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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 18 - 31 octombrie 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.

Iety: Omul Zăpezii Maleficent: Suverana Răului
Mo Familia Adams Paradise Hills

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

"Eu nu sunt cu PSD în vreo competiţie “Discursul lui Iohannis îndeamnă la 
electorală, eu sunt cu PSD în război, ostracizarea celor care simpatizează, 

votează sau activează în cadrul PSD. noi suntem cu PSD în război” a declarat 
Ca în orice regim totalitar, Iohannis sâmbătă după-masă, la o întâlnire 
vrea ca pe scena publică să fie doar electorală organizată în municipiul 
PNL. L-a înlăturat din cursă pe Dan Bistriţa, reşedintele Klaus Iohannis, 
Barna, iar acum vrea să-i extermine pe care candidează pentru cel de-al doilea 
PSD-işti.”mandat.

“Klaus Iohannis a spus în repetate În opinia sa, obiectivul lui Iohannis ar fi 
rânduri că vrea o Românie fără PSD-

“PNL-izarea” României subliniind că 
işti. Este o declaraţie care instigă la 

românii au nevoie de un preşedinte 
exterminarea membrilor sau 

care să fie al tuturor şi nu doar al PNL. simpatizanţilor PSD. Este de 
“Iohannis vrea o PNL-izare a României asemenea, o discriminare a unei 
şi să-i extermine pe ceilalţi care au categorii de cetăţeni pentru că nu 
alte opinii sau opţiuni politice. împărtăşesc opiniile politice ale 
Românii au nevoie de un preşedinte preşedintelui.” a declarat senatoarea 
care să fie al lor, al tuturor, nu doar al Roxana Paţurcă, preşedinte executive 

al  PSD Călăraşi care a continuat PNL.” a conchis Roxana Paţurcă.

Membră a Comisiei de Buget Finanţe din 
Senat, Roxana Paţurcă, preşedinte execuriv al 
PSD Călăraşi susţine că în doar două 
săptămâni de guvernare doar prin titlurile de 
stat, Guvernul Orban s-a împrumutat cu peste 
3 miliarde lei şi 338 milioane euro iar în acest 
interval dobânzile, pur şi simplu, au explodat. 
“Dobânzile la care se împrumută guvernul 
Orban cresc de la o zi la alta. Pentru 
obligaţiunile la 10 ani, dobânda plătită de 
guvern a crescut de la 4,23%, la 4,55% - o 
creştere de 7,5%. Pentru titlurile de stat în 
lei, pe termen scurt (40 – 60 de luni), 
dobânzile au crescut de la 3,55% la 4,09%, 
adică o creştere de peste 15%.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro Paţurcă, domnia 
sa adăugând că “Acesta este barometrul 
prostiilor spuse de Florin Cîţu. De fiecare 
dată când ministrul Finanţelor deschide gura, 
cresc dobânzile la împrumuturile guvernului, 
dobânzi care sunt plătite din buzunarul 
cetăţenilor, că nu vine Cîţu cu bani de acasă 
să plătească diferenţa. Mai mult, Cîţu se 
încurcă în propriile declaraţii. Dacă ar fi 
adevărat că deficitul va ajunge la 4%, atunci 
Ministerul Finanţelor ar trebuie să se 
împrumute în ultimele două luni cu peste 20 
de miliarde lei, ceea ce devine din ce în ce 
mai improbabil de realizat cu fiecare zi care 
trece.”

În ultimele zile, cel puţin, cursul valutar a 
ajuns la cel mai înalt nivel. Leul a luat-o la vale 
după venirea PNL la Guvernare. Analiştii 
acuză BNR că vinde zilnic milioane de euro din 
rezerva valutară a ţării pentru a împiedica o 
prăbuşire a cursului înainte de turul 2. 
“Declaraţiile iresponsabile ale Guvernului 
Orban, începând de la închipuita gaură în 
buget, la bugetele duble sau de la măsurile 
de austeritate şi creşterea facturilor la 
utilităţi, creează un spectru îngrijorător 
asupra economiei naţionale. În final, ca 
urmare a deteriorării încrederii în economie 
şi a încetinirii circuitului economic, băncile şi 
firmele multinaţionale îşi reduc activitatea 
pe piaţa românească pentru a plasa 
resursele financiare pe alte pieţe mai active. 
Pentru asta vând leii şi cumpără valută, ceea 
ce se repercutează asupra cursului valutar, la 
creşterea euro/dolari/lire sterline în raport 
cu euro. Declaraţiile BNR încearcă să 
liniştească populaţia spunând că este o 
creştere firească la final de an. În realitate 
creşterea e mult mai abruptă decât era de 
aşteptat.” a mai susţinut senatoarea Roxana 
Paţurcă.

general, care a spus că se fac cercetări în 
dosarul caselor familiei Iohannis. 
Este confirmat de decizii definitive şi 
irevocabile ale instanţelor că Iohannis a 
fost cumpărător de rea credinţă şi că a 
cumpărat case pe baza unui fals şi uz de 
fals.  Doar imunitatea îl apără pe Iohannis 
de răspunderea penală. Este un preşedinte 
care fuge de răspunderea penală. Nu şi-a 
respectat promisiunea de a renunţa la 
imunitate. 

Pentru că Theodor Paleologu spune că 
Iohannis este un gropar al democraţiei 
întrucât refuză să participe la o dezbatere 
publică. 

sloganul lui că vine el să facă „România Senatoarea Roxana Paţurcă, Theodor Paleologu: "Va fi un preşedinte 
normală” ca şi cum cetăţenii ar fi anormali. preşedinte executiv al organizaţiei dispreţuit, chiar dacă va avea 70 la sută. Un 
Klaus Werner Iohannis a dovedit în dese 

preşedinte trebuie să fie curajos. Este un judeţene PSD Călăraşi a explicat în rânduri că NU e UMAN, nu-i pasă de 
preşedinte care e un gropar al democraţiei. mod succint motivele pentru care oameni. Lui Iohannis nu-i pasă de nevoile 
Dacă nu vrei dezbatere, înseamnă cu nu Klaus Iohannis, candidatul susţinut oamenilor, de problemele lor. Rămâne rece 
eşti democrat. Legitimitatea morală a unui 

şi insensibil. Îşi citeşte impasibil discursul de PNL, n-ar trebui să fie votat în om care fuge de dezbateri e zero.
mai departe, când un militar leşină lângă turul 2 al alegerilor prezidenţiale, 
el. Nu are compasiune. În discursurile lui 

ce vor avea loc pe 24 noiembrie. nu vorbeşte despre oameni, despre 
problemele lor, ci doar despre răfuielile lui „În primul rând, Iohannis este AROGANT. A 
politice. Un preşedinte fără o implicare încălcat cu nepăsare Constituţia ţării, a 
sufletească nu poate fi liant al societăţii, nu pretins şi trăit în cel mai mare lux, a ignorat Mircea Diaconu a pledat pentru 
poate asigura încredere, dialog, sistematic problemele reale ale societăţii - respectarea drepturilor şi libertăţilor, în 
construcţie. Un al 5-lea motiv ar fi acela că protocoale secrete, abuzuri procurori - n-a timp ce Iohannis i-a încurajat şi i-a protejat 
este un dezbinător. Nu e PREŞEDINTE al dat niciun interviu real, veritabil în 5 ani de pe cei care le-au încălcat. A pledat pentru 
TUTUROR ROMÂNILOR. Niciodată Iohannis mandat, refuză să se întâlnească cu respectarea rolului constituţional de 
nu a fost, aşa cum trebuie şi cum scrie în oamenii, sfidează regulile de mediator al preşedintelui, de arbitru şi de 
Constituţie, preşedinte al tuturor comportament democratic şi refuză să dea factor unificator al societăţii. Iohannis este 
românilor. Nu a fost un preşedinte pentru socoteală în faţa oamenilor într-o exact opusul acestor lucruri: a fost un 
toţi, ci doar pentru cei care-l slujesc. Până dezbatere publică în faţa adversar declarat al românilor care aveau 
şi la ceremonia solemnă dedicată contracandidatului său. Un al doilea motiv alte opţiuni politice decât ale lui, un 
Centenarului Marii Uniri, Iohannis a fost ar fi acela că este UN PENAL cu imunitate preşedinte care a instigat la violenţă, a 
incapabil să aibă un mesaj unificator, să absolută. Ştiţi prea bine că a obţinut case încurajat tensiunile din societate. 
renunţe la discursul urii şi al isteriei sale prin fals şi uz de fals – fapt stabilit definitiv 
anti-PSD.” a declarat pentru de Justiţie. Are zeci de dosare penale (48) 
www.arenamedia.ro lidera PSD Călăraşi.deschise pe numele său şi suspendate pe 
Roxana Paţurcă a mai prezentat şi motivele durata mandatului. A minţit că renunţă la 
pentru care votanţii lui Dan Barna, imunitatea prezidenţială. În continuare 
Alexandru Paleologu, Mircea Diaconu şi fuge să dea socoteală în faţa legii şi de Pentru că preşedintele UDMR a spus că 
Kelemen Hunor n-ar trebui să-l voteze pe aceea insistă să păstreze controlul Justiţiei. Iohannis nu a făcut nimic pentru 
Iohannis în cel de-al doilea tur după cum Un al 3-lea motiv este Acela că NU a făcut electoratul maghiar în mandatul său. „Nu a 
urmează:NIMIC în 5 ani de mandat. Nu există niciun făcut niciun gest către comunitatea 

proiect notabil pe care Iohannis să îl poată maghiară în această perioadă. Cu această 
pune pe masă în faţa românilor.  Singurul lipsă de implicare se poate explica 
aşa-zis proiect, „România educată” este scăderea lui Iohannis în preferinţele 
doar un titlu, fără nicio acţiune în plan maghiarilor” (Hunor). De asemenea, Votanţii lui Barna au spus că nu mai vor o 
concret. Este un titlu jignitor, prin care Kelemen Hunor a arătat că Ioannis a atacat ţară cu penali în funcţii publice.  Iohannis 
Iohannis ne spune că nu suntem educaţi şi mai multe legi la CCR care aveau este un penal. A confirmat-o, cu o 
că vine el să ne educe. La fel cum spune în amendamente aduse de UDMR.”săptămână în urmă, chiar procurorul 

De ce votanţii lui Paleologu 
nu ar trebui să-l voteze pe 

Iohannis

De ce votanţii lui Diaconu nu 
ar trebui să-l voteze pe 

Iohannis

De ce votanţii lui Kelemen 
Hunor nu ar trebui să-l voteze 

pe Iohannis

„De ce votanţii lui Barna nu ar 
trebui să-l voteze pe Iohannis

Roxana Paţurcă: Discursul lui 
Iohannis îndeamnă la ostracizarea 
celor care simpatizează, votează 

sau activează în cadrul PSD

SC ALDIS SRL Călăraşi, Str. Ing. George Naghi, nr. 1, 

Tel.: 0242.318.993, 0242.318.994; Fax: 0242.318.992 ,

www.aldis1990.ro; e-mail: aldis@aldis1990.ro

Roxana Paţurcă: 
De la începutul 

mandatului, Guvernul 
Orban se împrumută 
mult şi la dobânzi din 

ce în ce mai mari

n PSD

Roxana Paţurcă Klaus 
Iohannis n-ar trebui să mai fie votat

a explicat motivele pentru care 
 pe 24 noiembrie
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