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Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

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) 

n PSD Călăraşi

Recent încheiatele alegeri perspectiva alegerilor locale şi 
pentru Parlamentul European generale din 2020. Este 
au demonstrat, dincolo de limpede pentru oricine că PNL, 
dezamăgirea provocată de la nivelul judeţului nostru, se 
rezultatele PSD la nivel află în cădere în rândul 
naţional, faptul că organizaţia electoratului, în timp ce PSD 
judeţeană, pe care cu onoare o este în creştere.
conduc alături de colegii mei, Mai mult, la municipiul 
are un potenţial imens de Călăraşi, rezultatul extrem de 
creştere în perspectiva strâns, cu o diferenţă pe care 
alegerilor generale şi locale de au făcut-o mai puţin de 600 de 
anul viitor. voturi, ne oferă speranţa că 
Astfel, la Călăraşi, deşi alegerile locale de anul viitor 
procentul obţinut, 31,23%, ne vor însemna şi sfârşitul unei 
situează pe locul II după PNL, administraţii ineficiente a 

Călăraşi a câştigat alegerile în primari PNL, într-un context care a obţinut 34,02% din municipiului, tolerată de prea 
22 de localităţi din judeţul electoral care a generat un vot voturile călărăşenilor, trebuie mult timp de către călărăşeni.
nostru, deşi numărul emoţional la nivelul întregii să observăm două aspecte: Doresc pe această cale să 
localităţilor administrate de ţări, PSD Călăraşi a câştigat în primul este acela că acest transmit mulţumirile mele, dar 
primari PSD este de numai 17. 22 de localităţi, deşi are doar procent obţinut de noi ne şi ale colegilor mei din echipa 

17 primari, în timp ce PNL a Mai precis, am câştigat situează mult peste procentul de conducere a PSD Călăraşi, 
câştigat în 30 de localităţi, deşi alegerile în 7 localităţi obţinut de partid la nivel tuturor celor care s-au implicat 
are 37 de primari. În total, PSD controlate de primari PNL: naţional, PSD Călăraşi activ în aceste alegeri – 
Călăraşi a câştigat 5 localităţi, Borcea, Chirnogi, Curcani, Dor situându-se în primele zece primari, viceprimari, şefi de 
iar PNL Călăraşi a pierdut 7. Mărunt, Nana, Nicolae judeţe în clasamentul organizaţii, activişti, membri de 

Bălcescu şi Ulmeni. Pe de altă Pentru orice analist politic organizaţiilor de partid, ceea ce partid şi cetăţeni care au votat 
parte, am pierdut alegerile în obiectiv, care trece peste este în sine un rezultat pentru lista propusă de PSD, 
două localităţi administrate de lăudăroşenia nefirească a unui care le mulţumesc colegilor acordându-ne încrederea lor.
primari PSD, Sohatu şi Ştefan lider de organizaţie care a mei şi tuturor călărăşenilor Vă mulţumesc tuturor!
cel Mare. pierdut 7 localităţi la aceste care ne-au acordat încrederea 

Cu respect,alegeri, situaţia politică din şi votul lor. Eu unul numesc asta 
Preşedintele PSD Călăraşijudeţul Călăraşi a devenit una performanţă electorală. Într-un Al doilea aspect, mai 

Iulian Iacomiextrem de interesantă din judeţ în care activează 37 de important, este acela că PSD 

PSD a luat la cunoştinţă, în urma conferinţei de presă a 
Preşedintelui Klaus Iohannis, şi nu în timpul 
consultărilor, de intenţia acestuia de a propune 
partidelor politice din România un acord politic naţional 
pentru consolidarea parcursului european al României.
PSD va analiza în cadrul Comitetului Executiv Naţional 
propunerea preşedintelui Iohannis şi va formula un 
răspuns oficial.
PSD susţine consensul politic pe temele majore de 
interes naţional, mai ales atunci când un astfel de 
demers este unul real şi nu un joc electoral. 
PSD a susţinut şi va susţine întotdeauna orice înţelegere 
politică benefică interesului României.
Considerăm însă că în acest moment în care se discută 
despre crearea unui consens politic e necesar ca un 
eventual pact încheiat între toate partidele politice să 
mai conţină câteva aspecte vitale pentru interesul 
României:
1. Susţinerea unei Uniuni Europene cu o singură viteză, 
în care toate statele membre să se bucure de aceleaşi 
drepturi şi beneficii.
2. Acţiunea tuturor forţelor politice din România pentru 
înlăturarea dublului standard în Uniunea Europeană. 
Nimic din ce este permis în alte state membre să nu fie 
interzis în România, iar ceea ce este respectat în alte 
state să fie respectat şi în România. 
3. Condamnarea protocoalelor secrete încheiate între 
instituţiile din sistemul judiciar şi alte instituţii. Justiţia 
trebuie să fie independentă şi transparentă. 
4. Asigurarea şi garantarea independenţei judecătorilor 
faţă de influenţele politice, cât şi faţă de orice altă 
formă de presiune exercitată asupra acestora. 
5. Garantarea şi respectarea în totalitate, inclusiv prin 
procesul de legiferare, a prevederilor Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene şi condamnarea 
publică a oricărei forme de abuz. 
6. Armonizarea legislaţiei româneşti la valorile şi 
principiile europene pentru înlăturarea oricăror forme 
de discriminare din societatea românească. 
7. Promovarea la nivelul Uniunii Europene a instituirii 
salariului minim european valabil pentru companiile 
care activează în mai multe state membre, astfel încât  
să se elimine discriminarea în privinţa salarizării pe 
teritoriul Uniunii. 
În ce priveşte includerea într-un asemenea protocol 
politic a prevederilor votate deja la referendum, 
considerăm că politicienii nu au dreptul şi nu pot decide 
peste voinţa românilor. Cetăţenii s-au pronunţat deja 
asupra celor două întrebări. 
Voinţa românilor nu poate fi negociată între politicieni. 
Prevederile referendumului trebuie transpuse imediat în 
legislaţie, indiferent dacă partidele încheie sau nu un 
pact politic.

Biroul de presă al PSD

În perioada 3-4 iunie, Parlamentul vizita fiecare ţară care deţine preşedinţia 2014 la Roma, a marcat începutul unei 
României a organizat la Bucureşti vizita rotativă a Consiliului UE. Cei peste 600 de tradiţii a Asociaţiei de a vizita fiecare ţară 
Asociaţiei Foştilor Membri ai Parlamentului membri ai asociaţiei sunt implicaţi în vizite care deţine preşedinţia rotativă a Consiului 
European – FMA, în cadrul dimensiunii de studiu sau seminarii universitare, Uniunii Europene.
parlamentare a Preşedinţiei României la organizate cu scopul popularizării Principalele obiective ale Asociaţiei sunt: 
Consiliul Uniunii Europene. La acest activităţii PE şi UE, în vederea consolidării promovarea legalităţii dintre foştii membri 
eveniment a participat şi senatoarea democraţiei parlamentare şi unităţii ai Parlamentului European şi asigurarea 
Roxana Paţurcă, preşedinte executive al europene.” 

unui cadru pentru reuniuni, schimburi de 
PSD Călăraşi, fostă candidată pentru Asociaţia Foştilor Membri ai Parlamentului informaţii, evenimente culturale, ştiinţifice 
Parlamentul Europeană la alegerile din 26 European a fost create în noiembrie 2001 şi sociale, consolidarea relaţiilor dintre 
mai care a avut şi un mesaj postat pe cu sprijinul şi asistenţa Parlamentului foştii şi actualii membri ai Parlamentului contul personal de Facebook. “În zilele de European. Preşedintele asociaţiei este Hans European prin crearea unei reţele de 3 şi 4 iunie 2019 a avut loc la Bucureşti, în – Gert Pottering, fost preşedinte al PE în comunicare şi împărtăşirea experienţei incinta Palatului Parlamentului, reuniunea perioada 2007-2009. foştilor membri în consolidarea foştilor membri ai Parlamentului 

democraţiei parlamentare şi asigurarea Reuniunea foştilor parlamentari europeni European, la care am participat, prin 
unităţii europene.care a avut loc în perioada 24-25 noiembrie prisma tradiţiei asociaţiei acestora de a 

judeţul nostru şi asupra unor probleme pe care 
mi le-aţi semnalat. Rând pe rând, judeţul nostru 
a fost vizitat de miniştri, de şefi de agenţii 
centrale, de oficialităţi de la nivel naţional. 
Astfel, Călăraşiul a beneficiat de investiţii, de 
proiecte-pilot, de programe de dezvoltare care 
au contribuit din plin la aducerea judeţului la un 
anumit nivel. Ştiu că acest lucru a fost apreciat Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv organizaţie, fiecare coordonator de zonă, De aceea, văd două mari câştiguri în urma 
de către călărăşenii care mi-au acordat ieri al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a fiecare primar, fiecare militant activ, voluntar acestei campanii – în primul rând faptul că am 
încrederea lor prin votul exprimat la urne, eu mulţumit tuturor călărăşenilor, prin intermediul sau membru de partid care a fost implicat trup clădit o echipă alături de preşedintele 
fiind reprezentanta PSD Călăraşi pe listele unei postări pe contul personal de facebook, şi suflet alături de organizaţia noastră în această organizaţiei, domnul Iulian Iacomi. Este 
partidului pentru europarlamentare. Voi pentru prezenţa la vot arătând, în altă ordine de perioadă. important, mai ales în condiţiile în care noua 
rămâne aceeaşi Roxana Paţurcă pe care o ştiţi, idei, că PSD va reuşi să depăşească momentul conducere a PSD Călăraşi a fost votată şi 
cea care se va lupta pentru judeţul ei indiferent extrem de dificil pe care-l traversează. Iată mai instaurată în luna martie a acestui an, cu doar o 
de circumstanţele politice de moment, iar zecile jos mesajul transmis în integralitate de lună înainte de startul campaniei. Consider că 
de mii de voturi pe care le-am obţinut duminică parlamentarul călărăşean: am demonstrat că ne merităm cu toţii poziţia pe 
reprezintă tot atâtea motive pentru a continua care ne aflăm şi, având în vedere experienţa 
să lupt pentru călărăşeni. „Dragi călărăşeni, acestor alegeri, avem toate şansele să ne 

depăşim performanţele la viitoarele alegeri.Încep prin a mulţumi tuturor celor care, pe PSD va continua să implementeze programul de 
Al doilea câştig este faptul că aceste alegeri şi parcursul campaniei, au fost alături noi şi au guvernare, va continua să aducă bunăstare 
evenimentele de după alegeri au întărit şi mai susţinut şi promovat valorile social-democraţiei. românilor. Bineînţeles, PSD va învăţa din 
mult legătura care s-a creat în rândul echipei Ca preşedinte executiv al PSD Călăraşi, experienţa votului emoţional exprimat ieri la 
noastre. Suntem acum mult mai determinaţi să coordonator al campaniei electorale care s-a nivel naţional, iar această experienţă îi va fi cu 
reuşim, în pofida oricăror pronosticuri în ceea încheiat duminică prin votul exprimat de folos în bătăliile politice viitoare. 
ce priveşte viitorul cauzei social-democrate în călărăşeni, vă mulţumesc din suflet tuturor!

Închei prin a felicita la nivel local toate România. PSD va strânge rândurile, aşa cum s-a PSD Călăraşi a obţinut un scor foarte bun la formaţiunile politice pentru campania civilizată întâmplat mereu, şi va reuşi să treacă peste aceste alegeri, în contextul în care am obţinut pe care au dus-o, dar şi călărăşenii pentru lipsa acest moment. Fiţi siguri de asta!peste 30% dintre voturile exprimate, mult peste incidentelor la secţiile de vot. Cu toţii am 
media naţională a partidului. Aceasta înseamnă, Am două mesaje pentru toţi călărăşenii: în Din păcate, deşi PSD Călăraşi a obţinut un demonstrat că la Călăraşi am atins o anumită 
pentru noi toţi cei din echipa de conducere a primul rând, vă mulţumesc tuturor pentru procent electoral care o situează în primele zece maturitate politică şi trebuie să fim cu toţii 
organizaţiei, de la domnul preşedinte Iulian prezenţa la vot. Indiferent cu cine aţi votat, a fi judeţe din ţară ca organizaţie, tendinţa la nivel mândri de acest lucru. Îmi exprim speranţa că 
Iacomi şi până la vicepreşedinţi şi secretar prezent la urne înseamnă a-ţi face datoria naţional a fost alta, iar PSD a pierdut aceste viitoarele confruntări electorale se vor purta în 
general, faptul că ne-am făcut cu toţii datoria de civică, iar societatea creşte odată cu implicarea alegeri. Performanţa noastră este însă cu atât aceeaşi atmosferă civilizată. 
a reuşi să comunicăm, împreună cu voi toţi, fiecăruia dintre noi în actul electoral.mai mare cu cât la Călăraşi, într-un judeţ pe care 
reuşitele PSD, să comunicăm faptul că suntem A voastră, cu drag,mass-media încă îl crede preponderent liberal, În al doilea rând, aşa cum mă cunoaşteţi, 
aproape de oameni. am reuşit un rezultat care ne face cinste şi un indiferent de circumstanţe, în calitate de Roxana-Natalia Paţurcă
Ţin să menţionez aici efortul imens pe care l-a rezultat care constituie un motiv de mândrie senator, am reuşit mereu să atrag atenţia 

Preşedinte Executiv al PSD Călăraşi”depus în acest sens fiecare preşedinte de pentru noi. autorităţilor centrale asupra unor situaţii din 

Iulian Iacomi: PSD Călăraşi a câştigat 
alegerile în 22 de localităţi din judeţul nostru

PSD susţine consensul politic pe 
temele majore de interes 

naţional, mai ales atunci când un 
astfel de demers este unul real şi 

nu un joc electoral

 Cu toţii am demonstrat că la 
Călăraşi am atins o anumită maturitate politică
Roxana Paţurcă:

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă, prezentă la întâlnirea cu reprezentanţii 
Asociaţiei Foştilor Membri ai Parlamentului European
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