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2

Telefon: 0740.102.200                                         E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE

O inim\ bun\ a `ncetat s\ mai bat\, 
un suflet nobil s-a ridicat la cer! 

Suntem al\turi de familia `ndurerat\ la desp\r]irea
de minunatul [i devotatul so] [i tat\ 

JIG|U DRAGO{ CRISTINEL
Fie ca Bunul Dumnezeu 
s\ `i c\l\uzeasc\ drumul 
spre loca[ul ale[ilor S\i, 

iar familiei greu `ncercate putere 
pentru a trece mai u[or 

peste aceast\ cumplit\ `ncercare. 

Sincere condolean]e!
Serviciul Juridic 

din cadrul 
A.J.F.P. Bac\u

100 lei

Didina - so]ie, Oana [i Cristina - fiice, 
Fane [i C\t\lin - gineri, cu profund\ durere,

anun]\ plecarea definitiv\ de lâng\ cei dragi 
a celui care a fost 

maistru instructor 

HANGANU CEZAR
69 ani 

Slujba de `nmormântare va avea loc ast\zi, 
23 iunie 2017, ora 12.00, 

la Capela Bisericii „Sf. Precista” Bac\u, 
iar `nmormântarea la Cimitirul Sarata. 

Dumnezeu s\ `l a[eze la dreapta Sa 
[i s\ `l odihneasc\ `n pace! 

Te vom purta ve[nic `n inimile [i 
rug\ciunile noastre! 



3

4

2

100 lei

Cristi - so], 
Andreea [i M\d\lina - fiice 

[i Velu]a- soacr\ anun]\ cu durere 
`ncetarea din via]\, dup\ o lung\ [i grea

suferin]\ a celei ce a fost 

GHE}A CLARA

inginer 

CONSTANTIN L|PTOIU 

A tr\it intens pentru noi, 
f\cându-ne via]a mai frumoas\. 

A plecat spre cele ve[nice l\sându-ne amintirea
chipului ei blând [i a sufletului bun [i generos. 

Vei r\mâne ve[nic `n memoria noastr\!
Dumnezeu s\ o odihneasc\!

Tu te-ai dus la stele, nou\ ne-ai l\sat 
`n inim\ o triste]e sfâ[ietoare, un gol imens 

[i multe, multe lacrimi. 

Dumnezeu s\ `l odihneasc\!

Cu triste]e [i adânc\ durere,
familia anun]\ `ncetarea din

via]\ a celui care a fost 
un om minunat, suflet ales,

so], tat\ [i bunic iubit,
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E
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100 lei

5

6

Cu durere `n suflet,
familia anun]\ 

trecerea `n ve[nicie 
a celui ce a fost so], tat\ [i bunic 

MIRCEA ANDRONIC

Serviciile de priveghi vor fi luni [i mar]i 
la ora 19.00, iar miercuri, 6 iulie 2016, 

va avea loc `nmormântarea `ncepând cu ora 10.00. 
Atât serviciile de priveghi cât [i `nmormântarea 

vor avea loc la Biserica Baptist\ 
„Betel” Bac\u, str. Oituz, nr. 51. 

Trupul ne`nsufle]it va fi depus la Cimitirul Sarata II 
`n jurul orei 12.30. 

V\ a[tept\m pe to]i cei care dori]i s\ ne fi]i al\turi.

Telefon: 0740.102.200                                            E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

A suferit, 
a luptat dar moartea a învins! 

A plecat poate trist c\ nu a terminat 
în aceast\ via]\ tot ceea ce [i-ar fi dorit. 

Î]i mul]umim dragul nostru 

REMUS
(1963-2017)

c\ ai existat [i ne-ai iubit. 

Fie ca sufletul t\u s\ î[i 
g\seasc\ lini[tea. 

Dumnezeu s\ te ierte! 
Te vom iubi mereu!

Cu dor, copiii [i nepo]ii



8

7

4

150 lei

Uneori destinul implacabil ne las\
mai singuri pe nea[teptate, 

r\pind dintre noi suflete nobile 
[i pline de bucuria de a tr\i. 

Cu inimile `mpietrite de durere, 
familia `[i ia r\mas bun 

de la cea care a fost 

ELENA MIHOC
Vei r\mâne ve[nic `n inimile 

noastre [i `]i mul]umim 
pentru dragostea pe care ne-ai

d\ruit-o `ntreaga via]\. 

Odihne[te-te `n pace 
suflet blând [i generos!

A plecat mult prea devreme 
pe drumul f\r\ de `ntoarcere, 

draga noastr\ coleg\ 

MIHAELA 
BRÂNDU{E

Vei r\mâne ve[nic `n inimile 
noastre [i `]i mul]umim pentru 
optimismul [i energia pe care
ni le-ai d\ruit cu generozitate! 

S\-]i fie drumul plin de lumin\, 
suflet nobil, cald, blând [i generos. 
~mp\rt\[im durerea [i ne al\tur\m 

familiei `ndurerate! 

Sincere condolean]e! 

Colectivul CORA Bac\u
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10

Telefon: 0740.102.200                                          E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE

S-a mutat un suflet bun 
la Domnul!  

VÂRLAN  VASILE

So]ia, fiii [i nepotul 
anun]\ cu durere nem\rginit\ 
decesul celui mai minunat om,

suflet curat, 

HANGA NECULAI
Odihneasc\-se `n pace! 

Nu te vom uita niciodat\! 

~nmormântarea joi, 22 iunie 2017, 
ora 12.00, la Biserica 

„Sfin]ii Petru [i Pavel” 
din Parcul Cancicov.

A p\[it spre Dumnezeu dup\ 85 ani de via]\
s\ fie al\turi de so]ia lui ELENA

Copiii Valerica, Georgic\, Nelu, Maricel
`mpreun\ cu nurorile, ginerele, 

nepo]ii [i str\nepo]ii, anun]\ cu lacrimi
`n ochi [i cu nestins\ durere dispari]ia dup\

o grea suferin]\ a celui care a fost 
cel mai bun p\rinte, socru [i bunic. 

Te-ai stins pu]in câte pu]in sub privirile
noastre neputincioase [i ai plecat dintre noi

l\sându-ne nemângâia]i. 
~]i vom p\stra recuno[tin]\ ve[nic\! 

Trupul ne`nsufle]it este depus 
la Capela Bisericii „Buna Vestire”, 

iar `nmormântarea va avea loc 
mar]i, 23 mai 2017, ora 13.00.

150 lei
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11

6

Te-ai `n\l]at la cer suflet cald [i bun, 
mereu al\turi de noi la bine [i la greu

CECILIA BUD|U

Corpul ne`nsufle]it este depus `n 
Biserica Sf. Nicolae, Parohia Centru 

iar `nmormântarea va avea loc 
la Cimitirul Izvoare.

A plecat dintre noi 

domnul 
AVRAM GABRIEL 

om cu reale 
preocup\ri pentru 

promovarea valorilor artistice
ale ]inuturilor natale, 
care a iubit deopotriv\ 

[i familia [i [coala. 

Suntem al\turi de so]ie 
[i familia `ndurerat\ `n aceste 
momente de grea cump\n\.

Dumnezeu s\ `l ierte! 

Familiile 
Popescu, Cozma [i Enea 

150 lei

Ai plecat dintre noi 
mult prea repede, dar vei

r\mâne mereu 
`n inimile noastre `ndurerate. 

Dumnezeu s\ `]i dea 
odihn\ ve[nic\!

Mai multe detalii pute]i afla telefonic 
la num\rul fiicei Andreea.

Familia
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Telefon: 0740.102.200                                            E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE
200 lei

~n luna lui Florar, când privighetoarea 
cânt\ [i liliacul e-nflorit, 
sufletele ne sunt pustiite, 

acum, când am pierdut una din cele mai
dragi fiin]e, cumnatul nostru 

TELETIN ION (SANDU)
66 ani 

din Frumu[elu, 
maistru militar clasa I-a. 

Plecarea ta nu o putem exprima 
`n cuvinte, `n suflet ne este frig, lacrimile ne
podesc, durerea r\ne[te sufletul [i doliul a
coborât ca un v\l peste `ntreaga familie. 

Via]a ta a fost ca o roat\ 
care s-a `nvârtit continuu, 

te-a ridicat pe culmi de glorie, iar acum 
te-a târât `n pr\pastie. 

Cu un sentiment puternic al datoriei 
]i-ai slujit familia, armata [i biserica. 

~nalt,  elegant cu `nf\]i[are maiestoas\ cu
ochi alba[tri ca dou\ diamante, 
cu râs molipsitor [i suflet caritabil. 

Ai str\lucit `n lume atât 
cât a vrut Dumnezeu. 

~n trecerea ireversibil\ a timpului, 
vom p\stra 

chipul t\u ca pe un talisman 
[i dorim ca Dumnezeu 

s\ te a[eze `n ceata Ale[ilor S\i. 

Odihn\ ve[nic\ `n eternitatea cerului divin! 

Familia P\ncescu



Eugenia - so]ie, Cristi - fiu, Oana - fiic\, 
Simona - nor\, Bogdan - ginere 

[i nepo]ii M\lina, C\lin, Iulia [i Alexandru. 

Corpul ne`nsufle]it se afl\ depus la locuin]a personal\. 
~nmormântarea va avea loc joi, 25 mai 2017, 

ora 13.00, la Cimitirul Gher\ie[ti.

CONSTANTIN EN|CHESCU 
(MIRCEA) 

Un om minunat, plin de dragoste 
[i d\ruire a zburat la cer al\turi de `ngeri 

[i de avioanele 
pe care le-a iubit toat\ via]a. 

Cu lacrimi `n ochi [i cu sufletele
`ndurerate anun]\m trecerea 

`n lumea celor drep]i [i buni 
a unui suflet nobil [i iubit de noi to]i 

8

500 lei

15

14

{i vom veni ca [i-nainte / S\ te vedem [i s\ vorbim
S\ auzim dulcile cuvinte, / Prin gura florilor de crin.

Când iarba moale, m\t\soas\, / Va cre[te iar din mâna ta,
S\ [tii, m\icu]\, c\ acas\, / Noi nicicând nu te-om uita.”

Cople[i]i de durere, so]ul - Dumitru, 
al\turi de fiii - Cosmin [i Daniel, 

deplâng pierderea scumpei so]ii, mam\ [i bunic\

MARIETA IS|CESCU
„~nl\crimat\ [i t\cut\/ F\r\ s\ ]ii de nimeni seam\, 
Pe-o cale sfânt\, nev\zut\,/ Te-ai dus [i n-o s\ mai vii, 

MAMA!

O vom priveghea `n fiecare sear\ 
la Capela Bisericii „Sf. Ioan”, Bac\u. 
Slujba de `nmormântare va avea loc 
duminic\, 14 mai 2017, ora 12.00.

Jum\tate de pagin\ 26 x 18 cm



9

Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.

16

Telefon: 0740.102.200                                 E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE
1.000 lei

Cu sufletele `mpietrite de durere 
anun]\m trecerea `n eternitate 

a dragului nostru so], tat\ [i bunic 

GHEORGHE C|R|U{U
Ai fost [i vei fi un exemplu pentru to]i, 

iar pentru familia noastr\ ai fost un stâlp, 
de la care am `nv\]at atâtea [i atâtea lucruri… 

Ne-ai transmis cel mai `nalt sim] al onoarei 
[i demnit\]ii [i vei r\mâne ca o icoan\ 

`n sufletele noastre. 
Imaginea ta de OM se va prelungi mereu `n ve[nicie 

cu dragostea [i neuitarea noastr\. 
Dumnezeu s\ te ocroteasc\ acolo, sus!

Trupul ne`nsufle]it este depus 
la Capela Bisericii „Sf. Petru [i Pavel” 

(Parcul Cancicov). 
~nmormântarea va avea loc duminic\, 

2 aprilie 2017, ora 12.00, la Cimitirul Central. 

So]ia - Elena, 
copiii - Liliana [i Silviu, nepoata - Carina

o pagin\ 26x36 cm



17

18

10

80 lei

Petale de flori 
purtate în râuri de lacrimi 
[i plecate prea devreme. 
Un gând de mângâiere, 

compasiune [i sincere condolean]e
familiei Radu, 

greu încercat\ de pierderea 
fiin]ei dragi, 

MARIA RADU
S\-i fie drumul plin de lumin\! 

Vecinii din str. Republicii, 17/D/17

Lacrimi mistuite în suspine, 
suflete pierdute în durere, 

dor nestins [i priviri 
care o caut\ mereu, 
e tot ce a mai r\mas  

acum  când, draga noastr\

Rug\ciuni, gânduri de iubire, flori [i candele
aprinse e tot ce-]i mai putem oferi. 

Ne vom ruga pentru sufletul t\u bun! 
Vei r\mâne ve[nic `n inimile noastre

[i `]i mul]umim pentru dragostea
pe care ne-ai d\ruit-o `ntreaga via]\!

Familia

MAGDA DUMITRESCU
a plecat c\tre stele... 
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Telefon: 0740.102.200                              E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro
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19

20

21

Ne al\tur\m suferin]ei prin care trece
familia greu `ncercat\ `n aceste

momente, prin decesul celei care a fost 

NINA BOTEZ 
om de aleas\ omenie, cu suflet mare,
prietenos [i bun, care de-a lungul

timpului prin comportament [i calit\]ile
profesionale s-a dovedit a fi exemplu
pentru familie, colegi [i nu numai. 

Dumnezeu s\ o ierte!

Familia Rodica [i Viorel Rusu

70 lei

Ai plecat de la noi, 

LAUREN}IU ALEXANDRESCU

Cu drag te vom p\stra `n amintirea noastr\, 
un OM vesel, dansator grozav, talentat ca sculptor,
pictor [i scriitor, profesor iubit, frate [i unchi bun. 

Un gând de alinare [i mângâiere pentru 
Olga, Laura [i Alexandra!  

Lenu]a Podoleanu [i familia

Cu durere `n suflet familia anun]\
trecerea la cele ve[nice `n data de 
22 septembrie 2016, la venerabila

vârst\ de 101 ani, a celei care a fost 

LUCRE}IA LAZ|R
l\sând `n urm\ 

copii, nepo]i, str\nepo]i [i r\snepo]i
care `i vor p\stra 

vie [i nestins\ amintirea. 

Dumnezeu s\ o odihneasc\  `n pace!



22

23

24

12

60 lei

Copiii Cristina [i D\nu], 
Florin ginere 

[i nepo]ii Ana [i Victor 
anun]\ cu regret pierderea 

iubitei lor mame 

PETREA EUGENIA 
survenit\ pe 12.05.2017 la vârsta de 79 ani. 

Colectivul de salaria]i 
al S.C. PAMBAC S.A. regret\ decesul

celui care a fost [eful unit\]ii de
panifica]ie Buhu[i 

SILVA{ NICOLAE
Dumnezeu s\ `l odihneasc\ `n pace! 

Sincere condolean]e 
familiei `ndoliate!

Dumnezeu 
s\ o odihneasc\ `n pace! 

Cu durere `n suflete 
anun]\m decesul
celui care a fost 

~nmormântarea va avea loc ast\zi, 
30 martie 2017,  

la Cimitirul „~nvierea Domnului” 
din strada Bradului.  

Familia 

NECULAU VIOREL
(1963-2017) 



13

Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.
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25

26

27

Un om generos, romantic [i curtenitor 
a plecat spre ve[nicie. 

Cu lacrimi [i regrete `l conducem ast\zi, 
27 martie 2017, ora 11.00, Cimitirul Militar, 

pe dragul nostru 

col.(r) 
B|DULESCU CONSTANTIN

tat\, socru, bunic [i str\bunic. 

Pace [i lumin\ dragul nostru! 

Familia

50 lei

A plecat un OM… Inimile noastre au stat 
pentru o clip\ la aflarea ve[tii n\ucitoare 

c\ inima mare a domnului 

prof. HO{TIN|  CONSTANTIN
care de-a lungul vie]ii sale s-a ocupat de educarea

mai multor genera]ii de copii deveni]i ast\zi oameni
de seam\ ai societ\]ii, a `ncetat s\ mai bat\. 

Sincere condolean]e 
familiei din partea 

colectivului 
{colii Horge[ti! 

~n aceste momente grele `mp\rt\[im 
durerea [i ne al\tur\m 

cu mult\ compasiune familiei 
la decesul  celui care a fost

dr. MIHAI {ERB|NESCU 
so], tat\, medic deosebit. 

Sincere condolean]e! 
Irina, Carlleta [i Viorel Irimia

Fie ca Bunul Dumnezeu 
s\ `i a[eze sufletul minunat `n
lumea celor drep]i [i s\ `i dea

odihn\ ve[nic\! 



28

29

30

14

50 lei

Un ultim omagiu celei care a fost 
o mam\ iubitoare, o so]ie des\vâr[it\ 

[i o bun\ coleg\, 

SUZANA MACOVEI 
Dumnezeu s\ o ierte! 

Familiile Avram Filip [i Ani[oara, 
Verman Grigore [i Ana 

„A muri `nseamn\  a te muta `ntr-o stea.” 
Octavian Paler

Cuvintele sunt de prisos. 
Ele se rezum\ doar la durere [i triste]e.

Odihne[te-te `n pace, OM  deosebit,  

MIRUNA DOSPINESCU
Dumnezeu s\ te aib\ `n paz\!

Sincere condolean]e familiei `ndurerate!

Familia Laura [i Radu Ilie

Ne este greu s\ g\sim 
cuvintele potrivite acum când am aflat 

c\ fiin]a atât de drag\ vou\ 

LOREDANA
a plecat pentru totdeauna. 

O lumânare aprins\ [i gândurile noastre
sunt al\turi de voi! 

Familiile Botezatu [i Avram
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31

33

Telefon: 0740.102.200                          E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE
50 lei

~mp\rt\[im suferin]a familiei
Cristina [i Octavian Dinu `n aceste

momente tragice la pierderea tat\lui 

CONSTANTIN DINU
Fie ca Dumnezeu s\ v\ dea puterea

de a v\ bucura de amintirile frumoase! 

Cu profund\ durere `n suflet 
regret\m dispari]ia 

colegei [i prietenei noastre, 

profesoara 
MARILENA P|TRAR 

Condolean]e familiei `ndoliate! 
Dumnezeu s\ `i d\ruiasc\ lini[tea meritat\! 

Familiile Pristavu {tefan [i 
C\lug\ru Elena (Du]a)

Colectivul de cadre didactice [i
nedidactice de la {coala Gimnazial\ 
„Mihai Dr\gan” este al\turi de colega
prof. Lidia M`rza `n aceste momente

grele prin care trece la pierderea 

SO}ULUI
Sincere condolean]e! 

Colectivul 
SC OCTAVIA CONSULT SRL Bac\u



35

36

34

16

~ntr-o perioad\ cu soare [i multe flori, 
ne lu\m r\mas bun de la tine, mamaie

HORVAT ILINCA
Dumnezeu s\ te odihneasc\ `n pace, 

suflet bun [i drag! 

Nepo]ii

50 lei

Dumnezeu a ales s\ ia lâng\ el un om cum
pu]ini sunt, o m\tu[\ [i nan\ adev\rat\, cu

un suflet de o bun\tate deosebit\,

M|RIOARA SILVIA BOLOHAN
(MICA) 

Împ\rt\[im durerea familiei 
de care suntem [i vom fi al\turi. 

Dumnezeu s\ o odihneasc\ în pace! 

Ana, Mircea [i Cristiana

Suntem al\turi de veri[oara noastr\ 
Gabriela Veliche, greu `ncercat\ 
de pierderea iubitei sale mame  

ELENA ANGHEL  
Dumnezeu s\ o odihnesc\ `n pace! 

Familia Ovidiu [i Nicoleta Sion
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Telefon: 0740.102.200                             E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E
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E
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37

50 lei

Colegii din cadrul Direc]iei Generale 
de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului

Bac\u transmit sincere condolean]e 
doamnei Colac Delia [i familiei sale `n aceste

momente de grea `ncercare [i suferin]\ 
pricinuite de decesul tat\lui 

FRÂNCULEAS| GRIGORE 

Dumnezeu s\ `l odihneasc\ `n pace!

Este trist c\ trebuie s\ ne lu\m r\mas bun,
mult prea devreme, de la fosta noastr\ 

directoare 

VOICU ELENA 

Transmitem pe aceast\ cale un gând 
bun [i `ntreaga noastr\ compasiune 

familiei `ndurerate! 
Dumnezeu s\ o odihneasc\ `n pace! 

Colectivul Trezoreriei Bac\u

Cu adânc\ durere `n suflet  
D. Maria anun]\ c\ s-a produs

desp\r]irea pentru totdeauna de
mentorul, prietenul [i colegul ei, om de

excep]ie, sincer [i nobil,

IULIAN RUSU
~n cele mai grele momente din via]\, 

mi-a fost un `nger p\zitor. 
Voi aprinde o lumin\ pentru sufletul lui. 

Dumnezeu s\ `l ierte! 



41

42

40

18

50 lei

MARIA…
Exist\ o stea care str\luce[te 

mereu (o supernov\) a[a ai fost pentru noi 
[i a[a te vom vedea mereu…

Condolean]e familiei 
Stelian [i Cristinel Prepeli]\. 

Dumnezeu s\ o odihneasc\ `n pace! 

Margareta [i Stela

Colectivul CSS Bac\u 
[i prof. Arsene Ion anun]\ cu durere 

dispari]ia sportivei 

MIHAELA ELENA 
VISCREANU

la vârsta de numai 33 ani. 

Sincere condolean]e familiei `ndurerate!
Colegii de liceu

Condolean]e familiei!

Colegii [i prietenii t\i din liceu 
`]i vor sim]i lipsa pentru totdeauna. 

Ne va lipsi voio[ia [i bun\voin]a 
cu care ne `ntâmpinai mereu, 

profesor 

VLAD MIHALCEA
1979-2017 
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Telefon: 0740.102.200                                     E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

D
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E

SE

43 44

Elevii Colegiului
Na]ional Catolic 

„Sf. Iosif” Bac\u sunt
al\turi de doamna

profesoar\ 
Rotaru Adina la

durerea pricinuit\ de
decesul 

MAMEI 

Sincere condolean]e!

40 lei

Locatarii din blocul 142
Milcov, sc. A, aduc un

ultim omagiu celui care a
fost un bun vecin 

VINTIL| NECULAI 

[i transmit sincere
condolean]e 

familiei `ndoliate. 

Sincere condolean]e
veri[orilor no[tri 

Mariana [i Relu Arsenie
pentru decesul mamei, 

DIDINA 
ARSENIE 

Nu o vom uita! 

Familiile 
Bonta[ [i Lozinc\

~ndurera]i de decesul
celui care a fost

ing. VASILE
FARCA{ 

ne exprim\m regretul [i
transmitem sincere 

condolean]e familiei.
Dumnezeu s\ `l ierte 
[i s\ `l a[eze `n lumea

celor drep]i! 

Familia 
Lili [i Gigi Farca[ 



40 lei
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49 50

4847

Chiar de suntem 
departe, cu gândul 
[i sufletul suntem

al\turi de voi la marea
durere pricinuit\ de
pierderea celei mai
dragi fiin]e, mama 

IULIANA
PARASCHIV

Familia
Petronela [i

Florin Lungu

Colectivul 
SC Restaurant
Aviatori SRL 
[i conducerea
sunt al\turi 

de colega Popa Maria la
ceas de grea încercare [i
suferin]\ pricinuit\ de

decesul mamei 

PRISECARU
ANICA 

Regrete eterne!

Ne-a p\r\sit
plecând pe

drumul f\r\
`ntoarcere cea

care a fost 

BEATRICE
GAVRILOVICI 

~i aducem un
ultim omagiu 
[i o vom p\stra 

`n amintirea
noastr\. 
Dumnezeu 

s\ o odihneasc\
`n pace! 

Familia
Gheorghic\

Organiza]ia 
Municipal\ P.S.D.
Bac\u este al\turi 

de domnul 
ing. Cibotariu Dan, 

`n aceste 
momente grele prin

care trece la desp\r]irea
de fratele s\u 

CIBOTARIU
C|T|LIN MIHNEA 

Sincere condolean]e! 
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Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.

Telefon: 0740.102.200                                  E-mail mica.publicitate@desteptarea.ro

D
E

C
E

SE
30 lei

Familia M\riu] 
este al\turi de

cuscrii lor 
la marea durere

pricinuit\ 
de decesul fiului 

Colectivul B.F.T 
este al\turi de colega lor

Cecilia la pierderea
so]ului 

DIMIDOV 
CONSTANTIN 

Sincere condolean]e! 

Cu profund\ durere
`n suflet regret\m 
dispari]ia colegei

noastre

OLARU TUDORI}A 
Dumnezeu 

s\ o odihneasc\ `n pace! 
Colectivul Restaurantului

VIVA Bac\u

Socrii Neculai [i Magda
Matei deplâng decesul 
fulger\tor al ginerelui

MARIUS ALBU

Dumnezeu s\ te 
odihneasc\ `n pace! 

51

53

55 56

54

52

Suntem al\turi 
de doamna dr.

Com\nescu Lidia, 
greu `ncercat\ 

de decesul 

TAT|LUI 
Sincere condolean]e! 

Familia Condrea 

maxim 20 de cuvinte

A plecat dintre noi buna
mea prieten\

ILEANA PAVEL 
Dumnezeu s\ o 

odihneasc\ `n pace! 

Gabi David

Dumnezeu s\ `l ierte [i s\
`l odihneasc\ `n pace! 

SILVIU



u Modulele [i textele prezentate au fost publicate în cotidianul De[teptarea. 
Ele pot fi adaptate în func]ie de solicit\ri.

u La orice chenar, inserarea fotografiilor este gratuit\.

u Pute]i consulta catalogul cu module pentru decese [i comemor\ri [i pe
www.desteptarea.ro

u Pentru publicarea unui anun] la rubricile Decese sau Comemor\ri, 
v\ rug\m s\ prezenta]i un act de identitate.

u Anun]urile publicate în cotidianul De[teptarea la rubricile Decese [i Comemor\ri
vor fi postate [i pe www.desteptarea.ro
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Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.

Telefon: 0740.102.200                               E-mail mica.publicitate@desteptarea.ro
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150 lei

57

58

Pe 26 mai, ar fi trebuit 
s\ `mplineasc\ 38 ani, 

prin]esa [i comoara
noastr\ drag\,

Odihne[te-te `n pace al\turi de surioara ta, 
CRINA ALINA 

fotograf, jurnalist, dar a plecat din „Colectiv” 
s\ fac\ fotografii cu `ngerii. 

TEODORA MAGDALENA MAFTEI

V\ plâng fratele Viorel, tata [i mama

a plecat pe drumul ve[niciei.

Gânduri pioase,  pre]uire, 
neuitare [i rug\ciuni  pentru odihna ve[nic\! 

Familia

MARIA NEAC{U
19.03.1932 - 13.04.2015

S-au `mplinit 2 ani 
de când sufletul minunat,

plin de bun\tate 
al scumpei noastre 



Ast\zi, 9 septembrie 2016, se `mplinesc 
5 ani de când scumpa noastr\ mam\, 

so]ie [i bunic\ 

RÂNZ|SCU ORTANSA 
a plecat de lâng\ noi. 

Ai fost [i vei fi mereu `n sufletele  noastre! 

Comemorarea, 10 septembrie 2016,
ora 10.00, la Biserica 

„Cuvioasa Paraschiva” Bac\u. 
Odihn\ ve[nic\!

59

60

100 lei

24

Melania

Pe 26 februarie se `mplinesc 184 de zile 
de când tu, suflet drag 

NICULAI ALEXA
veghezi `n t\cere de-acolo de Sus.

Prieten bun ce-ai fost [i mi-ai r\mas,
Te plâng, te cânt [i azi, cu-n singur glas.
Tot ce-am tr\it frumos, nu se desface!

Dor pl\m\dit `n suflet, 
Dormi `n Pace!



61
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Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.

Telefon: 0740.102.200                                          E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro
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500 lei

Jum\tate de pagin\ 26 x 18 cm
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63

64

26

70 lei

Lacrimi amare, 
inimi grele de durere [i

triste]e, acum, când 
se `mplinesc 3 ani 
de la decesul celui 

care a fost 

POPA BOGDAN - COSTEL
33 ani

Director Regional METRO 

Dumnezeu s\ `l odihneasc\ `n pace! 

Familia `ndurerat\!

Nimic nu este mai dureros 
`n via]\ ca desp\r]irea de fiin]a drag\. 

Timpul trece, dar durerea 
`n sufletele noastre a r\mas aceea[i 

Comemorarea va avea loc sâmb\t\, 
25 februarie 2017, ora 11.00, 

la Cimitirul Bisericii Sf. Ioan din Moine[ti

Familia 

ca acum 40 de zile, când a plecat la cele ve[nice
draga noastr\ so]ie, mam\, bunic\, soacr\, 

ec. ADELA MARIN

La 14 februarie 2017 se `mplinesc 3 ani de triste]e [i dor
de la desp\r]irea de scumpa noastr\

GEORGETA VERMAN
plecat\ pe drumul f\r\ `ntoarcere. 

Familia `i poart\ `n suflet 
icoana unic\ a frumuse]ii [i d\ruirii, 

a onestit\]ii [i bun\t\]ii. 

Draga noastr\, dormi `n pace!



27

C
O

M
E

M
O

R
|

R
I

Telefon: 0740.102.200                                     E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

50 lei

~nchin\m duioase aduceri aminte la
comemorarea a 7 ani de la trecerea `n

eternitate a dragului nostru 

CORNELIU OPRI{AN 
[i `i mul]umim `n ve[nicie pentru

`ndrumarea [i ajutorul 
ce cu generozitate ni l-a dat. 

Familiile Opri[an [i rudele apropiate 

65

66

67

Au trecut 2 ani de când 
ca o petal\ de trandafir catifelat\ ai plecat 
[i ai l\sat `n urm\ multe amintiri frumoase 

dragul nostru

COSMIN
Nu te vom uita niciodat\! 

So]ia, copiii [i nepo]ii

Mamei [i bunicii noastre,

LIDIA BULGARU - GRAP|
40 de zile de durere, 40 de zile de triste]e!

Tot ce ne-ai d\ruit va `nflori `ntr-o zi 
`n alte existen]e, ce cu drag de tine ne vor aminti!

Dormi `n pace Suflet Nobil, 
care ne-ai iubit pân\ la ultima suflare!

Vei tr\i ve[nic `n inimile noastre!

Doina [i Alexandra 

Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.



u Modulele [i textele prezentate au fost publicate în cotidianul De[teptarea. 
Ele pot fi adaptate în func]ie de solicit\ri.

u La orice chenar, inserarea fotografiilor este gratuit\.

u Pute]i consulta catalogul cu module pentru decese [i comemor\ri [i pe
www.desteptarea.ro

u Pentru publicarea unui anun] la rubricile Decese sau Comemor\ri, 
v\ rug\m s\ prezenta]i un act de identitate.

u Anun]urile publicate în cotidianul De[teptarea la rubricile Decese [i Comemor\ri
vor fi postate [i pe www.desteptarea.ro
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Telefon: 0740.102.200                                         E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

Mul]umesc tuturor celor care mi-au fost
al\turi în aceste zile! 

M-am sim]it înconjurat de c\ldura 
[i compasiunea prieteniei voastre! 
V\ mul]umesc pentru c\ a]i cinstit 

memoria tat\lui meu, 
a însemnat foarte mult pentru mine! 

Adrian Dospinescu

80 lei

50 lei

50 lei

68

69

70

Familia, mul]ume[te tuturor celor care 
au fost al\turi de noi,

la dureroasa desp\r]ire de, `n veci neuitatul nostru, 

comandor aviator 

ARISTOTEL POPA 
Mul]umim Parohiei Sf. Precista 

pentru g\zduirea `n ultimul popas. 
Mul]umim preo]ilor slujitori 

pentru serviciul religios impecabil. 
Mul]umim celor care au g\sit cuvintele potrivite 
pentru a prezenta crâmpeie din via]a celui plecat. 

Mul]umim Garnizoanei Bac\u pentru 
ceremonialul militar impresionant. 
Mul]umim firmei „In Memoriam” 
pentru promptitudine [i discre]ie. 

V\ mul]umim tuturor celor care a]i fost 
al\turi de noi în aceste momente grele! 

Atâta compasiune [i ajutor din partea voastr\ 
ne-a emo]ionat foarte tare. 

{tim sigur c\ de acolo de sus, 

RALUCA
vegheaz\ asupra voastr\ [i asupra noastr\! 

Familia

Modulele
[i textele au
caracter
orientativ [i
pot fi 
adaptate `n
func]ie 
de solicit\ri.



Bac\u, str. Vasile Alecsandri nr. 41
Bulevardul Unirii nr. 11

E-mail: mica.publicitate@desteptarea.ro

Această mapă este orientativă.

Anunţurile pentru rubricile de DECESE şi COMEMORĂRI pot fi comandate şi achitate doar la

agenţiile de publicitate Deşteptarea, pe baza unui act de identitate. 

Anunţurile de la rubricile DECESE şi COMEMORĂRI vor fi postate şi pe Internet la 

adresa http//decese.deşteptarea.ro.


