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

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 
şi site:www.culturalcl.ro 

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

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

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

Informaţii suplimentare: tel: 
0242-312800 şi 
site:www.culturalcl.ro 

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

Preţul biletelor (acelaşi pt. 
filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei 
– persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Primul Crăciun Cincizeci de umbre descătuşate Early Man
Strigă-mă pe numele tău Pentru toţi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) şi (2D)

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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) beneficiază de 

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

Trecere Chiciu - Ostrov

12

Azi, în zi de sărbătoare, să coboare liniştea 
şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să 

dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze 
viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, 
speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură 

în suflete! 

Hristos a Înviat!
Roxana Paţurcă, senator PSD Călăraşi

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii 
Domnului să vă aducă cele patru taine 

divine: încredere, lumină, iubire şi 
speranţă. 

Un Paşte Fericit!
Ciprian Pandea, 

preşedinte PSD Călăraşi

Învierea Domnului să-ţi umple sufletul 
de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, 

mintea de gânduri frumoase şi inima de 
iubire! 

Hristos a Înviat!
Cristian Sefer, deputat PMP Călăraşi

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în 
sufletul şi în inimile voastre bucurându-
vă de minunea Învierii Domnului nostru 

Iisus Hristos! 

Paşte fericit!
Sorin Vrăjitoru, deputat PSD Călăraşi

Sunt zile când trebuie să ne reamintim 
să fim mai buni, mai plini de dragoste, 

cu inima caldă şi mai deschisă, când 
lumina sfântă coboară în casele şi în 

inimile noastre. 

Paşte Fericit!
Alexandru Vasile, 

preşedinte TNL Călăraşi

Învierea Domnului să vă aduca armonie 
în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea 

înţelepciunii în sânul familiei. 

Hristos a înviat!
Viorel Ivanciu, preşedinte PNL Călăraşi

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă 
aducă în suflet linişte, pace şi fericirea 

de a petrece aceste clipe magice alături 
de cei dragi. 

Hristos a înviat!
Constantin Corbu, primar şi Consiliul 

Local al com. Grădiştea

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să 
vă inunde casa şi să vă aducă numai 

armonie, fericire şi multă iubire. 

Paşte fericit!
Petre Ţone, primar al mun. Olteniţa şi 

Consiliul Local Olteniţa

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii 
Domnului binecuvântată de lumina 
sfântă să aducă sentimente calde, 

bogăţie sufletească şi bunăstare într-un 
ou înroşit de iubire şi într-un cozonac 

delicios precum voia bună.
Aniel Nedelcu, primar şi Consiliul Local 

al com. Borcea

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în 
inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi 

să vă aducă renaşterea credinţei, 
speranţei şi bucuriei cu bunătate şi 

căldură în suflet. 

Hristos a înviat!
Iulian Radu, primar 

şi Consiliul Local al com. Dichiseni

Bucuria vine din lucruri mărunte. 
Liniştea vine din suflet. Lumina vine din 

inima fiecăruia. 

Paşte Fericit!
Constantin Anghel, preşedinte SA 
Agrozootehnica Independenţa SA

Fie ca sărbătorile pascale să vă 
găsească alături de cei dragi, în 

armonie și înțelegere. Să vă bucurați de 
minunea învierii și a iubirii, să vă intre 

lumina în case și în viață. 

Paște fericit!
Cezar Neagu, director general 

SC Ecoaqua SA Călăraşi

Învierea Domnului să vă umple sufletul 
de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, 

mintea de gânduri frumoase şi inima de 
iubire! 

Hristos a Înviat!
Alin Drăgulin, director executiv ADI 

Ecoaqua Călăraşi

Sfintele Sărbători de Paște îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă transmite cele 
mai frumoase gânduri de sănătate, 

noroc și prosperitate. Lumina Sfântă 
să ne coboare în suflete și în case!

Ec. Vasile ILIUȚĂ
Președintele Consiliului Județean Călărași

Hristos a Înviat !

Când luăm Lumina sfântă şi spunem, din nou,
"Hristos a Înviat!",

să ne gândim la oameni dragi, la linişte şi bucurie
şi să avem mereu în suflet dorinţa de a fi mai buni.
Să primim, împăcaţi cu noi înşine, minunea Învierii,

cu asumare şi înţelepciune.

Paşte Fericit!
Daniel-Ştefan DRĂGULIN

Primar al municipiului Călăraşi

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului
să reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi bucurii,

iar Lumina din Noaptea Sfântă
să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale

şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii!

HRISTOS A ÎNVIAT! 

Dr ing. Liviu MUŞAT
Director ADR Sud Muntenia
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