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ACTUALITATE

CINEMA 3D/2D

Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 13 - 26 septembrie 2019

O belea de căţel (3D-varianta dublată), Downton
Abbey (2D), La Gomera (2D) şi Ad Astra (2D)
Într-un spaţiu modern care oferă condiţii
optime pentru vizionarea unui spectacol atât
în format 3D cât şi în format 2D puteţi
viziona în perioada 13 - 26 septembrie 2019
filmele: O belea de căţel (3D-varianta
dublată), Downton Abbey (2D), La Gomera
(2D) şi Ad Astra (2D). Filmele vor fi difuzate
după cum urmează:
Vineri, 13 şi 20 septembrie: ora 12.30
Sâmbătă, 14 şi 21 septembrie: ora 10.30 şi
12.30
Duminică, 15 şi 22 septembrie: ora 10.30 şi
12.30

O belea de căţel - 3D
(varianta dublată)
Regia: Kevin Johnson
Cu: Kevin Chamberlin, Colby Lopez
Gen film: Animaţie, Comedie, Familie
Rating: AG
Durata: 87 min
Premiera în România: 13.09.2019
Trouble este un căţel tare simpatic, crescut în
puf şi răsfăţat peste măsură de stăpâna lui
extrem de bogată. Fără nicio grijă, micuţul are

tot timpul din lume să provoace belele. Însă
atunci când doamna moare, simpaticul
animăluţ este nevoit să înveţe să trăiască o
viaţă simplă, lipsită de lux şi în acelaşi timp să
se apere de moştenitorii iubitei lui stăpâne
care i-au pus gând rău.
13 - 19 septembrie
Ora: 17.00
Luni, filmul nu va fi proiectat

Downton Abbey – 2D
Regia: Michael Engler
Cu: Tuppence Middleton, Michelle Dockery,
Maggie Smith, Allen Leech, Penelope Wilton,
Elizabeth McGovern, Rob James-Collier,
Matthew Goode
Gen film: Dramă
Durata: 122 minute
Premiera în România: 13.09.2019
Acţiunea se petrece pe domeniul fictiv
Downton Abbey, în vila din ţinutul Yorkshire a
Contelui şi Contesei de Grantham şi
urmăreşte viaţa aristocratică a familiei
Crawley şi a servitorilor săi în timpul domniei

regelui George al V-lea.
Clasele sociale prezentate în film - nobilimea
şi servitorii - alternează de-a lungul acţiunii şi
se iau la întrecere pentru a capta cât mai avid
atenţia privitorului.
13 - 19 septembrie
Ora: 20.00

La Gomera - 2D
Regia: Corneliu Porumboiu
Cu: Vlad Ivanov,Catrinel Marlon, Rodica Lazăr,
Agustí Villaronga
Gen film: Comedie
Rating: N15
Durata: 99 min
Premiera în România: 13.09.2019
Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o
afacere de 30 de milioane de euro cu mafia,
ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru
a învăţa „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de
localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l
elibereze pe Zsolt, un traficant aflat în arest la
Bucureşti, şi singurul din bandă care ştie unde
sunt ascunşi banii.

20 - 26 septembrie
Ora 17.00, respectiv 20.00
Luni: ora 20.00

Ad Astra – 2D
Regia: James Gray
Cu: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones
Gen film: SF, Thriller
Rating: AP12
Durata: 124 minute
Premiera în România: 20.09.2019
Inginerul spaţial Roy McBride porneşte într-o
expediţie la marginile sistemului nostru solar,
pentru a da de urma tatălui său, dispărut întro misiune pentru descoperirea vieţii
extraterestre lângă Neptun, şi a descoperi
misterul ce ameninţă viaţa planetei noastre.
În drumul său, îi sunt dezvăluite informaţii
secrete, ce pun într-o nouă lumină existenţa
oamenilor şi locul nostru în Univers.

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.

Stagiunea de spectacole ”Toamna
Culturală” va debuta pe 16 septembrie
„Demnitate”, un spectacol în regia
autorului, actorul, dramaturgul şi
regizorul spaniol Ignasi Vidal.
Distribuţie: Marius Manole şi
Serban Pavlu;
„Mă tot duc”, adaptare după
William Shakespeare, Marc Dore
etc.
Distribuţie: Oana Pellea şi Mihai
Gruia Sandu;
„Magnolii de oţel”, o comedie
seducătoare despre familie şi
prietenie, de Robert Harling.
Distribuţie: Maia Morgenstern,
Medeea Marinescu, Victoria
Cocias, Ştefana Samfira, Ioana
Barbu şi Irina Ştefan.

În această toamnă, Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi, instituţie aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Călăraşi, pregăteşte iubitorilor de
artă şi cultură o serie de evenimente deosebite. Astfel,
începând cu data de 16 septembrie 2019, iubitorii de
teatru sunt aşteptaţi la următoarele piese:

„Toc toc”, cea mai vizionată
comedie franţuzească din ultimii
10 ani.
Distributie: Mihai Gruia Sandu,
Andrei Duban, Anca Ţurcaşiu/
Andreea Mateiu, Andrei Mateiu/
Victor Bucur, Andreea Samson/

Monica Ciuta, Doina Antohi şi
Daniel Burcea.
„Şeful”, o comedie plină de umor
şi duioşie scrisă de unul dintre cei
mai în vogă comedieni şi
dramaturgi din Spania, Eduardo
Aldan.
Distribuţie: Şerban Pavlu şi Cristi
Iacob
„Cum se face”, o comedie de-a
râsu'-plânsu'! Inspirat din viaţa
reală, spectacolul prezintă lumea
plină de farmec a culiselor unui
spectacol de teatru. Autor:
Octavian Strunilă.
Distribuţie: Carmen Tănase, Anca
Dumitra, Octavian Strunilă,
Alexandru Conovaru şi Cătălin
Babliuc;
„Cum se Face 2” , nu doar o
comedie spumoasă… Pune, uneori,
întrebări existenţiale şi marchează
adânc destinele vieţii de zi cu zi.
Teatru în teatru şi mult umor de

calitate cu Octavian Strunilă, Paul
Ipate, Anca Dumitra şi Alexandru
Conovaru. Regie şi scenariu:
Octavian Strunilă.
De asemenea, în cadrul
evenimentului „7zile7arte”, vor fi
prezentate spectacole inedite, cu
nume cunoscute din domeniul
teatrului, muzicii, coregrafiei,
baletului şi cinematografiei:
- spectacolul de balet „Romeo şi
Julieta”;
- spectacolul de operă şi operetă
„Magic Swing”;
- piesa de teatru „Melcul”;
- teatrul de revistă „Zaraza”;
- „Cineacordeon” - un periplu prin
istoria filmului.
Pentru prima dată la Călăraşi, în
noiembrie 2019 , pe scena sălii de
spectacole „Barbu Ştirbei” vor fi
prezenţi peste 40 de instrumentişti
ai Operei Naţionale din Bucureşti,
alături de vocile inconfundabile ale
sopranei Bianca Ionescu şi a
tenorului Alfredo Pascu.
Seria acestor acţiuni se va încheia
cu evenimentul „Clinchet de argint
pe aripi de colind”, care va
cuprinde recitaluri, concerte de
Crăciun - Ştefan Bănică, Fuego,
spectacole de folclor, datini şi
colinde.
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R. Meseşeanu: Vom face tot posibilul ca
Mircea Diaconu să ajungă în turul 2!
Preşedintele PRO România Călăraşi,
Răzvan Meseşeanu a punctat
principalele noutăţi privind activitatea
politică şi organizatorică a filialei
judeţene pe care, interimar, o conduce
subliniind că în acest moment se
desfăşoară la turaţie maximă acţiunea
de strângere de semnături pentru
„prezidenţiabilul" Mircea Diaconu,
candidat independent susţinut de
Alinaţa Electorală „Un Om", formată din
PRO România şi ALDE. „Activitatea se
structurează pe două capitole
principale care, de fapt, se
reactualizează permanent, ca să
spunem aşa. În primul rând, aş vrea să
vă spun că am finalizat sediul filialei
judeţene, în sensul că am reuşit să ne
mutăm într-un sediu nou, aşa cum neam propus la finele campaniei pentru
europarlamentare. Acest sediu este
gata şi aşteptăm să-l inaugurăm,
undeva la sfârşitul săptămânii viitoare.
Am confirmarea de la Bucureşti că vor
veni şi câţiva lideri naţionali ai
partidului. Momentan nu vă pot
preciza numele celor care vor fi
prezenţi la Călăraşi dar am o
promisiune fermă că acest lucru se va
întâmpla. Probabil joia sau vinerea
viitoare şi categoric voi anunţa publicul
interesat de partidul nostru, care ne
simpatizează, de momentul respectiv."
a spus Meseşeanu care a continuat
„Cea de-a doua chestiune care a
demarat deja vizează strângerea de
semnături pentru candidatul pe care
noi îl susţinem. E vorba de candidatul

independent, Mircea Diaconu. În acest
sens, Pro România şi ALDE au format
alianţa electorală „Un Om", menită să-l
susţină pe Mircea Diaconu. Fiecare
partid, din cadrul acestei alianţe,
acţionează potrivit strategiei sale.
Însă în ceea ce ne priveşte, vom face
tot ceea ce ne stă în putinţă ca Mircea
Diaconu să beneficieze de sprijinul
nostru tehnic şi logistic, al tuturor
militanţilor Pro România, să ajungă în
turul 2."
Meseşeanu susţine că românii sunt
interesaţi de sprijinirea unui candidat
independent iar Mircea Diaconu, fost
europarlamentar independent, ar putea

fi surpriza plăcută a alegerilor
prezidenţiale din această toamnă. „Se
pare că sunt şanse foarte mari din ceea
ce ni s-a comunicat de la Bucureşti pe
studiile sociologice făcute de către
institutele de specialitate şi atunci tot
ceea ce ţine de noi şi la Călăraşi, ca şi în
alte judeţe, se va întâmpla. Noi ne-am
capacitat, liderii şi membrii noştri din
localităţi ştiu ce au de făcut.
O să respectăm întrutotul dorinţa
maestrului Mircea Diaconu de a nu ne
afişa politic, ci efectiv ca oameni, ca
simpli cetăţeni care-şi doresc un alt fel
de candidat.
Acest alt fel de candidat este
binecunoscutul om de teatru şi de film,
Mircea Diaconu care a lăsat ceva în
urmă, pe unde trece. El, categoric, a
fost şi un om politic care a reuşit prin
eforturile proprii, să ajungă în
Parlamentul European. După cum se
ştie, în 2014, a candidat în calitate de
independent, reuşind să strângă atâtea
sufragii câte au fost necesare pentru a
ajunge europarlamentar.
Ne dorim foarte mult ca un
independent să ajungă în fruntea
statului român.
Este mult până acolo, drumul este
extrem de dificil dar credem că
România merită să primească un dar în
preajma sărbătorilor de iarnă, adică ca
un candidat independent cum este
Mircea Diaconu să devină preşedinte al
României. Cum s-a întâmplat şi în alte
ţări din apropierea României." a
conchis Meseşeanu.

R. Meseşeanu, despre colaborarea
cu ALDE: Fiecare e pe drumul lui!
Liderul PRO România, Răzvan Meseşeanu, a
comentat pentru www.arenamedia.ro colaborarea
politică cu ALDE, parafată în cadrul „Alianţei
pentru un Om”, subliniind că fiecare va acţiona în
nume propriu, obiectivul major fiind susţinerea la
prezidenţiale a lui Mircea Diaconu
„Fiecare este pe drumul lui. Este pur şi simplu o alianţă
electorală şi încercăm să-l sprijinim aşa cum am spus, tehnic,
logistic, cu oamenii noştri pe domnul Diaconu.” a spus

Meseşeanu care a mai adăugat că, în plan local, relaţia sa cu
liderii ALDE Călăraşi este bună. „La nivel local eu, personal,
am o relaţie bună cu „pionierii” fenomenului ALDE.
Indiferent că ei acum sunt într-o perioadă de căutări. Dar cu
bună înţelegere, într-un mod civilizat de a pune problema
sunt convins că o să lucrăm foarte bine în perioada
următoare.” a conchis Meseşeanu.
Protocolul încheiat între ALDE şi Pro România prevede
numele colaborării - „Alianţa pentru un Om”- şi mai multe
principii printre care susţinerea lui Mircea Diaconu candidat
independent la prezidenţialele din noiembrie.

L. State: Considerăm că este mai
avantajos pentru un exerciţiu democratic
mai complet ca alegerea primarilor să se
facă în două tururi de scrutin
Deputatul ALDE, Adrian Mocanu, a menţionat
recent pe pagina personală de Facebook că
revenirea la sistemul de alegere a primarilor
din două tururi de scrutiny este benefică
pentru democraţie, lansând şi o invitaţie
liberalilor de a vorta alături de ALDE proiectul
de lege îniţiat în acest sens. “Sunt categoric
pentru adoptarea proiectului de lege prin care
se revine la alegerea primarilor în două tururi
de scrutin. Moftul convenabil la un moment
dat - un singur tur de alegeri - s-a demonstrat
a fi un experiment nefericit pentru fragila
democraţie românească, pentru că a permis
apariţia primarilor aleşi fără legitimitate reală.
Votul programat pentru adoptarea proiectului
de lege este un test foarte important pentru
PNL, în primul rând. Dacă vor ca românii să
vadă intenţia lor reală de a schimba tipul de
politică impus de PSD, liberalii sunt obligaţi să
voteze, alături de ALDE şi de celelalte partide
din Opoziţie, revenirea la sistemul de alegere
a primarilor din două tururi de scrutin. A sosit
momentul adevărului!” a scris Mocanu pe
pagina sa de Facebook.
Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu
State subliniază că poziţia ALDE cu privire la
acest aspect este aceeaşi din 2015 adăugând
că în 2015 PNL şi-a sabotat, de fapt, propriul

proiect privind alegerea primarilor în 2 tururi.
“Poziţia ALDE cu privire la alegerea
primarilor în două tururi este aceeaşi din
2015. Noi susţinem că alegerea trebuie să se
facă în două tururi. În 2015, atunci când a
existat un proiect iniţiat de PNL, ALDE a
votat în favoarea alegerilor în două tururi
pentru primari. Însă, la vremea aceea, cei
care au votat împotrivă au fost tocmai cei din
PNL, care, în stilul caracteristic, şi-au sabotat
propriile proiecte.” a declarat pentru
www.arenamedia.ro State care a continuat
“Aşadar, poziţia ALDE nu reprezintă o
noutate. Sigur că sunt colegi din ALDE care
sunt primari în funcţie care ar prefera să
rămână actualul sistem cu un singur tur de
scrutin. Însă noi considerăm că este mai
avantajos pentru noi şi pentru un exerciţiu
democratic la alegeri mai complet ca
alegerea să se facă în două tururi de scrutin.
Probabil că în momentul în care o să
discutăm, dacă o să intre în discuţie Legea de
organizare a alegerilor locale, vom exprima
acest punct de vedere. Pentru noi această
situaţie reprezintă un anumit handicap, în
timp ce pentru partidele mari este un
avantaj pe care îl au în faţa partidelor mai
mici.”

R. Meseşeanu: Pro România
devine, într-adevăr, în partener
redutabil pe scena politică
Preşedintele coordonator al organizaţiei judeţene PRO România,
Răzvan Meseşeanu, susţine că partidul pe care-l reprezintă are
suficiente resurse să devină un actor principal pe scena politică
românească adăugând că în plan local, o serie de călărăşeni şiau manifestat interesul pentru a face politică în cadrul acestei
formaţiuni politice condusă la nivel central de fostul premier,
Victor Ponta. „Să ştiţi că stilul acesta de a face politică pe care
l-a imprimat Victor Ponta, stilul acesta sincer de a-şi
recunoaşte nişte erori ale trecutului, poate chiar şi ale
prezentului, prinde la oameni. Şi prinde la toate tipurile de
vârste. Şi la cei care abia au trecut de aceşti 18 ani necesari
momentului de vot, şi la cei care, să zicem, sunt în preajma lui
30-35 de ani, deci au o mică experienţă în câmpul muncii, şi la
cei se apropie de pensionare, şi la ce care deja îşi aduc aminte
cu multă plăcere şi bineînţeles cu nostalgie de anii tinereţii.
Pro România devine într-adevăr în partener redutabil pe scena
politică. Pentru unii, extrem de deranjat dar totuşi începe să
devină o voce cum am spus redutabilă, iar pentru alţii, plin de
elemente de simpatie. După cum probabil se ştie de către cei
care îndrăgesc viaţa politică, Pro România deţine un portofoliu
de 26 de deputaţi şi 3 senatori." a declarat pentru
www.arenamedia.ro Meseşeanu care a continuat „Există lupte
în Parlament, după cum cunoaştem cu toţii, de a se dărâma
Guvernul Dăncilă, care se încăpăţânează să creadă că tot ce
zboară de mănâncă şi tot ceea ce s-a făcut până la un anumit
moment încă se mai poate face. Se pare că lucrurile nu mai au
multă viaţă aşa cum guvernul doamnei prim-ministru Dăncilă
crede şi atunci Pro România începe să cristalizeze în fiecare
judeţ oameni de soi, oameni care pot să reprezinte alternativă
la alegerile locale: primari, viceprimari, consilieri locali,
consilieri judeţeni, preşedinte de Consiliu Judeţean,
vicepreşedinţi şi cu bătaie pe termen mai lung, alegerile
parlamentare.
Acum v-aş da foarte mult din casă dacă vă spun cu cine avem
discuţii, cu cine există tatonări pentru că una este să discuţi de
pe procente între 15 şi 25% şi alta este să discuţi cu procente
între 7 şi 12% cum de exemplu ne aflăm noi în momentul de
faţă. Noi ne bucurăm să facem o figură deosebită. Categoric
orice om care doreşte să vină la noi este bine primit dar de
asemenea indiferent de numele sau de renumele persoanei
care va veni, fiecare are şi amici dar şi inamici. Toţi au un
buchet de simpatizanţi dar au şi persoane pe care, ca fiecare
dintre noi, nu au reuşit la momentul respectiv să le atragă în
mrejele unui grup comun de prieteni. Şi atunci vor naşte
controverse diversele adeziuni care vor fi către Pro România.
Dar nu vă ascund că vor fi, inclusiv cu pretenţii, cu aspiraţii
către poziţiile din administraţia locală, judeţeană şi naţională."
Întrebat ce „poziţie" vizează în perspectiva alegerilor locale sau
parlamentare programate anul viitor, Răzvan Meseşeanu a spus
„Este prematur să vă spun poziţia concretă pe care o urmăresc
deşi eu în sinea mea ştiu, sunt hotărât ce ţintesc. Dar este
prematur pentru că lucrurile se pot schimba dar nu din punctul
meu de vedere ci al celor care încearcă încă să facă nişte jocuri
care nu sunt de cele mai multe ori prietene cu fairplay-ul. Şi
atunci prefer să ţin deocamdată pentru mine ceea ce urmăresc
şi la momentul respectiv o să spun şi acest lucru. Dar, cum
spuneam şi mai devreme, şi pentru prieteni şi pentru
„neprieteni", poziţia pe care o voi ocupa se datorează
sprijinului categoric al partidului pentru că de unul singur nu
poţi să faci nimic. În asemenea poziţii onorante, partidul te
poate susţine, colegii te pot susţine dacă îţi dau girul şi te
acceptă, te lansează şi te promovează. Acolo voi face absolut
tot ceea ce-mi stă în putinţă pentru ca oamenii să fie
mulţumiţi că un cineva, un om, va încerca să-i sprijine. Suntem
mulţi care dorim să facem cât putem noi de bine."

L. State: Administraţia publică trebuie
reformată însă nu brutal cum propun USR şi PNL
Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat,
duminică, la Târgovişte, că în perioada 20062007, Călin Popescu Tăriceanu a „împânat”
administraţia publică cu funcţionari, numărul
crescând de la 450.000 la 1,8 milioane. Barna a
mai spus că soluţia este reforma administrativă,
iar cei angajaţi în funcţii publice să susţină
concursul pe bune, nu pe pile.
“Dan Barna scoate cifre din burtă. Este
adevărat că s-au făcut angajări în acea
perioadă, însă ele erau motivate de faptul că

România a devenit membru în cadrul Uniunii
Europene.” a declarat pentru
www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “Însă,
ceea ce se observă este că atât USR, cât şi PNL,
au o problemă cu administraţia publică.
Adevărul este că administraţia publică trebuie
reformată, lucru propus şi de ALDE, însă nu
brutal cum propun cele două partide. În
administraţie sunt mulţi oameni competenţi şi
profesionişti.”

L. State: Observăm că PNL mimează
depunerea unei moţiuni de cenzură
Preşedintele PNL, Ludovic
Orban, a declarat marţi, într-un
interviu pentru Hotnews, că a
început discuţiile pentru
susţinerea moţiunii de cenzură
care va fi depusă când vor fi
strânse 233 de semnături. „Dacă
parlamentarii ALDE,
ProRomânia, UDMR, PMP ar
accepta să semneze moţiunea,
ar fi numărul necesar”, a spus
Orban. Liderul PNL recunoaşte
însă că discuţiile cu ALDE şi Pro
România sunt dificile: „Am
început negocierile cu aceste

partide. La ALDE, din păcate
astăzi nu ştim cu cine să
discutăm”.
Vicepreşedintele ALDE Călăraşi,
Laurenţiu State, a declarat
pentru www.arenamedia.ro că,
de fapt, liberalii doar mimează
depunerea moţiunii întrucât
situaţia îi convine de minune şi
preşedintelui Iohannis.
“Observăm că PNL mimează
depunerea unei moţiuni de
cenzură. Motivul este că
situaţia de acum le convine de

minune celor din PNL şi lui
Iohannis. Dăncilă şi PSD sunt un
sac de box perfect pentru
aceste alegeri prezidenţiale.
Dacă dispare guvernul Dăncilă,
dispare şi adversarul politic şi
atunci cei din PNL şi Iohannis
vor avea o mare problemă
pentru că nu o să aibă cu cine
să se lupte şi va trebui să
explice oamenilor ce vor să facă
la guvernare.” a spus State care
a conchis “Calculele pe hârtie
arată că există numărul de
voturi pentru aprobarea unei
moţiuni, mai ales că şi UDMR a
spus că va vota o moţiune de
cenzură. Ce mai aşteaptă PNL?”

