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Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 7 - 20 decembrie 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.

Într-un spaţiu modern care 
oferă condiţii optime pentru 
vizionarea unui spectacol 
cinematografic atât în format 
3D cât şi în format 2D puteţi 
viziona în perioada 7 - 20 
decembrie 2018 filmele: Pup-
o, mă! (2D), Spărgătorul de 
Nuci şi Cele Patru Tărâmuri 
(3D- variantă dublată), 
Maşinării infernale (3D), 
Marea bulgăreală 2 - 
Supercursa săniuţelor (2D- 
varianta dublată), Second Act 
(2D), Robin Hood (2D) şi Moon 
Hotel Kabul (2D). Filmele vor fi 
difuzate după cum urmează:

Nu lăsa nici o clipă să treacă fără să 
iei ce-i mai bun şi mai frumos din ea. 

Sărbători fericite şi multă pace în 
suflete! 

Anul nou să fie aşa cum ne dorim!
Cristian Sefer, deputat PSD Călăraşi

În ziua naşterii Domnului, un Crăciun 
Fericit, cu bucurie şi pace în suflet, iar 
Noul An să vă deschidă drumul spre 

fericire şi împliniri! 

La Mulţi Ani!
Marius Dulce, preşedinte PSD Călăraşi

Fie ca Pruncul născut în ieslea din 
Bethleem să vă umple casele şi vieţile 

cu bucurie, sănătate şi multă 
înţelepciune pentru anul care vine. 

LA MULŢI ANI!
Dorinel Dincă, preşedinte executiv 

AJF Călăraşi

Fie că taină sfântă a Naşterii Domnului 
Isus Hristos să vă aducă bucuria şi 

emoţia Crăciunului prin speranţa unui 
viitor mai bun! 

La Mulţi Ani!
Mihaela Petrovici, 

manager CJCC Călăraşi

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al 
colindelor şi cu imaginea celor dragi 
în suflet să vă aducă împlinire, iubire 

şi fericire. 

Sărbători fericite!
Eduard Grama, director executiv 
Direcţia Dezvoltare Regională şi 

Relaţii Externe
Consiliul Judeţean Călăraşi

Fie ca pacea şi bucuria sărbătorilor să 
vă însoţească tot anul! Să fii iubit şi să 
iubeşti, să te bucuri şi să-i bucuri pe 

alţii, să primeşti şi să dăruieşti, să 
trăieşti din plin şi să umpli viaţa celor de 

lângă tine! 

La mulţi, mulţi ani 
memorabili!

Viorel Ivanciu, preşedinte PNL Călăraşi

Sărbătorile de iarnă să vă aducă 
numai bucurii şi anul nou să vină cu 
împliniri, sănătate şi multă fericire. 

Crăciun Fericit şi        
La Mulţi Ani!

Petre Ţone, primarul mun. Olteniţa

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Naşterii 
Domnului şi Noul An să vă aducă în inimi 

puritatea iernii, puterea străvechilor colinde 
şi verticalitatea brazilor pe care cu drag îi 

împodobim! 

Sărbători fericite alături de 
familie şi de cei dragi!

Cu preţuire,

Liviu Gabriel Muşat

Director ADR Sud Muntenia

Fie că Sfintele Sărbători de iarnă să-şi 
reverse harul asupra ta şi a celor dragi, 
să-ţi aducă liniştea inimii şi a minţii şi 
să-ţi sporească sănătatea şi belşugul, 

să-ţi împlinească gândurile şi 
speranţele. 

LA MULŢI ANI!
Constantin Anghel, preşedinte SA 
Agrozootehnica Independenţa SA

Crăciunul e vremea miracolelor, când 
visele se împlinesc, o sărbătoare ce ne 

aminteşte că viaţa este o 
binecuvântare. 

Crăciun Fericit!
Constantin Corbu, 

primarul com. Grădiştea

Doresc ca naşterea Domnului să vă 
aducă în suflet multă lumină şi căldură 

sufletească. Sărbători Fericite şi să aveţi 
parte numai de bucurii în noul an. 

La Mulţi Ani!
Dr. Viorel Bucur, director executiv 

DSVSA Călăraşi

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să 
vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, 

multă iubire, fericire şi prosperitate!
Aniel Nedelcu Paţurcă, 
primarul com. Borcea

Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul 
Crăciunului să vă intre în casă! 

Deschideţi inimile şi lăsaţi Bucuria şi 
Împlinirea să vă intre în Suflet! Fie ca 
Iubirea, Înţelepciunea, Încrederea şi 

Generozitatea să vă călăuzească paşii în 
Noul An!

Ciprian Pandea, secretar de stat SGG

Sărbători fericite! Să aveţi parte de 
multă căldură în suflet şi în casă, 

bucurie în inima şi multă sănătate şi 
putere de muncă. 

La mulţi ani!
Sorin Vrăjitoru, deputat PSD Călăraşi
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