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înţelegem că România are nevoie de 
un nou model de preşedinte.”
Iacov l-a „descris” şi pe Mircea 
Diaconu, subliniind totuşi că dacă 
partide de stânga şi-ar fi dat mâna 
susţinând candidatura acestuia, 
şansele de reuşită ar fi fost infinit mai 
mari. „L-aţi auzit pe Mircea Diaconu 
spunând: Eu nu vreau să stau la 
Cotroceni. Pentru toţi cei care avem o 
vârstă, Cotroceniul reprezintă altceva. 
Preşedintele trebuie să fie un 
mediator. În perioada asta am 
discutat foarte mult cu domnul 
Diaconu. A şi văzut probabil şi 
filmuleţele pe care le pune pe 
internet şi care cuprind ideile sale 
despre cum vede România. Din 
punctul meu de vedere, şi aici sunt 
subiectiv pentru că-mi place ideea de 
Mircea Diaconu – candidat şi sper şi 
preşedinte al României, e un om care 
are bun simţ, e de bună credinţă. El pe cei de la ALDE să iasă de la Prezent joi la Călăraşi cu 
nu se pune pe el în primul rând. Nu guvernare, ceea ce în ziua de azi e un prilejul inaugurării noului vrea să meargă la TV, unde partidul ar lucru tot mai rar şi culmea!, să suţină 

sediul al organizaţiei judeţene cheltui. Vrea să fie perceput aşa cum un candidat care nu le aparţine. De 3 
PRO România Călăraşi, e. Nu vrea nimic aranjat şi totuşi, e ani, dl Tăriceanu ne tot spunea că va 

actor la bază. Nu vrea nimic regizat. candida însă...Din sondajele făcute secretarul executiv, Constantin 
Tot ce face, face în curtea dânsului. astăzi, se vede că decizia pe care PRO Iacov, a declarat că 
Sunt lucruri naturale. În întâlnirile de România a avut-o de a nu-şi asuma desemnarea lui Mircea Diaconu până acum cu oamenii în teritoriu, nu un candidat propriu, a fost bună 

ca prezidenţiabil susţinut de ne-a spus nimeni „Dom'le, lasă-mă cu optând pentru alegerea dlui Diaconu 
PRO România şi ALDE în cadrul ăsta!”, ceea ce e foarte important ca şi candidat al Alianţei Un Om. Am 

pentru noi. Dacă vor înţelege şi cei de reuşit să fim astăzi, în unele sondaje „Alianţei Un Om” se dovedeşte 
la PSD că ar trebui să ni se alăture peste Viorica Dăncilă care are la pe zi ce trece de bun augur 
acestui proiect şi să renunţe la dispoziţie un întreg aparat de partid subliniind că staffurile celor bufonul sau bufonii din conducerea şi guvernamental” a spus Iacov care a 

două partide au acţionat cu partidului, atunci partidele de stânga continuat „Noi cu Mircea Diaconu 
înţelepciune lăsând orgoliile ar avea un candidat care intră în turul mergem în teritoriu cu un ARO al 

2, bătându-l pe Barna, constituind o dumnealui. E acelaşi om pe care îl ştie personale şi politice deoparte. 
alternativă. Dar cât timp ei spun că toată lumea de la televizor. Un om 
fac remaniere, mâine fac care nu poate fi acuzat că a furat, că e ”Am unit două partide, ambele având restructurare, poimâine nici aia (...) e corupt, că are afaceri cu statul. Până câte un candidat, noi chiar 2 sau 3 de fapt un circ ieftin ce fac ei” a la urmă, decizia de a merge cu Mircea care ar fi pututu face faţă unei astfel conchis secretarul executiv al PRO Diaconu începe să dea roade. Acum de competiţii şi aici mă refer la dl România, Constantin Iacov, cel care va conta foarte mult ca noi şi cei de la Tudose, dna Creţu şi chiar la dl Ponta, răspunde de la Centru de organizaţia ALDE dar şi alte forţe din spectrul dacă s-ar fi hotărât, şi am reuşit să de la Călăraşi.politic şi nu numai să reuşim să lăsăm propriile orgolii, să-i convingem 

Parlamentarii ALDE vor vota, la vedere, moţiunea de 
cenzură împotriva Guvernului, a anunţat, luni, 
preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.
"Am avut o şedinţă ALDE, în care am avut pe ordinea 
de zi dezbaterea în legătură cu votul pe moţiunea de 
cenzură. Şi, cu toate că o serie de parlamentari mi-au 
spus înainte de această şedinţă că ei sunt hotărâţi să 
voteze moţiunea, corect, democratic, am vrut să avem 
această discuţie în Biroului Politic Executiv, care a 
hotărât, cu o majoritate de voturi, cu o singură 
abţinere, votarea moţiunii de cenzură. Colegii au 
semnat tabelele referitoare la moţiune, vom fi 20 de 
parlamentari ALDE care au semnat sau care vor semna, 
unii sunt încă pe drum de la aeroport şi îşi vor pune 
imediat semnăturile. Deci, vor fi 20 de semnături", a 
declarat Tăriceanu la finalul şedinţei ALDE.
El a amintit că retragerea de la guvernare a ALDE a fost 
generată de "incapacitatea prim-ministrului de a-şi 
asuma un program de relansare a coaliţiei şi a acţiunii 
Guvernului care ar fi presupus o restructurare, un 
program de guvernare adaptat".
Tăriceanu a mai adăugat că parlamentarii ALDE care nu 
vor vota moţiunea "vor suporta consecinţele", 
precizând că "textul moţiunii de cenzură contează mai 
puţin".                                            Sursa www.agerpres.ro

Kozhevnikov, Vasiliy Dakhnenko, Varvara Stiles Durata: 100 minÎntr-un spaţiu modern care oferă 
Chaban, Lina Ivanova Gen film: Dramă Premiera în România: 20.09.2019condiţii optime pentru vizionarea unui 
Gen film: Animaţie Durată: 110 minute Un personaj legendar se pregăteşte să revină spectacol atât în format 3D cât şi în 
Rating: AG în acţiune. De data aceasta, protagonistul Premiera în România: 27.07.2019format 2D puteţi viziona în perioada 27 

declară război unui cartel de droguri Durata: 75 min Inspirată dintr-un articol publicat în revista septembrie – 6 octombrie 2019 filmele: 
mexican, ce o răpeşte pe fiica unui prieten Premiera în România: 20.09.2019 New York Magazine care a devenit viral în Princess in Wonderland(3D-varianta de-al său..2016, acţiunea filmului Hustlers urmăreşte La cea de a 7-a zi de naştere, Prinţesa dublată), Hustlers: Striptease pe Wall 

un grup de foste stripperiţe care se Barbara descoperă o carte magică care o va 
Street(2D) şi Rambo: Ultima luptă(2D). ambiţionează să se îmbogăţească, folosind transporta în Ţara Minunilor - un loc Informaţii suplimentare: Filmele vor fi difuzate după cum însă metode mai puţin ortodoxe... îşi jefuiesc fermecat plin de dragoni şi creaturi 

tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro urmează: foştii clienţi. fantastice.
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5AVineri, 27 septembrie: ora 12.30 01 – 06 octombrie27 septembrie – 03 octombrie
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Sâmbătă, 28 septembrie : ora 10.30 şi 12.30 Ora 17.00Ora 17.00, respectiv 20.00
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 aniDuminică, 29 septembrie: ora 10.30 şi 12.30 Luni: ora 20.00 Rambo: Ultima luptă – 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Princess in Wonderland Nu se efectuează rezervări.Hustlers: Striptease pe 2D
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână - 3D (varianta dublată) Wall Street – 2D Regia: Adrian Grunberg înainte de data spectacolului.

Regia: Marina Nefedova Cu: Sylvester Stallone, Paz VegaRegia: Lorene Scafaria În zilele de luni filmul rulează începând cu 
Cu: Ani Lorak, Sergey Smirnov, Konstantin Gen film: Acţiune ora 20.00.Cu: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 27 septembrie - 6 octombrie 2019

calitate cu Octavian Strunilă, Paul 
Ipate, Anca Dumitra şi Alexandru 
Conovaru. Regie şi scenariu: 
Octavian Strunilă.

De asemenea, în cadrul 
evenimentului „7zile7arte”, vor fi 

„Demnitate”, un spectacol în regia Monica Ciuta, Doina Antohi şi prezentate spectacole inedite, cu 
autorului, actorul, dramaturgul şi Daniel Burcea. nume cunoscute din domeniul 
regizorul spaniol Ignasi Vidal. teatrului, muzicii, coregrafiei, 
Distribuţie: Marius Manole şi „Şeful”, o comedie plină de umor baletului şi cinematografiei:
Serban Pavlu; şi duioşie scrisă de unul dintre cei - spectacolul de balet „Romeo şi 

mai în vogă comedieni şi Julieta”;
dramaturgi din Spania, Eduardo „Mă tot duc”, adaptare după - spectacolul de operă şi operetă 
Aldan. William Shakespeare, Marc Dore „Magic Swing”;

etc. Distribuţie: Şerban Pavlu şi Cristi - piesa de teatru „Melcul”;
Iacob Distribuţie: Oana Pellea şi Mihai - teatrul de revistă „Zaraza”;

Gruia Sandu;
- „Cineacordeon” - un periplu prin 

„Cum se face”, o comedie de-a istoria filmului.
râsu'-plânsu'! Inspirat din viaţa „Magnolii de oţel”, o comedie 

Pentru prima dată la Călăraşi, în reală, spectacolul prezintă lumea seducătoare despre familie şi 
noiembrie 2019 , pe scena sălii de plină de farmec a culiselor unui prietenie, de Robert Harling. 
spectacole „Barbu Ştirbei” vor fi spectacol de teatru. Autor: Distribuţie: Maia Morgenstern, prezenţi peste 40 de instrumentişti Octavian Strunilă. Medeea Marinescu, Victoria ai Operei Naţionale din Bucureşti, 

Distribuţie: Carmen Tănase, Anca Cocias, Ştefana Samfira, Ioana alături de vocile inconfundabile ale 
Dumitra, Octavian Strunilă, Barbu şi Irina Ştefan. sopranei Bianca Ionescu şi a 
Alexandru Conovaru şi Cătălin tenorului Alfredo Pascu.
Babliuc;„Toc toc”, cea mai vizionată Seria acestor acţiuni se va încheia 

comedie franţuzească din ultimii  cu evenimentul „Clinchet de argint 
10 ani. „Cum se Face 2” , nu doar o pe aripi de colind”, care va 

comedie spumoasă… Pune, uneori, Distributie: Mihai Gruia Sandu, cuprinde recitaluri, concerte de 
întrebări existenţiale şi marchează Andrei Duban, Anca Ţurcaşiu/ Crăciun - Ştefan Bănică, Fuego, 
adânc destinele vieţii de zi cu zi. Andreea Mateiu, Andrei Mateiu/ spectacole de folclor, datini şi 

Victor Bucur, Andreea Samson/ Teatru în teatru şi mult umor de colinde.
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Stagiunea de spectacole ”Toamna 
Culturală” a debutat pe 16 septembrie

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:

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat, Băsescu şi al domnului Tomac, USR-ul, care sper să-şi 
duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că asuma responsabilitatea unei guvernări, şi sprijiniţi 
nu vede PNL stând umăr la umăr, într-un viitor din Parlament. Nu mai putem continua aşa. Dacă o să 
guvern, alături de cei din ALDE sau Pro România. ”Eu rămânem în formula actuală sau gândim un guvern 
am spus clar că nu văd PNL stând la masa de uniune naţională suntem pierduţi”. 
guvernamentală, într-un eventual cabinet, alături de Declaraţiile lui Rareş Bogdan n-au rămas netaxate. 
cei din ALDE şi din Pro România. Continui să cred “ALDE nu va intra la guvernare alături de PNL. Acest 
acest lucru. (...) Stăm de vorbă cu ei pentru trântirea lucru este clar. Problema este că PNL şi USR fug de 
Guvernului, dar nu-i primim într-un eventual cabinet, guvernare. Se tot ascund în spatele ideii de alegeri 
la asta am făcut referire când am spus că PNL, eu nu anticipate, când şi ei sunt conştienţi că un asemenea 
vrem să stăm la masă cu domnul Tăriceanu şi domnul scenariu este greu de realizat.” subliniat pentru 
Tudose într-un eventual cabinet”, a declarat www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
europarlamentarul liberal. Laurenţiu State care a mai adăugat “De asemenea, 
Întrebat cum vor guverna cei de la PNL în aceste am mai observat că nu au program de guvernare, iar 
condiţii, Rareş Bogdan a răspuns: ”Vom guverna PNL măsurile cu care vin provoacă frică la nivelul 
şi celelalte forţe de opoziţie: PMP-ul domnului populaţiei.” 

"Biroul Politic Executiv a hotârât cu competenţă. Tot ce am primit de la 
majoritate de voturi, o singură Viorica Dăncilă a fost un mare refuz.”
abţinere, votarea moţiunii de State a mai adăugat că “După ieşirea 
cenzură. Colegii au şi semnat tabelele noastră de la guvernare, premierul şi 
referitoare la moţiune, vor fi 20 de unii lideri din PSD au demarat o 
parlamentari ALDE care au semnat amplă acţiune de a destructura ALDE. 
sau vor semna pentru că unii sunt A fost o acţiune ostilă împotriva 
încă pe drum de la aeroport. Vor fi 20 partidului la care noi am răspuns şi 
de semnături”, a declarat preşedintele vom continua să răspundem. În acest 
ALDE, Călin Popescu Tăriceanu la moment, textul moţiunii contează 
finalul Biroul Politic Executiv. El a mai puţin.”
reamintit că, în 26 august, Delegaţia Liderul ALDE Călăraşi e convins că 
Permanentă a partidului a decis “până la urmă, cabinetul Dăncilă nu 
retragerea de la guvernare, aceasta va scăpa de votul din Parlament” şi 
fiind generată de incapacitatea speră ca “PNL să depună cât mai 
premierului de a-şi asuma un 

repede moţiunea de cenzură.”
program de relansare a coaliţiei.

ALDE a transmis o listă a celor care şi-“ALDE va vota moţiunea de cenzură 
au pierdut calitatea de membru ALDE pentru că premierul Dăncilă nu a vrut 
ca urmare a nerespectării deciziei să facă nimic din ce era necesar 
Delegaţiei Permanente din 26 august pentru a restarta lucrurile.” a precizat 
privind denunţarea protocolului cu pentru www.arenamedia.ro 
PSD şi ieşirea de la guvernare: Nicolae vicepreşedintele ALDE Călăraşi 
Nasta, secretar de stat în Ministerul Laurenţiu State care a continuat 
Apărării Naţionale, Teiu Păunescu, “ALDE i-a propus, în repetate rânduri, 
secretar de stat în Ministerul Muncii, premierului o serie de măsuri prin 
Cătălin Harnagea, director general care să iasă din defensivă şi să 
ROAID, Ilişoi Octavian, readucă România pe traiectoria 
vicepreşedintele ANSVSA cu rang de corectă. Şi mă refer aici la un nou 
subsecretar de stat, şi Liliana Mincă, program de guvernare, o asumare a 
vicepreşedintele ANPC cu rang de obiectivelor care se pot realiza până 
subsecretar de stat.la termen, o reformă a unor instituţii 

ale statului precum şi o restructurare Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că 
a echipei guvernamentale care să ALDE a decis să voteze, la vedere, în 
şteargă această impresie de lipsă de favoarea moţiunii de cenzură.

n PRO România

Princess in Wonderland (3D-varianta dublată), Hustlers: 
Striptease pe Wall Street (2D) şi Rambo: Ultima luptă (2D)

Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, în 2 rânduri, 
Virgil Dumbravă a lăsat ALDE pentru PRO România, 
anunţând joi că s-a alăturat echipei conduse la Călăraşi de 
Răzvan Meseşeanu. “După cum ştiţi, eu n-am mai vrut să 
fac politică. La mine au trecut 3 ani în care n-am făcut 
politică dar v-am mai spus că sunt şi “virusat”. Şi dacă 
sunt “virusat” de politică, m-am dus lângă prietenul 
meu, Meseşeanu. Răzvan e prietenul meu, categoric voi 
face o echipă foarte – foarte bună cu el. Am mai 
demonstrat-o o dată” a spus Dumbravă.
Şi fostul primar al comunei Dor Mărunt, Ion Niţulică a 
optat pentru PRO România şi foarte probabil, anul viitor, 
va deveni candidatul acestui partid pentru Primăria din 
localitate condusă din 2012 de o administraţie liberală.
Joi cu prilejul inaugurării noului sediu al organizaţiei 
judeţene, s-a dat şi startul precampaniei pentru 
prezidenţiale, PRO România anunţând deja că susţine 
alături de ALDE candidature ca independent a lui Mircea 
Diaconu.

Senatorul Daniel Zamfir îl critică Blaga nr.8, Braşov) Călin Popescu- partid care luptă împotriva 
pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu – Preşedinte ALDE", abuzurilor şi susţine drepturile 
Tăriceanu, pe care îl acuză că ar fi este mesajul transmis membrilor românilor. este adevărat că 
convocat mai mulţi membri ai de partid, potrivit newsbv.ro. această luptă nu mai este vizibilă 
partidului pentru a discuta despre pentru că am fost nevoiţi să „Atunci când un fost partener 
dezertarea sa din ALDE. „Stimaţi apărăm partidul în faţa atacului demarează o amplă acţiune de 
colegi, Doresc să vă invit, venit din tabăra Dăncilă. Tot  la fel distrugere a partidului nostru nu 
împreună cu dl. secretar general de adevărat e şi faptul că acest putem asista nepăsători şi să-i 
ALDE, Daniel Chiţoiu, la o discuţie război lasă urme, provoacă întoarcem şi celălalt obraz. 
referitoare la situaţia din pierderi, însă ajută partidul să se Trebuie să luptăm şi să răspundem 
organizaţii după dezertarea dlui. curăţe pe cale naturală. Însă avem agresiunilor. De aceea, orice gest 
Daniel Zamfir la PSD. De convingerea că vom trece peste 

de afiliere cu acest partid este 
asemenea vom putea discuta şi acest hop şi ne vom continua 

unul care loveşte în interesul 
alte elemente ale strategiei ALDE proiectele începute, proiecte cu 

ALDE.” a menţionat pentru viitor în perspectiva care ne-am identificat pe scena 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, alegerilor din 2020. Vă propun să politică. Lupta împotriva 
Laurenţiu State, care a continuat ne întâlnim joi, 26.09.2019, ora abuzurilor va rămâne o temă 
„Pe fond, ALDE a rămas acelaşi 15:00, la Pub ANUMA (str. Lucian principală pentru ALDE.”

C. Iacov: Decizia de a merge cu 
Mircea Diaconu începe să dea roade!

PRO România Călăraşi se 
întăreşte: Dumbravă şi Niţulică 
s-au alăturat partidului condus 

de Victor Ponta!

Tăriceanu anunţă că parlamentarii 
ALDE vor vota moţiunea de cenzură

L. State: ALDE va vota moţiunea de cenzură 
pentru că premierul nu a vrut să facă nimic 

din ce era necesar pentru a restarta lucrurile

L. State: Trebuie să luptăm şi să răspundem agresiunilor

Laurenţiu State: ALDE nu va 
intra la guvernare alături de PNL
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Parlamentarii ALDE vor vota, la vedere, moţiunea de 
cenzură împotriva Guvernului, a anunţat, luni, 
preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.
"Am avut o şedinţă ALDE, în care am avut pe ordinea 
de zi dezbaterea în legătură cu votul pe moţiunea de 
cenzură. Şi, cu toate că o serie de parlamentari mi-au 
spus înainte de această şedinţă că ei sunt hotărâţi să 
voteze moţiunea, corect, democratic, am vrut să avem 
această discuţie în Biroului Politic Executiv, care a 
hotărât, cu o majoritate de voturi, cu o singură 
abţinere, votarea moţiunii de cenzură. Colegii au 
semnat tabelele referitoare la moţiune, vom fi 20 de 
parlamentari ALDE care au semnat sau care vor semna, 
unii sunt încă pe drum de la aeroport şi îşi vor pune 
imediat semnăturile. Deci, vor fi 20 de semnături", a 
declarat Tăriceanu la finalul şedinţei ALDE.
El a amintit că retragerea de la guvernare a ALDE a fost 
generată de "incapacitatea prim-ministrului de a-şi 
asuma un program de relansare a coaliţiei şi a acţiunii 
Guvernului care ar fi presupus o restructurare, un 
program de guvernare adaptat".
Tăriceanu a mai adăugat că parlamentarii ALDE care nu 
vor vota moţiunea "vor suporta consecinţele", 
precizând că "textul moţiunii de cenzură contează mai 
puţin".                                            Sursa www.agerpres.ro

Kozhevnikov, Vasiliy Dakhnenko, Varvara Stiles Durata: 100 minÎntr-un spaţiu modern care oferă 
Chaban, Lina Ivanova Gen film: Dramă Premiera în România: 20.09.2019condiţii optime pentru vizionarea unui 
Gen film: Animaţie Durată: 110 minute Un personaj legendar se pregăteşte să revină spectacol atât în format 3D cât şi în 
Rating: AG în acţiune. De data aceasta, protagonistul Premiera în România: 27.07.2019format 2D puteţi viziona în perioada 27 

declară război unui cartel de droguri Durata: 75 min Inspirată dintr-un articol publicat în revista septembrie – 6 octombrie 2019 filmele: 
mexican, ce o răpeşte pe fiica unui prieten Premiera în România: 20.09.2019 New York Magazine care a devenit viral în Princess in Wonderland(3D-varianta de-al său..2016, acţiunea filmului Hustlers urmăreşte La cea de a 7-a zi de naştere, Prinţesa dublată), Hustlers: Striptease pe Wall 

un grup de foste stripperiţe care se Barbara descoperă o carte magică care o va 
Street(2D) şi Rambo: Ultima luptă(2D). ambiţionează să se îmbogăţească, folosind transporta în Ţara Minunilor - un loc Informaţii suplimentare: Filmele vor fi difuzate după cum însă metode mai puţin ortodoxe... îşi jefuiesc fermecat plin de dragoni şi creaturi 

tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro urmează: foştii clienţi. fantastice.
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5AVineri, 27 septembrie: ora 12.30 01 – 06 octombrie27 septembrie – 03 octombrie
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Sâmbătă, 28 septembrie : ora 10.30 şi 12.30 Ora 17.00Ora 17.00, respectiv 20.00
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 aniDuminică, 29 septembrie: ora 10.30 şi 12.30 Luni: ora 20.00 Rambo: Ultima luptă – 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Princess in Wonderland Nu se efectuează rezervări.Hustlers: Striptease pe 2D
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână - 3D (varianta dublată) Wall Street – 2D Regia: Adrian Grunberg înainte de data spectacolului.

Regia: Marina Nefedova Cu: Sylvester Stallone, Paz VegaRegia: Lorene Scafaria În zilele de luni filmul rulează începând cu 
Cu: Ani Lorak, Sergey Smirnov, Konstantin Gen film: Acţiune ora 20.00.Cu: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 27 septembrie - 6 octombrie 2019

calitate cu Octavian Strunilă, Paul 
Ipate, Anca Dumitra şi Alexandru 
Conovaru. Regie şi scenariu: 
Octavian Strunilă.

De asemenea, în cadrul 
evenimentului „7zile7arte”, vor fi 

„Demnitate”, un spectacol în regia Monica Ciuta, Doina Antohi şi prezentate spectacole inedite, cu 
autorului, actorul, dramaturgul şi Daniel Burcea. nume cunoscute din domeniul 
regizorul spaniol Ignasi Vidal. teatrului, muzicii, coregrafiei, 
Distribuţie: Marius Manole şi „Şeful”, o comedie plină de umor baletului şi cinematografiei:
Serban Pavlu; şi duioşie scrisă de unul dintre cei - spectacolul de balet „Romeo şi 

mai în vogă comedieni şi Julieta”;
dramaturgi din Spania, Eduardo „Mă tot duc”, adaptare după - spectacolul de operă şi operetă 
Aldan. William Shakespeare, Marc Dore „Magic Swing”;

etc. Distribuţie: Şerban Pavlu şi Cristi - piesa de teatru „Melcul”;
Iacob Distribuţie: Oana Pellea şi Mihai - teatrul de revistă „Zaraza”;

Gruia Sandu;
- „Cineacordeon” - un periplu prin 

„Cum se face”, o comedie de-a istoria filmului.
râsu'-plânsu'! Inspirat din viaţa „Magnolii de oţel”, o comedie 

Pentru prima dată la Călăraşi, în reală, spectacolul prezintă lumea seducătoare despre familie şi 
noiembrie 2019 , pe scena sălii de plină de farmec a culiselor unui prietenie, de Robert Harling. 
spectacole „Barbu Ştirbei” vor fi spectacol de teatru. Autor: Distribuţie: Maia Morgenstern, prezenţi peste 40 de instrumentişti Octavian Strunilă. Medeea Marinescu, Victoria ai Operei Naţionale din Bucureşti, 

Distribuţie: Carmen Tănase, Anca Cocias, Ştefana Samfira, Ioana alături de vocile inconfundabile ale 
Dumitra, Octavian Strunilă, Barbu şi Irina Ştefan. sopranei Bianca Ionescu şi a 
Alexandru Conovaru şi Cătălin tenorului Alfredo Pascu.
Babliuc;„Toc toc”, cea mai vizionată Seria acestor acţiuni se va încheia 

comedie franţuzească din ultimii  cu evenimentul „Clinchet de argint 
10 ani. „Cum se Face 2” , nu doar o pe aripi de colind”, care va 

comedie spumoasă… Pune, uneori, Distributie: Mihai Gruia Sandu, cuprinde recitaluri, concerte de 
întrebări existenţiale şi marchează Andrei Duban, Anca Ţurcaşiu/ Crăciun - Ştefan Bănică, Fuego, 
adânc destinele vieţii de zi cu zi. Andreea Mateiu, Andrei Mateiu/ spectacole de folclor, datini şi 

Victor Bucur, Andreea Samson/ Teatru în teatru şi mult umor de colinde.

ACTUALITATE

Stagiunea de spectacole ”Toamna 
Culturală” a debutat pe 16 septembrie

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:

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat, Băsescu şi al domnului Tomac, USR-ul, care sper să-şi 
duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că asuma responsabilitatea unei guvernări, şi sprijiniţi 
nu vede PNL stând umăr la umăr, într-un viitor din Parlament. Nu mai putem continua aşa. Dacă o să 
guvern, alături de cei din ALDE sau Pro România. ”Eu rămânem în formula actuală sau gândim un guvern 
am spus clar că nu văd PNL stând la masa de uniune naţională suntem pierduţi”. 
guvernamentală, într-un eventual cabinet, alături de Declaraţiile lui Rareş Bogdan n-au rămas netaxate. 
cei din ALDE şi din Pro România. Continui să cred “ALDE nu va intra la guvernare alături de PNL. Acest 
acest lucru. (...) Stăm de vorbă cu ei pentru trântirea lucru este clar. Problema este că PNL şi USR fug de 
Guvernului, dar nu-i primim într-un eventual cabinet, guvernare. Se tot ascund în spatele ideii de alegeri 
la asta am făcut referire când am spus că PNL, eu nu anticipate, când şi ei sunt conştienţi că un asemenea 
vrem să stăm la masă cu domnul Tăriceanu şi domnul scenariu este greu de realizat.” subliniat pentru 
Tudose într-un eventual cabinet”, a declarat www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
europarlamentarul liberal. Laurenţiu State care a mai adăugat “De asemenea, 
Întrebat cum vor guverna cei de la PNL în aceste am mai observat că nu au program de guvernare, iar 
condiţii, Rareş Bogdan a răspuns: ”Vom guverna PNL măsurile cu care vin provoacă frică la nivelul 
şi celelalte forţe de opoziţie: PMP-ul domnului populaţiei.” 

"Biroul Politic Executiv a hotârât cu competenţă. Tot ce am primit de la 
majoritate de voturi, o singură Viorica Dăncilă a fost un mare refuz.”
abţinere, votarea moţiunii de State a mai adăugat că “După ieşirea 
cenzură. Colegii au şi semnat tabelele noastră de la guvernare, premierul şi 
referitoare la moţiune, vor fi 20 de unii lideri din PSD au demarat o 
parlamentari ALDE care au semnat amplă acţiune de a destructura ALDE. 
sau vor semna pentru că unii sunt A fost o acţiune ostilă împotriva 
încă pe drum de la aeroport. Vor fi 20 partidului la care noi am răspuns şi 
de semnături”, a declarat preşedintele vom continua să răspundem. În acest 
ALDE, Călin Popescu Tăriceanu la moment, textul moţiunii contează 
finalul Biroul Politic Executiv. El a mai puţin.”
reamintit că, în 26 august, Delegaţia Liderul ALDE Călăraşi e convins că 
Permanentă a partidului a decis “până la urmă, cabinetul Dăncilă nu 
retragerea de la guvernare, aceasta va scăpa de votul din Parlament” şi 
fiind generată de incapacitatea speră ca “PNL să depună cât mai 
premierului de a-şi asuma un 

repede moţiunea de cenzură.”
program de relansare a coaliţiei.

ALDE a transmis o listă a celor care şi-“ALDE va vota moţiunea de cenzură 
au pierdut calitatea de membru ALDE pentru că premierul Dăncilă nu a vrut 
ca urmare a nerespectării deciziei să facă nimic din ce era necesar 
Delegaţiei Permanente din 26 august pentru a restarta lucrurile.” a precizat 
privind denunţarea protocolului cu pentru www.arenamedia.ro 
PSD şi ieşirea de la guvernare: Nicolae vicepreşedintele ALDE Călăraşi 
Nasta, secretar de stat în Ministerul Laurenţiu State care a continuat 
Apărării Naţionale, Teiu Păunescu, “ALDE i-a propus, în repetate rânduri, 
secretar de stat în Ministerul Muncii, premierului o serie de măsuri prin 
Cătălin Harnagea, director general care să iasă din defensivă şi să 
ROAID, Ilişoi Octavian, readucă România pe traiectoria 
vicepreşedintele ANSVSA cu rang de corectă. Şi mă refer aici la un nou 
subsecretar de stat, şi Liliana Mincă, program de guvernare, o asumare a 
vicepreşedintele ANPC cu rang de obiectivelor care se pot realiza până 
subsecretar de stat.la termen, o reformă a unor instituţii 

ale statului precum şi o restructurare Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că 
a echipei guvernamentale care să ALDE a decis să voteze, la vedere, în 
şteargă această impresie de lipsă de favoarea moţiunii de cenzură.

n PRO România

Princess in Wonderland (3D-varianta dublată), Hustlers: 
Striptease pe Wall Street (2D) şi Rambo: Ultima luptă (2D)

Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, în 2 rânduri, 
Virgil Dumbravă a lăsat ALDE pentru PRO România, 
anunţând joi că s-a alăturat echipei conduse la Călăraşi de 
Răzvan Meseşeanu. “După cum ştiţi, eu n-am mai vrut să 
fac politică. La mine au trecut 3 ani în care n-am făcut 
politică dar v-am mai spus că sunt şi “virusat”. Şi dacă 
sunt “virusat” de politică, m-am dus lângă prietenul 
meu, Meseşeanu. Răzvan e prietenul meu, categoric voi 
face o echipă foarte – foarte bună cu el. Am mai 
demonstrat-o o dată” a spus Dumbravă.
Şi fostul primar al comunei Dor Mărunt, Ion Niţulică a 
optat pentru PRO România şi foarte probabil, anul viitor, 
va deveni candidatul acestui partid pentru Primăria din 
localitate condusă din 2012 de o administraţie liberală.
Joi cu prilejul inaugurării noului sediu al organizaţiei 
judeţene, s-a dat şi startul precampaniei pentru 
prezidenţiale, PRO România anunţând deja că susţine 
alături de ALDE candidature ca independent a lui Mircea 
Diaconu.

Senatorul Daniel Zamfir îl critică Blaga nr.8, Braşov) Călin Popescu- partid care luptă împotriva 
pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu – Preşedinte ALDE", abuzurilor şi susţine drepturile 
Tăriceanu, pe care îl acuză că ar fi este mesajul transmis membrilor românilor. este adevărat că 
convocat mai mulţi membri ai de partid, potrivit newsbv.ro. această luptă nu mai este vizibilă 
partidului pentru a discuta despre pentru că am fost nevoiţi să „Atunci când un fost partener 
dezertarea sa din ALDE. „Stimaţi apărăm partidul în faţa atacului demarează o amplă acţiune de 
colegi, Doresc să vă invit, venit din tabăra Dăncilă. Tot  la fel distrugere a partidului nostru nu 
împreună cu dl. secretar general de adevărat e şi faptul că acest putem asista nepăsători şi să-i 
ALDE, Daniel Chiţoiu, la o discuţie război lasă urme, provoacă întoarcem şi celălalt obraz. 
referitoare la situaţia din pierderi, însă ajută partidul să se Trebuie să luptăm şi să răspundem 
organizaţii după dezertarea dlui. curăţe pe cale naturală. Însă avem agresiunilor. De aceea, orice gest 
Daniel Zamfir la PSD. De convingerea că vom trece peste 

de afiliere cu acest partid este 
asemenea vom putea discuta şi acest hop şi ne vom continua 

unul care loveşte în interesul 
alte elemente ale strategiei ALDE proiectele începute, proiecte cu 

ALDE.” a menţionat pentru viitor în perspectiva care ne-am identificat pe scena 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, alegerilor din 2020. Vă propun să politică. Lupta împotriva 
Laurenţiu State, care a continuat ne întâlnim joi, 26.09.2019, ora abuzurilor va rămâne o temă 
„Pe fond, ALDE a rămas acelaşi 15:00, la Pub ANUMA (str. Lucian principală pentru ALDE.”

C. Iacov: Decizia de a merge cu 
Mircea Diaconu începe să dea roade!

PRO România Călăraşi se 
întăreşte: Dumbravă şi Niţulică 
s-au alăturat partidului condus 

de Victor Ponta!

Tăriceanu anunţă că parlamentarii 
ALDE vor vota moţiunea de cenzură

L. State: ALDE va vota moţiunea de cenzură 
pentru că premierul nu a vrut să facă nimic 

din ce era necesar pentru a restarta lucrurile

L. State: Trebuie să luptăm şi să răspundem agresiunilor

Laurenţiu State: ALDE nu va 
intra la guvernare alături de PNL
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