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Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
optime pentru vizionarea unui spectacol Regia: Tim Burton

Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şargaatât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, 
Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias viziona în perioada 15 martie – 1 aprilie Danny DeVito, Alan Arkin
Ferkin2019 filmele: Corgi, Căţeii reginei (3D Gen film: Familie, Fantastic

varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit Gen film: Dramă Rating: AGnoi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau Durata: 120 minute Durata: 120 minutetaci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach Premiera în România: 01.03.2019 Premiera în România: 29.03.2019Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum 
Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un Holt Farrier, un veteran de război şi fost star urmează:
chirurg tânăr şi ambiţios, pe care pierderea al circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul 
unui pacient, în urma unei intervenţii de în jos atunci când se întoarce din război. Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30 rutină, îl determină să pornească o luptă Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi solitară împotriva sistemului, riscându-şi Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să aibă grijă 12:30 familia şi cariera pentru a descoperi de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
adevărul.Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării 

12:30 într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei 
22 - 28 martie 2019 descoperă că Dumbo poate zbura, circul are 

Ora 17:00 parte de o revenire incredibilă, atrăgând 
persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care 25 martie, filmul nu rulează
recrutează elefantul special pentru cel mai Regia: Ben Stassen
nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder 
Dumbo atinge noi culmi alături de Regia: Iura LuncaşuGhir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie 
fermecătoarea şi spectaculoasa artistă, Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Walters, Ray Winstone
Colette Marchant, până când Holt află că sub Cazacu, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Gen film: Animaţie, Familie poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este Sandra Izbaşa, Horia BrenciuRating: AG plin de secrete întunecate.

Gen film: ComedieDurata: 92 minute
Rating: AGPremiera în România: 15.03.2019 29 martie - 01 aprilie 2019 
Durata: 99 minuteCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei Ora: 20:00
Premiera în România: 15.03.2019britanice. 02 - 04 aprilie 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de Rătăcit şi departe de palatul regal, simpaticul Ora: 17:00 şi 20:00traficanţi de carne vie, care de această dată corgi ajunge la un club de lupte pentru câini 
au căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic şi este forţat să se confrunte cu tot felul de 
amuzant până aici. Dar atunci când câţiva rase canine, unele mai ciudate ca altele. În 

Regia: Harmony Korinefuncţionari români primesc vizita oficialilor toată această aventură epică şi încercările lui 
Cu: Matthew McConaugheydin Spania şi trebuie să pună la cale o de a se întoarce la stăpână, 

misiune specială, iar spaniola lor constă în Gen film: ComedieRex se va îndrăgosti iremediabil şi se va 
Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se Durata: 95 minutedescoperi pe sine altfel decât se credea.
complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Premiera în România: 29.03.2019

Moondog este un personaj rebel care îşi 15 - 21 martie 2019
22 - 28 martie 2019 trăieşte viaţa după regulile proprii.Ora 17:00

Ora 20:00
18 martie, filmul nu rulează

Informaţii suplimentare: 
tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Regia: Jordan Peele
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, 
5ARegia: Philippe de Chauveron Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Gen film: Horror, Thriller
lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Durata: 120 minute
persoane cu vârste peste 14 aniDiawara Premiera în România: 22.03.2019
Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Gen film: Comedie, Dramă Liniştea unei familii devine haos când cumpărate cu o săptămână înainte de data 

Rating: AG dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 
Durata: 99 minute terorizeze. începând cu ora 20.00.
Premiera în România: 15.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei Vineri, 29 martie 2019: 12:30
noi crize de familie. Cei patru soţi ai celor Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
patru fiice ale lor hotărăsc, din diverse Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 
motive, să părăsească Franţa. Iată-i, în acest 12:30
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 
meleaguri.

15 - 21 martie 2019
29 - 31 martie 2019Ora 20:00

Ora 17:00

Să nu ucizi(2D) 

Corgi, Căţeii reginei - 3D 
(varianta dublată)

Faci sau taci - 2D 

The Beach Bum - 2D 

Noi - 2D Cu ce ţi-am mai greşit noi, 
Doamne?(2D) 

Dumbo - 3D (varianta 
dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 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.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

 (3D varianta dublată), (2D),  
(2D), (2D), (2D), (3D) şi (2D) 

Liderul filialei judeţene ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State, a semnalat faptul că 
la Luica, de mai bine de 10 ani, o 
suprafaţă de peste 100 de hectare de 
luciu de apă ar fi utilizată în mod 
fraudulos de terţe persoane, trăgând 
un nou semnal de alarmă în acest 
sens. Deşi au solicitat în dese rânduri 
informaţii în legătură cu modul de 
folosire a acestor suprafeţe, consilierii 
locali ALDE s-au lovit de fiecare data 
de refuzul primarului PNL, Ion Dobrin.

Domnule State, ştiu că nu vă este 
indiferentă comuna Luica. Aş dori să ne 
spuneţi care sunt ultimele noutăţi de 
acolo.

La ultima şedinţă de Consiliu Local, la care 
am participat, am solicitat să mi se 
permită înregistrarea audio-video a 
şedinţei. Asta din cauza faptului că în Consiliul Local nu s-a prezentat nici o vede pe toate. Acest domn consilier PNL, 
cadrul Consiliului Local Luica, acei oameni formă legală de colaborare, vreo relaţie Iosif  Ion, probabil, pe fondul euforiei 
care ar trebui să se ocupe de respectarea juridică între Consiliul Local Luica, momentului că a fost desemnat 
legalităţii, din punctul meu de vedere, proprietar al acelor terenuri şi o terţă preşedinte de şedinţă sau poate din alte 
consider că nu-şi fac treaba aşa cum ar persoană fizică sau juridică. motive, s-a purtat într-un mod total 
trebui. Nu mi s-a permis înregistrarea, am necuviincios şi în afara Consiliului Local. De asemenea domnul primar, din punctul 
solicitat să se noteze acest fapt în 

meu de vedere, a intrat pe un teren Ştiu că într-una din seri, s-au consumat 
procesul verbal de către doamna secretar 

alunecos deoarece în şedinţa de Consiliu băuturi alcoolice în incinta Primăriei. Am 
şi să mi se explice motivul acestui refuz. 

Local a venit cu un soi de propunere ca să înţeles chiar şi în biroul dlui. primar dar şi 
N-am primit nici un răspuns nici până-n 

dăm cea mai mare suprafaţă de baltă de al consilierilor locali, după care dl. 
acest moment.  

la Luica unuia pe care o foloseşte în acest consilier Iosif, în „glumă”, probabil, a vrut 
Împreună cu colegii mei, consilieri locali moment. Aceste atribuiri se pot face doar să intre în curtea Primăriei pe poarta mică 
ALDE, i-am solicitat domnului primar, în respectând legislaţia în vigoare. cu maşina şi n-a avut loc. S-a oprit în şanţ, 
acest sens, mai multe lămuriri, sub a distrus autovehiculul în partea din faţă. Pe de altă parte, aş mai vrea să-l întreb pe 
aspectul legalităţii, privind unele aspecte Am înţeles că atunci când au venit dl. primar de ce din  2007, de când există 
cum ar fi modul de folosire a suprafeţelor organele de poliţie care treceau titlul de proprietate şi până acum nu s-a 
de bălţi, la nivelul teritorial al comunei. întâmplător pe acolo şi l-au văzut în ce ocupat de aducerea unui venit 
Ştiu că din 2007 există un titlu de stare era, l-au testat cu aparatul suplimentar la bugetul local ca urmare a 
proprietate eliberat de Prefectura Călăraşi alcooltest, şi i-a ieşit un rezultat utilizării acestei suprafeţe.
pe o suprafaţă de 103 ha bălţi. Din acel apreciabil, mult peste limita legală a Consider, fie că e vorba de o neglijenţă, moment şi până în prezent, acele sângelui. I s-a întocmit un dosar de fie există interese de altă natură din suprafeţe de luciu de apă sunt folosite urmărire penală, e în curs de cercetare. partea domnului primar.abuziv de terţe persoane. Domnul primar Slavă Domnului că n-a produs victime. Din Mai aveam o chestiune de lămurit. ne-a comunicat verbal, în dese rânduri, că câte am auzit, dumnealui conducea Preşedintele şedinţei în cadrul căreia vi au fost nişte acţiuni în instanţă dar nu ne- autovehiculul mai mult sub influenţa s-a refuzat dreptul de a înregistra audio a prezentat niciodată vreun document în alcoolului decât treaz, pe raza localităţii acea şedinţă, ar fi călcat pe bec, acest sens, nu ne-a informat nici în Luica.consumând o cantitate mai mare de legătură cu stadiul acestor acţiuni în În plus, oamenii vorbesc că din cauza alcool pe 9 martie seara. Ar fi produs şi instanţă. Din acest motiv, apelez la acestui aspect nefericit derulat la volanul daune, s-a ales şi cu dosar penal. Se pare bunăvoinţa dumneavoastră ca presă, să autoturismului personal, domnul consilier că are ceva legături cu dl. primar, de ne sprijiniţi în acest demers al nostru de a s-ar fi scăpat pe el.vreme ce în biroul său ar fi avut loc şi afla ce se întâmplă cu aceste suprafeţe de 

De frică?câteva chefuri de pomină, potrivit unor luciu de apă de la Luica.
surse. Aveţi habar de asta? Ce ne puteţi Cine ştie?!, poate din cauza emoţiilor, pe Am văzut că în bazinul mic, despre care 
spune în acest sens? care le-a avut şi atunci când a fost am auzit că l-ar fi concesionat cineva, se 

preşedinte de şedinţă.Am foarte mult habar de ce spuneţi. băteau nişte pari în jurul bălţii. Dar în 
Există, dacă vreţi, un Dumnezeu care le Mulţumesc.

î 

î 

î 

î 

Liderul interimar al organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State, a declarat că a finalizat cu rezultrate bune 
campania de strângeri de semnături pentru alegerile 
europarlamentare, la nivel judeţean, preconizând că 
procentul de 15% din voturile călărăşenilor exprimate pe 
26 mai este obiectiv realizabil. „S-a finalizat într-adevăr 
campania de strângeri de semnături pentru alegerile 
europarlamentare. Aş dori şi prin intermediul 
dumneavoastră să mulţumesc colegilor mei care s.au 
implicat cu seriozitate în această campanie. Din punctul 
meu de vedere, obiectivul este unul mulţumitor. Nu a 
fost atins în proporţie de 100% însă pot să vă spun că 
numărul semnăturilor strânse este mulţumitor. Am 
încredere că pe 26 mai ALDE Călăraşi va obţine un scor, 
cel puţin în linia partidului, la nivel naţional. Noi ne-am 
propus un procent de 15% şi cred că putem să-l 
atingem.” a spus State care a mai adăugat că prezenţa 
europarlamentarului în funcţie, Norica Nicolai, pe primul 
loc ar însemna un avantaj notabil pentru organizaţia 
judeţeană. „Doamna europarlamentar, Norica Nicolai, 
este cap de listă. Consider că este un europarlamentar 
care şi-a făcut pe deplin datoria faţă de ţară şi a militat 
pentru ceea ce reprezintă valorile ALDE: garantarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, sprijinirea 
capitalului românesc. Pe noi ne avantajează acest aspect 
datorită notorietăţii de care se bucură doamna Nicolai, la 
nivelul judeţului Călăraşi. Am vorbit cu dumneaei şi cu 
ceretitudine în campanie va fi prezentă alături de noi la 
Călăraşi. Am stabilit că va fi prezentă şi la deschiderea 
Târgului Agriplanta ce va avea loc la Fundulea în 
perioada 16-19 mai.” a conchis State.
Biroul Politic Central al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor 
(ALDE) a adoptat încă din 27 februarie, lista candidaţilor 
pentru alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea 
loc în luna mai a acestui an. 
Primii 10 candidaţi din lista propusă de ALDE pentru 
alegerile europene, în ordinea în care se vor regăsi pe 
liste, sunt următorii:
1. Norica Nicolai, parlamentar european din partea ALDE;
2. Daniel Barbu, profesor universitar doctor, fost 
preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente şi fost 
ministru al Culturii;
3. Renate Weber, parlamentar european din partea ALDE;
4. Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor şi fost 
parlamentar european;
5. Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, deputat şi fost 
ministru;
6. Andrei Gerea, vicepreşedinte ALDE, chestorul Camerei 
Deputaţilor şi fost ministru al Energiei;
7. Radu Silaghi Dumitrescu, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj;
8. Eusebiu Pistru, deputat, preşedintele organizaţiei ALDE 
Arad;
9. Horia Victor Toma, fost parlamentar şi fost primar al 
municipiului Ploieşti;
10. Tudor – Tim Ionescu, vicepreşedinte al organizaţiei de 
tineret a ALDE, consilier general al Municipiului Bucureşti.
Până la locul 33 se regăsesc preşedinţi de filiale judeţene 
şi reprezentanţi ai organizaţiilor ALDE. În cadrul listei, 
există o repartiţie echilibrată între regiunile geografice, în 
aşa fel încât toţi alegătorii ALDE să aibă convingerea că 
votează o listă care le va reprezenta interesele în viitorul 
Parlament European. 
În ceea ce priveşte criteriile care au stat la baza stabilirii 
listei de candidaţi, acestea au fost: expertiza pe un 
domeniu/CV profesional; experienţa politică/CV politic; 
proiectul politic propus pentru Parlamentul European în 
legislatura 2019-2024; cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană etc.); 
abilităţi de comunicare şi negociere; meritul 
organizaţional/rezultatele alegerilor locale şi parlamentare 
din anul 2016; candidaturi asumate la alegerile locale şi 
parlamentare din anul 2016; notorietate/încredere 
(sondaj); experienţă în relaţiile internaţionale; 
reprezentarea regiunilor.

Liderul ALDE Călăraşi, Laurenţiu State a Budeştiului. „Domnul primar mi-a mărturist 
declarat că, la Budeşti, Consiliul Local că oraşul Budeşti a fost dezavantajat în 
orăşenesc îşi desfăşoară activitate în bune ceea ce priveşte redistribuirea unor fonduri 
condiţii, obiectivul major al Executivului fiind publice dar a înţeles că formula de calcul a 
atragerea cât mai multor fonduri pentru fost stabilită la nivelul Ministerului 
implementarea proiectelor care vizează Finanţelor Publice şi nu e vina, în acest 
dezvoltarea comunităţii locale. „După câte sens, a Consiliului Judeţean. Am purtat o 
am discutat cu domnul primar, Consiliul discuţie şi cu doamna Caracoti, 
Local funcţionează. Ştiu că aparatul din reprezentanta ANAF,  am iniţiat şi un dialog 
subordinea lui a înţeles că trebuie să-şi facă 

cu domnul preşedinte al Consiliului 
datoria, să-şi îndeplinească sarcinile de 

Judeţean, Vasile Iliuţă, tema discuţiei fiind serviciu. În plus, colaborarea cu domnul 
asigurarea cofinanţării proiectului privind viceprimar este foarte bună.” a afirmat 
introducerea canalizării în satele adiacente, pentru www.arenamedia.ro Laurenţiu State 
Aprozi, Buciumeni şi Gruiu. Sper să găsim care a mai menţionat că Executivul Primăriei 
formula potrivită cu sprijinul conducerii CJ Budeşti caută să identifice resurse financiare 
Călăraşi” a mai susţinut Laurenţiu State, pentru asigurarea cofinanţării unui proiect 
consilier judeţean ALDE Călăraşi.de canalizare în satele aflate în vecinătatea 

n ALDE

La finele săptămâni trecute, într-o şedinţă prezidată de Laurenţiu State a avut 
loc alegerea preşedintelui organizaţiei locale ALDE Chirnogi şi formarea unui 
Birou Politic local. „La Chirnogi, aveam o decizie de interimat pentru domnul 
Viorel Zamfir. Vineri (n.r. 22 martie) a avut loc alegerea preşedintelui şi a 
Biroului Politic local. Cu unanimitate de voturi, domnul Zamfir a fost ales 
preşedinte ALDE Chirnogi. Vreau să mulţumesc colegilor de la Chirnigi pentru 
implicarea în strângerea de semnături pentru alegerile europarlamentare.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro, preşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State 
care a conchis „Din acest moment, am mari aşteptări de la Chirnogi”.

Permiteţi astfel de spectacole 
bahice în biroul 
dumneavoastră şi al 
consilierilor locali?
Până să ne răspundă domnul 
primar că n-are bunul obicei să 
răspundă şi la telefon, să mai 

Consilierul local PNL, Ion Iosif, comportament agresiv. „consemnăm” un mic detaliu. 
a avut „emoţii” serioase în Martorii susţin că ar fi fost „Oamenii vorbesc că din cauza 
seara zilei de 9 martie, a.c. depistat cu o alcoolemie de acestui aspect nefericit, 
Sărbătorind cu prietenii aşa 0,80 mg / l alcool pur în aer domnul consilier s-ar fi scăpat 
cum se cuvine această zi în expirat. Evident s-au luat pe el.” susţine consilierul 
care sunt prăznuiţi Sfinţii 40 de măsurile legale întocmindu-se judeţean Laurenţiu State, 
Mucenici, domnul Iosif ar fi şi un dosar penal în acest sens. preşedinte ALDE Călăraşi, un 
intrat cu autoturismul Bun prieten cu primarul PNL, om care cunoaşte foarte bine 
proprietate personală fix Ion Dobrin care l-ar fi ajutat, de localitatea Luica. Cuuum? A 
în...şanţ. Slavă Domnului că n- curând, să se angajeze ca făcut pe el? Să fi fost din cauza 
au fost victime. Sursele noastre paznic la Primărie, Iosif Ion nu „emoţiilor” sau după ce şi-o fi 
susţin că întâmplător şi-a făcut e la prima „abatere” de acest dat seama că „băgat” în 
apariţia în zonă şi o patrulă de fel. De data asta, vorbeşte maşina Poliţiei, nu mai are 
poliţie. Când oamenii legii l-au lumea, „beţivăneala” ar fi avut scăpare? Numai el ştie. Cert e 
legitimit, domnul consilier PNL loc chiar în incinta primăriei. că n-a lăsat deloc o impresie 
a avut chiar şi un Aşa e domnule primar? demnă de un ales local!

n Luica

Peste 100 de ha de luciu de apă
 la Luica?utilizate fraudulos

L. State: Am mari 
aşteptări de la 
filiala noastră de
la Chirnogi

L. State: Ne-am propus, la 
Călăraşi, un  

şi cred că putem să-l atingem
procent de 15%

L. State: După câte am discutat cu domnul 
primar, !Consiliul Local Budeşti funcţionează

n Luica

Un consilier local PNL, 
prins !beat la volan
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