aceea[i or` [i \n acela[i loc. Doar ac]ionarii societ`]ii \nscrisi \n reg-
istrul ac]ionarilor la data de referin]` de 14.01.2015, pot participa [i
vota \n cadrul adun`rilor generale cu respectarea urm`toarelor
drepturi [i oblige]ii:- Unul sau mai multi ac]ionari, reprezent~nd,
individual sau \mpreun`, cel pu]in 5% din capitalul social are/au
dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data
public`rii prezentului convocator. – Ac]ionarii au dreptul s`
adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a adun`rilor
generale, \n termen de cel mult 15 zile de la data public`rii convo-
catorului \n Monitorul Oficial al Rom~niei. Dreptul de a pune în-
treb`ri [i obliga]ia de a r`spunde pot fi condi]ionate de m`surile
pe care societatea comercial` le poate lua pentru a asigura identi-

ficarea ac]ionarilor, buna desf`[urare [i preg`tire a adun`rilor gen-
erale, precum [i protejarea confiden]ialit`]ii [i a intereselor com-
erciale ale societ`]ii. Societatea poate formula un r`spuns general
pentru întreb`rile cu acela[i con]inut. Se consider` c` un r`spuns
este dat dac` informa]ia pertinent` este disponibil` pe pagina de
internet a societ`]ii, în format întrebare-r`spuns. - Unul sau mai
mul]i ac]ionari, reprezent~nd, individual sau \mpreun`, cel pu]in
5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de
hot`r~re pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adun`rilor Generale, \n termen de cel mult 15 zile
de la data public`rii convocatorului \n Monitorul Oficial al
Rom~niei. - votul este deschis sau secret, dup` caz, [i se poate man-
ifest` numai de ac]ionar fie personal, av~nd asupra sa un act de
identitate valabil, fie prin reprezentare cu procura speciala - pe
website-ul societatii: www.sticloval.ro, sec]iunea „Ac]ionari - De-
talii” pot fi consultate documentele: convocatorul, nota de sedin]`
privind ordinea de zi, num`rul total de ac]iuni [i drepturi de vot la
data convoc`rii, un proiect de hot`r~re, formularul de procura spe-
cial`, cu cel pu]in 30 de zile \naintea intrunirii adun`rii. - textul in-
tegral al documentelor ce urmeaz` a fi prezentate adun`rii
generale [i formularele de procura special` pot fi solicitate [i \n
scris societ`]ii postal, pe fax 0244/281993 sau pe mail:
sticloval@yahoo.com. Procurile completate se depun la sediul so-
ciet`]ii cu cel pu]in dou` zile lucr`toare \naintea ]inerii primei
adun`ri. Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie. Ing. Popescu
Ecaterina.

PIERDERI
SC RE Research And Valuation SRL, cu sediul în Bucure[ti, sector 1,
Al. Alexandru, nr.32, ap.2, având CUI RO22254646, declar` pierdut
certificatul de înregistrare seria B nr. 2449848 eliberat la 06.06.2011.
Îl declar`m nul.

Pierdut certificat de înregistrare seria B nr.2565107 apar]inând SC
Corporate Insurance Agent De Asigurare SRL com. Horia. Se declar`
nul. 

Persoana Fizic` Autorizat` Tulbure Vasile Alin, înregistrat la Reg-
istrul Comer]ului cu F20/1067/06.09.2012, CUI 30633241, declar
pierdut` stampil` fiscal`. O declar nul`.

Persoana Fizic` Autorizat` Tulbure Vasile Alin, înregistrat la Reg-
istrul Comer]ului  F20/1067/06.09.2012, CUI 30633241, declar pier-
dut facturier fiscal neînseriat [i ne[tampilat. Îl declar nul.

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune eliberate de Parohia Cim-
itirului Buna- Vestire Bellu la data 20.02.1977 [i nr.688/555 din
30.03.1962 -Parohia Bellu, pe numele Nedea Constanta [i Nedea
Laura Maria (c`s`torit` Pop), loc de veci nr.33, 2x3=6mp, Fig.II.

Openmind Interactive SRL, num`r Registru J40/15119/2008, C.U.I.
24431671 cu sediul în Bucure[ti, str. C-tin Bosianu nr.16, Sector 4,
anun]` pierderea Certificatului de înregistrare al societ`]ii [i a cer-
tificatelor constatatoare emise pentru sediul social [i pentru ac-
tivit`]i la ter]i emise în temeiul Legii 359/2004. Le declar`m nule.

Anun]uri

Marina Constantinoiu

Primarul General, Sorin Oprescu, invit`
bucure[tenii la petrecerea de Revelion,
care se organizeaz` pentru a [aptea oar`
consecutiv \n Pia]a Constitu]iei din
Bucure[ti, la 31 decembrie, la ora 21:00. 

„La evenimentul pe care-l organiz`m
la trecerea dintre ani, \mi doresc s` fim
din nou \mpreun`, s` ne bucur`m c` sun-
tem s`n`to]i, s` cre`m o stare de bine, de
prietenie. S` ducem mai departe mesajul
'Po]i s` iube[ti, Bucure[ti!' [i s` con[tien-
tiz`m fiecare cet`]ean al acestui ora[,
indiferent c  ̀este copil sau adult, c  ̀el este
Bucure[tiul”. Evenimentul intitulat
HaHaHappy New Year Bucure[ti 2015
va fi un spec ta col inedit, g~ndit [i constru-
it ca o s`r b`toare extraordinar` a luminii.
Concep tul este inspirat din simbolistica
anului 2015, supranumit [i “anul
luminii”, astfel c` va excela at~t prin
reprezenta]iile pre g t̀ite de c t̀re arti[ti sau
datorit` sce nografiei surprinz`toare, dar
[i prin teh nologia video [i proiec]iile
grafice de ultim` genera]ie.

Tun de lumin`

Trecerea \n 2015 va fi marcat`, la
momentul zero, printr-un tun de lumin`
lansat c`tre cer, urmat de un show impre-
sionant de artificii. Loredana, Andra,
Delia [i Vama vor sus]ine spectacole de
excep]ie, pentru a antrena, emo]iona [i
energiza la maximum publicul bucu re[ -
tean, indiferent de v~rst`. Concertele

vor fi completate de momente artistice
sus]inute de Mirror Dancers – un spec-
tacol-surpriz`, care \mbin` dansul cu
tehnologia luminoas` de ultim`
genera]ie; Freakquency – un spectacol

de dans unic, \n care breakdance-ul
\nt~lne[te muzica clasic` [i cultura
urban`; Invaders Show – un perform-
ance de dans, lumini [i lasere, plin de
energie, care aduce pe scena bucu -

re[tean` cel mai mare robot de enter-

tainment din lume, al`turi de DJ Cyborg

[i Cyborg Girls, cei care vor “acapara”

Pia]a Constitu]iei prin coregrafie [i efecte

speciale demne de “anul luminii”.

555 de ani

HaHaHappy New Year Bucure[ti

2015 este conceput a se pozi]iona ca

eveniment major al Capitalei, pentru a

crea o punte de leg`tur` \ntre eveni-

mentele de succes desf`[urate \n anul

2014, cu ocazia \mplinirii a 555 de ani de

la prima atestare a Bucure[tiului –

Bucure[ti 555 – [i intrarea ora[ului [i a

bucure[tenilor \n “anul luminii”, 2015.

Spectacolul face parte din seria de eveni-

mente adresate publicului larg, care vor

fi organizate \n Capital` \n urm`torii ani,

\n preg`tirea candidaturii Bucure[tiului

la statutul de Capital` Cultural` Euro-

pean` pentru anul 2021. 

revelionul Prim`riei, 
\n Pia]a Constitu]iei
Pe scena bucure[tean` va fi adus cel mai mare robot 
de entertainment din lume

observator
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