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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 semnăturilor în sprijinul candidatului PSD, 
intensificând acţiunile în ultimele două 
săptămâni…

Câte semnături de susţinere pentru 
prezidenţiabilul Viortica Dăncilă a reuşit să 
strângă PSD Călăraşi (organizaţia judeţeană)?
Voiam să menţionez această cifră, care a 
depăşit 23.300 de semnături. De aceea, 
mulţumesc şi pe această cale tuturor celor care obiectivitate nu o puteau asigura alţii decât 
au fost alături de noi, membri de partid şi călărăşenii înşişi – sondajul de opinie care va fi 
voluntari, în aceste zile, ajutându-ne să ducem efectuat în perioada următoare în rândul 
la îndeplinire şi să depăşim ceea ce ne cetăţenilor municipiului va indica obiectiv pe 
propusesem. Mai important, mulţumesc din cel mai popular membru al partidului, pe cel 
suflet tuturor cetăţenilor care susţin cauza care ar întruni cea mai mare intenţie de vot. 
social-democrată şi care au semnat pentru 

Înscrierile continuă, iar sondajul va fi efectuat 
susţinerea premierului Viorica Dăncilă. 

în trei etape, pentru a putea include toţi 
candidaţii potenţiali. Este şi o bună modalitate 
de a verifica gradul de încredere al 
călărăşenilor în cei care reprezintă cauza social-
democrată în judeţul nostru.

Ulterior va fi gândit la nivelul organizaţiei 
Cum comentaţi ieşirea ALDE de la 

noastre un proiect de management al 
guvernare?

administraţiei publice din municipiul Călăraşi, 
O decizie care nu a fost susţinută pe deplin nici 

pe baza principiilor programului de guvernare 
măcar în cadrul organizaţiei lor politice. Mi s-a 

al PSD, proiect care va fi respectat şi adus la părut mai mult o iniţiativă a unui singur om 
îndeplinire întocmai de către cel care va câştiga politic, o decizie de moment, de orgoliu, care 
alegerile din partea partidului nostru. nu va face altceva decât să rupă şi mai mult 
Cel mai probabil, imediat după alegerile ALDE şi să îl împartă în tabere. 
prezidenţiale, vom ieşi public cu rezultatele Este o ieşire care nu ne afectează la modul la 
sondajului de opinie şi cu numele celui care va care au gândit liderii ALDE că ne va afecta; mai 
reprezenta partidul în competiţia electorală. mult, partidul s-a întărit după acel gest, 

întrucât toţi am înţeles că avem nevoie de 
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte va întâmpla şi când estimaţi să stabiliţi unitate pentru a trece peste acel moment. 
executiv al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi candidatul partidului? Cum comentaţi demersul Opoziţiei de a 
a trecut în revistă o parte din obiectivele Este un proces care încă nu s-a încheiat. Până depune moţiunea de cenzură? Va trece de 
partidului pentru perioada următoare, acum ne-am înscris în această competiţie data asta?
referindu-se în interviul acordat Ce acţiuni se află pe agenda PSD Călăraşi în internă 5 candidaţi, incluzându-mă aici pe Este un demers politic normal, iar rolul 
www.arenamedia.ro atât la ruperea coaliţiei această perioadă de precampanie pentru mine, pe domnul preşedinte Iulian Iacomi, pe Opoziţiei este de a specula momente de genul 
de guvernare cât şi la şansele de reuşită ale prezidenţiale?secretarul general al PSD Călăraşi, domnul Ion acesta din partea formaţiunii aflate la 
moţiunii de cenzură ce va fi introdusă în Samoilă, dar şi alţi lideri marcanţi ai Organizaţia noastră a intrat în linie dreaptă guvernare.
Parlament de Opoziţie. organizaţiei noastre. pentru alegerile prezidenţiale, acolo unde Din păcate pentru cei din Opoziţie şi din fericire 

suntem obligaţi să facem totul pentru ca Cum se va desfăşura această competiţie pentru noi, partidul s-a întărit, suntem mai 
premierul Viorica Dăncilă să câştige lupta Cum a decurs procesul de înscriere a celor internă? De fapt va avea loc o alegere cât se uniţi ca niciodată şi cred că matematica din 
electorală. interesaţi să candideze anul viitor la locale, poate de obiectivă a candidatului care va fi plen nu îi va ajuta, cum nu i-a ajutat nici până 

sub sigla PSD, pentru Primăria Călăraşi? Ce se desemnat pentru municipiu, iar această Tocmai am finalizat campania de strângere a acum. 
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î 
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Este o ieşire care nu ne 
afectează la modul la care au 

gândit-o liderii ALDE

Peste 23 de mii de semnături 
pentru prezidenţiabilul   

Viorica Dăncilă

Roxana Paţurcă: Partidul s-a întărit, 
suntem mai uniţi ca niciodată!

Continuînd tradiţia şi în acest an, Adunând laolaltă participanţi atât din 
Secretariatul Comun din cadrul Biroului România cât şi din Bulgaria, Conferinţa 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră reprezintă un prilej pentru beneficiarii 
Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
(BRCT Călăraşi) organizează Conferinţa de a îşi arăta capacitatea de implementare a 
Anuală privind progresul Programului Interreg proiectelor şi de a demonstra importanţa 
V-A România-Bulgaria. Conferinţa, organizată cooperării transfrontaliere la nivel local şi 
anul acesta la Drobeta Turnu Severin, are ca regional pentru o mai bună guvernare 
obiectiv principal prezentarea stadiului europeană şi o mai bună implementare a 
implementării şi a rezultatelor Programului politicii de coeziune a Uniunii Europene. 
Interreg V-A România-Bulgaria, încadrându-se Împreună cu beneficiarii vom explora 
în seria de evenimente destinate creşterii numeroase beneficii ale cooperării dintre 
gradului de transparenţă, prin informarea cele două state partenere şi vom afla cum 
corespunzătoare a publicului. Programul Interreg V-A România - Bulgaria a 

apropiat oamenii din cele două ţări pentru a participa la crearea unei expoziţii interactive 
găsi noi soluţii la provocările comune. referitoare la Uniunea Europeană.

Tot în aceeaşi zi, printr-o serie de acţiuni, se Evenimentele vor avea loc în Drobeta Turnu 
va sărbători Ziua Cooperării Europene 2019, Severin, la Palatul Culturii ”Teodor 
care anul acesta se sărbătoreşte sub motto- Costescu”, în data de 26 septembrie 2019.
ul: EUROPA EŞTI TU! În cadrul acţiunilor, 

Pentru a afla mai multe informaţii despre participanţii vor avea oportunitatea de a 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, 

despre evenimentele viitoare, dar şi despre 

proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi 

pagina de internet www.interregrobg.eu.
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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019
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