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CERERI SERVICIU
Doamn`, doresc contract munc` eviden]e
birou, calculator, arhivar, laborant, 0729.174.189.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` metalic`, tabl` zincat`,
burlane, accesorii repara]ii, dulgheri, vipsitori
0722.17.00.04.

OFERTE SERVICIU
Firm` german` de contructii caut` zidari pen-
tru [antiere în Germania. Cei interesa]i ne pot
contacta la: info@terra-bau.net sau
0049.8678.7495.810 adaugând CV-ul+copie CI.
Cuno[tin]e de limb` german` sunt un avantaj
dar nu o necesitate. Oferim salarii atractive [i
contract legal.

SC Arcforce Solutions SRL, Craiova, caut` per-
sonal disponibil, cunosc`tor al limbii franceze
pentru deta[are în Fran]a (Corsica) pentru
urm`toarele posturi: osp`tar, buc`tar, barman,
cameriste, ajutor buc`tar. Pentru informa]ii su-
plimentare v` rug`m s` ne contacta]i la
num`rul de telefon: 0251.544.000;
0748.157.596; adres` e-mail:
amarcu@arcforce.ro.

Institutul Oncologic „Prof.Dr. Al.Trestioreanu“
Bucure[ti, scoate la concurs urm`toarele cate-
gorii de posturi temporar vacante: 1 post de
asistent medical [i 1 post de infirmier`. Mai
multe detalii g`si]i pe site-ul institu]iei:
http://www.iob.ro/ sau la avizierul institutu-
lui.

Societatea SC Taygan Metal Press SRL, cu sediul
în Carei, Str.C-lea Armatei Române, nr.79/A,
jud.Satu-Mare, având ca domeniu de activitate:
opera]iuni de mecanic` general`, caut` munci-
tor calificat în domeniul (COR 722413), strungar
universal cu specializare în utilizarea progra-
mului CAD, experien]` minim 3ani. CV-urile se
depun la sediul firmei la adresa mai sus
men]ionat`, prin e-mail la adresa
secretariat@taygan-metal-press.com sau la
nr.de fax 0361.882.580.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului S`laj organizeaz` consurs pen-
tru ocuparea func]iei de execu]ie de inspector
principal la Serviciul monitorizare [i manage-
ment de caz a copilului aflat \n plasament la o
persoan` sau familie, tutele [i plasament \n
Servicii sociale rezidente. Condi]ii de partici-
pare la concurs – s` fie absolven]i ai
\nv`]`m~ntului superior de lung` durat` cu
diploma de licen]` \n specialitatea asisten]` so-
cial`; - vechime \n specialitatea studiilor minim
cinci ani. Consiliul va avea loc \n perioada 18-
19.06.2014. 18.06.2014 ora 09:00 proba scris`;
19.06.2014 ora 09:00- interviul. Depunerea
dosarelor se va face \n termen de 20 de zile de
la data public`rii. Informa]ii se pot ob]ine la
telefon 0260-615.017 sau la afi[ierul unit`]ii.

SC Gnp Texan C`teasca, Arge[, scoate la concurs

100 locuri vacante: {ef birou/serviciu rela]ii in-
ternationale; Referent comer] exterior/rela]ii
externe; {ef forma]ie industria confec]iilor; Op-
erator controlor; Aburitor textile; Plior/Retu[ier
confec]ii; Confec]ioner, prelucr`tor în industria
textil`; Croitor-confec]ioner îmbr`c`minte;
Multiplicator [abloane; Operator confec]ioner
industrial confec]ii; Încadrator/Rihtuitor con-
fec]ii; Preg`titor-lansator confec]ii; Sp`nu-
itor/T`ietor confec]ii; Operator
sp`l`tor/t`ietor textile; Operator universal –
sp`l`tor textile [i cur`]itor chimic; Operator
textile ne]esute; Cur`]`toreas` lenjerie;
Garderobier. Cerin]e: 1 an vechime de speciali-
tate, limba englez` – mediu. CV la fax
0248661484, rela]ii 0248661084 sau la sediul
firmei.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa cu sediul în Aus-
tria caut` colaboratori, firme transport autor-
izate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitar`
prelat` 3,5t, sarcin` util` de la 1.000kg, capac-
itate de la 4 europale]i, camioane 7,5t, 12t, 40t
pentru transport marf` în UE. Persoan` de con-
tact: Klara Izabella Menyhart. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de. 

CITA}II
Stuparu Georgeta domiciliat` \n Comuna
Tei[ani, jud. Prahova, este citat` la data de
02.05.2014, ora 08:30 ca p~r~t` \n dosar nr.
2938/331/2011 la Judec`toria V`lenii de Munte,
Prahova, reclaman]i fiind Cr`ciun Ion [i Cr`ciun
Floarea, pentru pronun]are hot`r~re care s`
]in` loc de act de v~nzare cump`rare.

Se citeaz` numitul Crew Maria, Dumitra[cu
Daniel Armand [i Dinu Estera, la Judec`toria
Brezoi, în dosar nr 859/198/2010, partaj, cu ter-
men la 19.05.2014.

Pârâtul Steinmetz Sztrul l. Majaer este citat la
Judec`toria Vi[eu de Sus pentru ziua de
17.06.2014, ?n dosar nr. 87/336/2014, ?n care
reclamant este Danci Ioan, obiect uzucapiune.

Judec`toria Sectorului 4 Bucure[ti, Sec]ia Civil`,
Dosar nr. 2639/4/2013, Parohia Bucur Ciobanul,
cu sediul în Bucure[ti, str. Radu- Vod` nr.33, sec-
torul 4, în calitate de reclamant`, cheam` în
judecat` Municipiul Bucure[ti, cu sediul în Bu-
cure[ti, str. Splaiul Independen]ei nr. 291-293, în
calitate de pârât, în Dosarul nr. 2639/4/2013
aflat pe rolul Judec`toriei Sector 4 Bucure[ti,
camera  312, c 5 –civil, minori [i familie, ce are
ca obiect Fond –uzucapiune, cu termen de
judecat` la data de 20.05.2014, ora 8.30.

Pârâ]ii Dancs Nyiztor a Koki, Dancs Ianka n`sc.
Tomoiag`, Dancs Ilyana v`d. l. Dancs Togyer l.
Vasyly, Dancs Iuon, Varobcsuk Lenusi, Barany
Sandor, Mraz Roza, Barany Kristaf [i Roman Car-
olina sunt cita]i pentru ziua de 03.06.2014 la
Judec`toria Vi[eu de Sus, \n dosar
1831/336/2013, \n care reclaman]i sunt Barany

Ioan [i Danci Claudia Mirela, obiect uzucapi-
une.

Pârâta Mihalyi Todora n`scut` Mihalyi, c`s. cu
Mihalyi [tefan Gotan, cu domiciliu necunoscut,
cu mo[tenitori necunoscu]i, este citat` pentru
ziua de 28.05.2014 la Judec`toria Vi[eu de Sus,
\n dosar 2165/336/2013, ?n care reclamant este
numita Coman Maria, obiect uzucapiune.

Pârâtul Timi[ Tyifor, cu domiciliu necunoscut,
cu mo[tenitori necunoscu]i, este citat pentru
ziua de 17.06.2014 la Judec`toria Vi[eu de Sus,
\n dosar 2164/336/2013, \n care reclamant este
numita Timi[ Eudochia, obiect uzucapiune.

Pârâtul Steinmetz Karoly, cu domiciliu necunos-
cut, cu mo[tenitori necunoscu]i este citat pen-
tru ziua de 17.06.2014 la Judec`toria Vi[eu de
Sus, \n dosar 2274/336/2013, \n care reclamant
este numitul Stetco Lupu, obiect uzucapiune.

Se citeaz` pârâta: Guta Adina Daniela, cu domi-
ciliul în mun. Iasi, str. Decebal, nr. 1, bl. Cantemir,
et. 2, ap. 61, jud. Ia[i,  în dosarul nr.
3779/99/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Ia[i,
cu termen de judecat` în data de  07.10.2014
ora 09:00 având ca obiect atragerea r`spun-
derii materiale a administratorului statutar al
debitorului SC Guta Mario SRL în conformitate
cu prevederile art. 138 din Legea 85/2006
privind procedura insolven]ei. 

Bauman Liliana Vasilica cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Mun. Bra[ov, str. Livada Vulturului,
nr. 22, bl. D23, sc. A, ap. 8, Jud. Bra[ov [i Bauman
Anton cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun.
Bra[ov, str. Pe Tocile, nr. 69, ap. 1, Jud. Brasov
sunt cita]i \n calitate de p~r~]i - la data de
18.06.2014, \n Dosar nr. 30056/197/2013 aflat
pe rolul Judec`toriei Bra[ov, camera Sala J1,
complet c23 ora 09:00, \n proces cu SC Infinity
SRL Ploie[ti, \n calitate de reclamant, pentru
Fond – preten]ii.

Lupu Ion cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun.
Constanta, str. Dambovi]ei, nr. 10, Jud. Con-
stan]a [i Calin Florentina cu ultimul domiciliu
cunoscut \n Mun. Constan]a, str. Mihu Copilu,
nr. 3, Jud. Constan]a sunt cita]i \n calitate de
p~r~]i - la data de 04.06.2014, \n Dosar nr.
26834/281/2012 aflat pe rolul Judec`toriei
Ploie[ti, camera Sala 5, ora 08:30, \n proces cu
SC Infinity SRL Ploie[ti, \n calitate de reclamant,
pentru Fond – preten]ii.

SC Ralexia Press SRL, cu sediul [i punctul de
lucru în Ia[i, str. Splai Bahlui, complex Avram
Iancu, jud. Ia[i, înregistrat` la Oficiul Registru-
lui Comer]ului cu J 22/1791/30.10.2009 [i C.U.I.
26168742, reprezentat` prin doamna Lupu
Maria Andreea – administrator, domiciliat` în
Miroslava, este citat` în calitate de pârât`, în
dosarul nr. 5455/245/2014, av~nd ca obiect pre-
ten]ii, în data de 21.05.2014, ora 08,30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în str. Gr. Ureche nr. 3,
bl. Gh. [on]u, Ia[i, Sectia Civila, camera Sala 3
P, complet c04, reclamant` fiind SC Salubris SA,
cu sediul în Ia[i, {os. Na]ional`, nr. 43, jud. Ia[i.

Pârâ]ii Botea Ionu], Botea Cristian, Botea Mari-
oara sunt cita]i în dosarul nr.1538/329/2013 la

Judec`toria Turnu M`gurele, la data de
19.05.2014, ora 08.30 reclamanta fiind Neamu
Marina.

DIVERSE
Lichidator judiciar CII Nicolau Florin cu sediul
\n Ploie[ti, Str. Gh. Doja, bl. 35A1, et. 1, ap. 5, jud.
Prahova, notific` deschiderea procedurii sim-
plificate de insolven]` a SC Tuco Construct SRL,
dosar nr. 8249/105/2013, Tribunalul Prahova.
Termen \nregistrare crean]e: 02.06.2014, ter-
men tabel preliminar: 12.06.2014, termen tabel
definitiv: 27.06.2014, adunarea creditorilor
17.06.2014.

SC Holzindustrie Schweighofer Panels SRL Siret,
anun]` publicul interesat asupra depunerii so-
licit`rii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul cl`dire central` termic` gaz
metan, propus` a fi amplasat` în Comanesti,
str. Crinului, nr. 15, jud. Bac`u. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bac`u, str. Oituz, nr.23 si la sediul
SC Holzindustrie Schweighofer Panels SRL din
Siret, str.1 Decembrie, nr.1, jud. Suceava, în zilele
de luni-joi, între orele 8.00-16.30 [i vineri între
orele 8.00-14.00. Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bac`u.

Judec`toria Alexandria, Jude]ul Teleorman, Str.
Independen]ei, nr. 22, telefon/fax 0247/311975
http://portal.just.ro Judec`toria-
alexandria@just.ro Soma]ie - emis` în temeiul
dispozi]iilor încheierii 24.04.2014, pronun]ate
în dosarul nr. 5826/740/2013. Prin prezenta se
aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c` în baza
dispozi]iilor art. 1050 - 1051 Noul Cod de proce-
dur` civil`, reclamanta Uniunea Cultului
Cre[tin dup` Evanghelie, cu domiciliul în Bu-
cure[ti, [os. Andronache, nr. 60, sector 2, pen-
tru Biserica Cre[tin` dup` Evanghelie, cu sediul
în comuna Mârz`ne[ti, jude]ul Teleorman, a in-
trodus la Judec`toria  Alexandria, jude]ul Tele-
orman, ac]iune care face obiectul dosarului nr.
5826/740/2013 prin care a solicitat ca instan]a
s` constate c` a dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilului-teren
în suprafa]` de 909 din care 298 mp cur]i con-
struc]ii [i 611 teren arabil, situat în comuna
Mârz`ne[ti, jude]ul Teleorman. To]i cei in-
teresa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie la
cererea de uzucapiune a reclamantei Uniunea
Cultului Cre[tin dup` Evanghelie cu precizarea
c`, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii
în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urm` publica]ii. Pre[edinte D.A.P. Grefier C.S.

NOTIFICåRI
Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Mar-
ian cu sediul \n Ploie[ti, Str. Valeni, nr. 65, jud.
Prahova, notific` deschiderea procedurii gen-
erale de insolven]a a SC Flasim Com SRL, dosar
nr. 9379/105/2013, Tribunalul Prahova. Termen
depunere crean]e: 20.06.2014, Termen tabel
preliminar: 10.07.2014, Termen tabel definitiv:
25.07.2014, Adunarea creditorilor: 15.07.2014.

SOMA}II
Soma]ie de uzucapiune. Reclaman]ii, Gusitoaie
Dumitru [i Raveca, domicilia]i \n comuna
Rebra, sat Gersa I, nr. 115, jud. Bistri]a N`s`ud, \n
dosar nr. 3119/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud,
au solicitat a se constata dob~ndirea dreptului
de proprietate prin titlu uzucapiune asupra
imobilelor \nscrise \n cf 26279 nr top 2828/1
Rebri[oara, de c`tre p~r~tii Moldovan Aurel [i
Nastasia, domicilia]i \n comuna Rebra, sat
Gersa I nr. 01, jud. Bistri]a N`s`ud. Prin
prezenta, se aduce la cuno[tin]a persoanelor
interesate dreptul de a face opozi]ie [i a o
\nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n
termen de 6 luni de la publicarea prezentei, in-
stant]a va trece la judecarea cauzei. Emis`, \n
baza \ncheierii din data de 27 martie 2014.

Soma]ie (în[tiin]are). Prin încheierea de [edin]`
din data de 2 martie 2014, instan]a a dispus
emiterea unei soma]ii (în[tiinare) c`tre toate
persoanele interesate s` fac` opozi]ie cu privire
la ac]iunea formulat` de c`tre reclaman]ii
Berinde Maria, CNP 2750305241671 [i Berinde

Gheorghe CNP 1730513241652, ambii cu domi-
ciliul în comuna Bude[ti nr. 325/A, jud. Mara-
mure[, având ca obiect constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului reprezentând teren în
suprafa]` de 1777 mp situat în comuna Bude[ti,
la locul numit „Acas`“, jud. Maramure[, înscris
în cartea funciar` nr. 341, Bude[ti, num`r
topografic 495/b dup` dezmembrare. Per-
soanele interesate care pot dovedi un drept
sau un interes legitim au dreptul de a formula
opozi]ie în termen de [ase luni de la publicarea
prezentei soma]ii. În cazul în care, în termen de
[ase luni de la emiterea publica]iei prezentei
soma]ii nu s-a formulat opozi]ie, instan]a va
proceda la judecarea cererii formulate de recla-
man]i. (Dosar nr.474/307/2014).

ACHIZI}II PUBLICE
Comuna Palanca, Str. Principal`, nr.96, Palanca,
Jude]ul Bac`u, telefon: 0234.385.016, fax:
0234.385.016, email:
primariapalanca@yahoo.com, Comuna
Palanca-UAT, organizeaz` licita]ie deschis` în
ziua de 29.05.2014, ora 12.00, pentru concesion-
area suprafe]ei de 2.000mp teren intravilan, în
vederea înfiin]`rii unui punct de lucru cu des-
facere a materialelor de construc]ii. Docu-
menta]ia de atribuire se poate achizi]iona de
la sediul autorit`]ii contractante pân` la
23.05.2014, ora 12.00.

LICITA}II
Lichidator judiciar, organizeaz` licita]ie public`
pentru auto:- Ford Triton (avariat, util pt fier
vechi, 2004, gri, F150/5.4 ) -1100 lei cu TVA in-
clus; - Renault Clio (1998, benzin`, albastru,
190.572 km)-1620 lei cu TVA inclus; -Mercedes
Benz Vito (tip 115 CDI,  2007,gri, 158.138 km, 9
locuri )-26.432 lei cu TVA inclus. Licita]ia va avea
loc la data de 13/05/2014, ora 13, \n Ploie[ti, P-]a
Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. |n
cazul \n care bunurile nu se v~nd, licita]ia va fi
reluat` \n datele de 14.05.2014 [i 15.05.2014
orele 13:00. Informa]ii suplimentare la tel:
0744920534 [i www.tempoinsolv.ro.

Private Liquidation Group IPURL, numit`
lichidator în dosarul nr. 8134/111/2011 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Fruitland SRL, J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licita]ie public`: Autoutil-
itar` Isuzu 4 buc., Autoutilitar` frigorific` Mer-
cedes. Licita]ia va avea loc în 16.05.2014 ora
13:00 la sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it`
licita]ia se reia în data de 23.05.2014 la aceea[i
or`. Caietul de sarcini se poate ob]ine contra
cost de la lichidator. Participan]ii vor depune
documentele cerute prin regulamentul de vân-
zare precum [i 10% garan]ie din pre]ul de
pornire a bunurilor pentru care inten]ioneaz`
s` liciteze la sediul lichidatorului judiciar. In-
forma]ii tel: 0359463661 fax: 0359463662.

Prim`ria Comunei Nicule[ti, Str.Principal`,
nr.265A, jude] Dâmbovita, telefon:
021.267.06.06, fax: 021.267.06.06, e-mail: pri-
maria@niculesti.ro, organizeaz` licita]ie pub-
lic` deschis` pentru concesionare teren în
suprafa]` de 100mp [i cl`dire magazie Sc=
31mp, situate în satul Cioc`nari, Str.Principal`,
nr.(DJ 101A), Com.Nicule[ti, jud.Dâmbovi]a, ce
face parte din terenul aferent „Dispensar
Uman Cioc`nari”, apar]inând Domeniului pri-
vat al Comunei Nicule[ti, în vederea amenaj`rii
unei “Farmacii umane”. Documenta]ia de
atribuire se poate ob]ine pe suport hârtie în
urma unei solicit`ri în acest sens, de la Prim`ria
Comunei Nicule[ti, Str.Principal`, nr.265A, jude]
Dâmbovi]a, începând cu data de 11.05.2014.
Ofertele se vor depune la compartimentul
“Secretariat” pân` la data de 03.06.2014, ora
00.00, într-un singur exemplar, în plic sigilat.
[edin]a public` de deschidere a ofertelor se va
desf`[ura la data 03.06.2014, începând cu ora
12.00 la sediul Prim`ria Comunei Nicule[ti,
Str.Principal`, nr.265A, jude] Dâmbovi]a. Litigi-
ile de orice fel sunt de competen]a Tribunalul
Dâmbovi]a-Sec]ia Contencios-Calea Bucure[ti,
nr.3, loc.Târgovi[te, jude]ul Dâmbovi]a, telefon

0245/612.344, 0245/613.144; fax: 0245/611.893;
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-
dambovita-brp@just.ro. Rela]ii suplimentare [i
clarific`ri se pot ob]ine la telefon/fax:
021.267.06.06 pân` la data de 27.05.2014.14

ADUNåRI GENERALE
Convocare. Consiliul de Administra]ie al SC In-
dependenta SA, cu sediul \n localitatea Inde-
pendenta, jud. C`l`ra[i, \n conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 republicat`, convoac`
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
pentru ziua de 09.06.2014, ora 10:00 la sediul
societ`]ii pentru to]i ac]ionarii \nregistra]i \n
Registrul Ac]ionarilor la sf~r[itul zilei de
31.05.2014, considerat` dat` de referin]`. Or-
dinea de zi este urm`toarea: 1. Prezentarea ra-
portului de gestiune al administratorilr pentru
anul 2013. 2. Prezentarea raportului comisiei de
cenzori. 3. Prezentarea, discutarea [i aprobarea
Bilan]ului [i a contului de profit [i pierdere pe
anul 2013. 4. Fixarea dividendului [i stabilirea
modului de acordare. 5. Desc`rcarea de
gestiune a administratorilor pentru exerci]iul
financiar 2013. 6. Prezentarea [i aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli [i a progra-
mului de activitate pe anul 2014. 7. Stabilirea
componentei Consiliului de administra]ie [i
fixarea remunera]iei administratorilor [i cen-
zorilor. 8. Diverse. Participarea ac]ionarilor se
va face personal sau prin reprezentant cu
procura special`. Formularele pentru procurori
special se pot ob]ine de la sediul societ`]ii. Doc-
umente [i materiale informative cu privire la
ordinea de zi, se pot consulta la sediul societ`]ii
din localitatea Independenta, jude]ul Calara[i,
zilnic \ntre orele 08:30-16:30, \ncep~nd cu data
de 15.05.2014. Dac` la data de 09.06.2014
Adunarea General` Ordinar` nu \ndepline[te
cvorumul legal pentru \ntrunire, se repro-
grameaz` pentru ziua de 10.06.2014, ora 10:00
cu aceea[i ordine de zi.

PIERDERI
Pierdut autoriza]ie taxi nr.446/ MH–26–YNT,
eliberat` în 2013 de Prim`ria Drobeta– Turnu–
Severin, jud. Mehedin]i, apar]inând SC Thema
Trade SRL. Se declar` nul`.

Declar pierdut carnet de student emis de facul-
tatea U.S.A.M.V. pe numele Craiciu Sorin
Alexandru.

SC Paltinul Holiday SRL, nr. R.C. J29/874/2008,
C.U.I. 18678414 cu sediul social în sat Te[ila nr.91,
com. Valea Doftanei, Jud. Prahova, pierdut cer-
tificat constatator nr. 7576/15.02.2010. Îl declar
nul.

DECESE

COMEMORåRI

RUSE DUMITRU, disp`rut fulger`tor dintre noi,
este pomenit la 40 de zile, so]ia Ani [i copiii,
Geta, Dan, Drago[ [i Daniel. |l vom iubi mereu!

Se \mpline[te un an 
de c~nd s-a stins 
scumpa, bl~nda 
[i draga noastr`

GEORGETA ENACHESCU.
Ilustr` cercet`toare

[tiin]ific` în biologie, 
dar [i sor`, m`tu[`, 
prieten` pentru noi, 
familia [i apropia]ii, 
care ne-o amintim 

în fiecare zi. 
Dumnezeu 

s` o odihneasc`.

S-a stins din via]` 
THEODOR ENACHESCU, 
doctor în antropologie,
membru corespondent 
al Academiei Române,

frate, unchi, OM. 
L-am c`l`uzit pe ultimul

drum, dar blânda sa
erudi]ie, umorul [i t`ria lui
de caracter ne vor c`l`uzi
pa[ii toat` via]a nou`, cei

care îl plângem. 
Dumnezeu 

s`-l odihneasc`.
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