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CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 26 ianuarie  – 15 februarie 2018

Informaþii suplimentare: tel: 0242-312800 
ºi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul ruleazã începând cu 
ora 20.00.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 9 - 22 februarie 2018

Informaþii suplimentare: tel: 
0242-312800 ºi 
site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, 
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A

Preþul biletelor (acelaºi pt. 
filme 3D ºi 2D): 8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei 
– persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o 
sãptãmânã înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul ruleazã 
începând cu ora 20.00.

Primul Crãciun Cincizeci de umbre descãtuºate Early Man
Strigã-mã pe numele tãu Pentru toþi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) ºi (2D)

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

Sã vã fie viaþa o nesfârºitã primãvarã! 
În fiecare zi sã vã bucuraþi de iubirea ºi 

respectul pe care îl meritaþi! 

La mulþi ani!
Vasile Iliuþã, 

preºedinte al CJ Cãlãraºi

8 Martie este ziua în care de pe buzele 
tuturor izvorãsc cuvinte de laudã, sincere ºi 

calde, pline de recunoºtinþã, admiraþie ºi 
iubire faþã de femeile din viaþa noastrã: 

mame, surori, prietene, profesoare, colege, 
iubite sau soþii. 

La mulþi ani!
Daniel ªtefan Drãgulin, 
preºedinte PNL Cãlãraºi

Rãsãritul soarelui sã vã aducã peste zi 
împlinirea viselor alãturi de tot ceea ce 
poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. 

Un 8 Martie însorit!
Roxana Paþurcã, 

senator PSD Cãlãraºi

Fie ca ziua de 8 Martie sã vã aducã toatã 
lumea la picioare, zâmbetul pe buze ºi 

toatã fericirea de pe pãmânt. 

La mulþi ani ºi o  
primãvarã frumoasã!

Ciprian Pandea, preºedinte PSD Cãlãraºi

Fie ca primãvara sã vã aducã bucurie în 
suflet, fericire ºi liniºte. 

Un 8 Martie cât mai 
frumos!

Cristian Sefer, deputat PMP Cãlãraºi

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea 
ºi spiritul acestei zile sã vã însoþeascã 

pretutindeni. Vã doresc un 

8 Martie special!
Sorin Vrãjitoru, deputat PSD Cãlãraºi

Un gând curat ºi senin ca primãvara 
pentru veºnicia ei! Vã doresc sã aveþi 

un 8 Martie special!
Dragoº Coman, 

viceprimar al mun. Cãlãraºi

De 8 martie vã urez o primãvarã frumoasã, 
cu soare, fericire ºi toatã dragostea prinsã 

într-un frumos buchet de ghiocei!
Viorel Ivanciu, 

preºedinte PNL Cãlãraºi

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea 
ºi spiritul acestei zile sã vã însoþeascã 

pretutindeni. Fie ca primãvara iubirii sã vã 
inunde sufletul cu bucurie ºi cu parfumul 

tuturor florilor sale. Vã doresc un 8 Martie 
cât mai frumos!

Constantin Corbu, primarul com. Grãdiºtea

Primãvara… anotimpul renaºterii, al 
trezirii la viaþã, face acum de ziua 

aceasta de 8 Martie, ziua cea mai plinã 
de feminitate, zâmbete, ºi cãldurã 

sufleteascã! 

La mulþi ani!
Petre Þone, primar al mun. Olteniþa

8 Martie este o zi plinã de feminitate, 
zâmbete ºi cãldurã sufleteascã.  Spiritul 

acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni! 

La mulþi ani!
Iulian Radu, primarul com. Dichiseni

Viaþa, arta, chiar ºi energia se declinã la 
feminin. Ideea, ca ºi lupta ºi pâinea sunt tot 
femei. Privind femeile, sfârºeºti a crede în 
mitul cu supraoamenii în care fiecare din 

ele valoreazã cât doi bãrbaþi. 

La mulþi ani!
Licã Voicu, primarul com. Independenþa

Vã dorim, doamnelor ºi domniºoarelor, sã 
aveþi parte de o primavarã plinã de iubire ºi 

armonie, aducându-vã în dar un firav 
ghiocel, care prin spritul sãu de primãvarã, 

sã zãboveascã cât mai mult în sufletul 
Dumneavoastrã. 

La mulþi ani!
Alin Drãgulin, director executiv 

ADI Ecoaqua Cãlãraºi

8 Martie este ziua în care se îmbinã 
armonios cele patru caracteristi ale 
femeilor: sensibilitatea, frumuseþea, 

tandreþea ºi fineþea. Cu ocazia sãrbãtorilor 
de primãvarã, întreaga stimã ºi admiraþie!

Florin Briºan, preºedinte executiv 
AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi

Vã dorim o primãvarã însoritã care sã vã 
aducã zâmbetul pe buze ºi bucuria în suflet! 

La mulþi ani!
Conducerea 

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Fiþi înconjurate de cãldurã, tandreþe, 
armonie, dragoste, înþelepciune, zâmbete 

de copii, bunãstare, sãnãtate 
dumneavoastrã ºi apropiaþilor 

dumneavoastrã. Fie ca pacea ºi înþelegerea 
sã domine mereu în familiile 

dumneavoastrã!
Cezar Neagu, director general 

SC Ecoaqua SA Cãlãraºi
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