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      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 - 21 februarie 2019

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.

The Lego Movie 2: The Second Part Alita: Îngerul războinic Oh, Ramona! (3D),  (3D),  (2D)

Răsăritul soarelui să vă aducă peste zi 
împlinirea viselor alături de tot ceea 
ce poate fi mai pur, mai sincer, mai 

curat. Un 8 Martie însorit!
Deputat, Sorin Vrăjitoru, 

vicepreşedinte interimar PSD 
Călăraşi

Primăvara să vă înmiresmeze sufletul 
cu parfumul primilor ghiocei, primele 
rândunele să vă readucă zâmbetul şi 

bucuria! Să iubiţi şi să fiţi iubite! 
Senator , Roxana Paţurcă, preşedinte 

executiv interimar PSD Călăraşi

Roua dimineţilor, adierea vântului şi 
acest mărţişor să vă reamintească cât 

de mult vă preţuim. 
Un 8 Martie special!

Laurenţiu State, preşedinte interimar 
ALDE Călăraşi

Minunea acestei primăveri să 
lumineze inimile tuturor şi să vă 
aducă renaşterea speranţei, a 
bucuriei şi a căldurii în suflet. 

La mulţi ani!
Deputat, Cristian Sefer, 

vicepreşedinte interimar                 
PSD Călăraşi 

Un gând frumos şi un zâmbet din tot 
sufletul! Un mărţişor care să vă aducă 

în suflet primăvara! 

La mulţi ani!
Eduard Grama, director executiv 
Direcţia Dezvoltare Regională şi 

Relaţii  Externe Consiliul Judeţean 
Călăraşi

Fie ca primăvara iubirii să vă inunde 
sufletul cu bucurie şi cu parfumul 
tuturor florilor sale! Vă dorim un 8 

Martie cât mai frumos!
Ec. Vasile Iliuţă, preşedinte Consiliul 

Judeţean Călăraşi

Cu drag de mărţişor, primiţi 
primăvara în suflet, şi fie ca acest 

anotimp să vă aducă în viaţă 
împlinire şi noroc, fericire şi iubire şi 
nu în ultimul rând căldură sufletescă 
de la cei dragi. Vă dorim o primăvară 

frumoasă!
Viorel Ivanciu, preşedinte 

PNL Călăraşi

Viaţa, lumina, căldura… parfumul de 
fericire este esenţa primăverii, iar 

mărţişorul simbolul ei. Vă dorim ca 
razele soarelui somnoros să vă 

deschidă petalele sufletului asemeni 
ghiocelului odată cu sosirea 

primăverii!
Mihaela Petrovici, 

manager CJCC Călăraşi

Fie ca toate împlinirile frumoase, 
sănătatea şi spiritul acestei zile să vă 
însoţească pretutindeni. Primăvara 

iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie 
şi cu parfumul tuturor florilor sale.  

Un 8 Martie cât mai frumos!
Petre Ţone, primarul mun. Olteniţa

Fie ca ziua de 8 Martie să vă aducă 
toată lumea la picioare, zâmbetul pe 
buze şi toată fericirea de pe pământ. 

La mulţi ani! 
Marius Dulce, preşedinte 

PSD Călăraşi

Să fiţi sănătoase şi cu poftă 
permanentă de  retrezire la viaţă,       

o veşnică reînoire de forţe şi bucuria 
de a trăi. 

La mulţi ani şi o primăvară de neuitat! 
Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul 

com. Borcea

Primăvara… anotimpul renaşterii, al 
trezirii la viaţă, face acum de ziua 
aceasta de 8 Martie, ziua cea mai 
plină de feminitate, zâmbete, şi 

caldură sufletească!
Constantin Corbu, primarul          

com. Grădiştea

De 8 martie, vă urăm o primăvară 
frumoasă, cu soare, fericire şi toată 

dragostea noastră prinsă într-un 
frumos buchet de ghiocei ce vestesc 

venirea unei noi primăveri! 
Florin Brişan, preşedinte executiv 

Dunărea Călăraşi

Să vă fie viaţa frumoasă ca un fir de 
ghiocel ieşit de sub zăpadă şi plină de 

căldură şi speranţă ca mugurii 
copacilor aflaţi în aşteptarea 

primăverii!
Constantin Anghel, preşedinte SA 
Agrozootehnica Independenţa SA

Ziua de 8 Martie să aducă noi 
speranţe şi pace în suflet, gingaşie şi 
dragoste, putere şi multe realizări! 

La mulţi ani!
Dorinel Dincă, preşedinte 

AJF Călăraşi

Fie ca toate împlinirile frumoase, 
sănătatea şi spiritul acestei zile să vă 

însoţească pretutindeni. Vă doresc un 
8 Martie special!

Victor Baicu, preşedinte Futsal Club 
Dunărea Călăraşi
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