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Teatrul ” Bacovia” Bacău a iniţiat o Perjoiu, Eliza Noemi Judeu. francez în vogă, laureat al mai multor 
colaborare cu Centrul Judeţean de premii literare de prestigiu, unul dintre Dramaturgul Matei Vişniec s-a născut 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în acest cei mai jucaţi dramaturgi în această în 1956 la Rădăuţi, în Bucovina, iar din 
sens fiind încheiat un parteneriat perioadă în lume, alături de românul 1987 trăieşte la Paris şi scrie teatru în 
între cele două instituţii. Iniţiativa a Matei Vişniec.franceză. A crezut în rezistenţa 
venit ca urmare a programului culturală, în forţa cuvântului, în Mihai Lungeanu – regizor ”Variaţiuni 
Teatrului Municipal ”Bacovia” din capacitatea literaturii de a capta mai Enigmatice”: “Este o poveste care pare 
Bacău, demarat în urmă cu trei ani de bine decât orice altă disciplină scrisă, dar este o poveste care poate fi, 
managerul Eliza Noemi Judeu, contradicţiile din noi şi din lumea în de fapt chiar este, foarte adevărată. 
intitulat ”Hai şi tu la Teatrul Meu!”, ce care trăim. Între două ţări, între două Este o poveste care pare a altora, dar 
propune teatrelor din ţară un schimb culturi, între limba română şi cea care este a fiecăruia dintre noi, o 
de spectacole, din care beneficiază pe franceză, Matei Vişniec trece de la un poveste despre viaţă, dragoste, 
de o parte trupele de actori, pe de gen literar la altul, caută şi moarte, credinţă, pasiune, trădare, 
altă parte spectatorii,  care au astfel o experimentează cuvântul sub semnul teme puternice şi importante ale 
ofertă culturală mai diversificată. unui idel care ţine de sens şi oricărei literaturi dramatice”.

irepetabilitate. Toate acestea au făcut Gheorghe Balint – regizor – ”Angajare 
ca numele dramaturgului să apară pe În acest sens, în data de 25 noiembrie de clovn”: ”Povestea din piesă e 
afişe în peste 30 de ţări, piesele 2019, ora 18:00, Teatrul ”Aurel simplă: trei oameni, pot fi bătrîni, dar 
semnate de el ajungând să fie cele mai Elefterescu” al CJCC Călăraşi va pot fi şi absolvenţi de liceu sau de 
montate şi jucate spectacole de teatru. prezenta pe scena Teatrului ”Bacovia” facultate, se duc să se angajeze. Nu 

piesa ”Variaţiuni Enigmatice” de Eric Matei Vişniec este o prezenţă găsesc. N-au niciun ban în buzunar, 
Emmanuel Schmitt, în regia lui Mihai constantă la Festivalul de la Vignion – mănâncă un biscuit la trei zile, pare a fi 
Lungeanu şi în interpretarea actorilor Franţa, iar spectacolul ”Angajare de destul de incitant, nu? O cam trăim 
Cristi Dionise şi Ştefan Niţu. clovn”, propus de actorii băcăoani şi la toţi. Cum să-ţi drămuieşti existenţa cu 

care vă aşteptăm să fiţi prezenţi pe 27 puţinii bani pe care-i ai, ce mănânci, Schimbul de spectacole aduce în 
noiembrie 2019, în Sala ”Barbu unde pui capul? E o poveste de viaţă. atenţia publicului călărăşean că, în 
Ştirbei” Călăraşi, are un text Trei oameni se duc să se angajeze, fără data de 27 noiembrie 2019, începând 
excepţional fiind piesa cea mai alte filosofii. E un teatru despre cu ora 18:00, Teatrul ”Bacovia” din 
montată şi jucată în foarte multe existenţă, eu nu prea cred în «-isme»", Bacău va fi prezent pe scena Sălii 
teatre din lume. spune regizorul Gheorghe Balint ”Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi, cu 

despre spectacolul său”.piesa ”Angajare de clovn” de Matei De asemenea, Eric Emmanuel Schmitt 
Vişniec, în regisa lui Gheorghe Balint, cel ce semnează textul piesei MANAGER,
în distribuţie  Nina Ionescu, Adelaida ”Variaţiuni Enigmatice” este un autor Virgiliu DIACONU

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, instituţie de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită să participaţi la 
sfârşitul lunii noiembrie la atelierele organizate atât la Secţia 
Arheologie (Demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi), cât şi la 
Secţia Etnografie.  
Secţia Arheologie (Demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi)
Atelierul Să confecţionăm, să ne 
jucăm!: participanţii vor realiza 
cocarde tricolore din hârtie 
împreună cu muzeografii. 
Perioada de desfăşurare: 25-27 
noiembrie.
Se pot face înscrieri de luni până 

00 00 vineri între orele 9 -15 la tel. 
0722270848; persoana de contact: 
Anişoara Topârceanu. 
Taxă de participare : 2 lei/persoană 
Secţia Etnografie (Bloc Arcadia): 
Atelierul Tradiţii româneşti de Sf. 
Andrei: participanţii vor realiza obiecte pe care le vor putea folosi 
ulterior la semănarea grâului, obicei tradiţional de Sf. Andrei.
Perioada de desfăşurare: 25-28 noiembrie.

00 00 Se pot face înscrieri de luni până vineri între orele 9 -15 la tel. 
0242311690; persoana de contact: Virginia Oană.
Taxă de participare : 2 lei/persoană 
Materialele de lucru vor fi puse la dispoziţie de muzeu, copiilor 
rămânându-le doar bucuria de a transforma joaca în propria 
creaţie.
Vă aşteptăm cu drag!

Manager,
Dr. Valentin PARNIC

29 nov.- 05 dec.
Ora: 20:00

Luni, filmul nu va fi proiectat

Îngerii lui Charlie – 2D 
Regia: Elizabeth Bankstoamnă mereu, pentru a descoperi sursa Cu: Bogdan Dumitrache, Cătălina Mihai, Florin Într-un spaţiu modern care oferă condiţii 
Cu: Kristen Stewart, Noah Centineo, Naomi puterilor Elsăi şi a-si salva regatul. Zamfirescuoptime pentru vizionarea unui spectacol 
Scott, Elizabeth Banks, Ella Balinska

atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Gen film: Dramă
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie22 - 28 noiembrieviziona în perioada 22 noiembrie – 5 Durată: 96 minute
Durată: 119 minutedecembrie 2019 filmele: Regatul de Ora: 20:00 / Luni, filmul nu va fi proiectat Premiera în România: 15.11.2019 Premiera în România: 29.11.2019Gheaţă II(3D), Doctor Sleep (2D), Agentului principal Mihai Vişoiu, în pragul Îngerii lui Charlie se pregătesc să revină pe Doctor Sleep – 2D Heidi(2D), Se-ncinge treaba(2D) şi Îngerii pensionării i se dă misiunea să caute în zona pe marile ecrane într-o nouă versiune cu Kristen lui Charlie(2D). Filmele vor fi difuzate după Regia: Mike Flanagan care o ştie de o viaţă, două fete care trebuie să Stewart în rolul Sabrinei Wilson, o tănără cu cum urmează: Cu: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Cliff depună mărturie într-un proces ce implică multiple abilităţi, dar şi o petrecăreaţă pe 

Curtis trafic de persoane şi crimă organizată. Una cinste. Naomi Scott va fi Elena Houghlin, o 
dintre ele este de negăsit, dar Heidi, o Gen film: Horror,ThrillerVineri, 22 noiembrie: ora 12.30 (varianta specialistă în tehnologie, iar Ella Balinska o va 
moldoveancă de la munte, îi cade în mână dublată) Durată: 151 minute interpreta pe Jane Kano, fost agent MI6, 
destul de repede. Nea Mişu trebuie să-şi Ora: 17:00 (varianta subtitrată) Premiera în România: responsabilă cu partea mai dură a misiunilor.
depăşească toate limitele ca să o convingă să 

Sâmbătă 23  noiembrie: ora 10.30 şi 12.30 
colaboreze cu poliţia.

(varianta dublată) 
Ora: 17:00 (varianta subtitrată)

29 nov. - 05 dec.Duminică, 24 noiembrie: ora 10.30 şi 12.30 
Ora: 17:00(varianta dublată)

Luni, filmul nu va fi proiectatOra: 17:00 (varianta subtitrată)

Se-ncinge treaba – 2D Regatul de Gheaţă II – 3D 
Regia: Andy FickmanRegia: Chris Buck, Jennifer Lee
Cu: John Cena, Keegan-Michael Key, John Cu: Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Jonathan 
LeguizamoGroff, Idina Menzel, Josh Gad

Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Gen film: Comedie
Fantastic, Muzical Durată: 96 minute
Rating: AG 26 - 28 noiembrie Premiera în România: 29.11.2019
Durată: 103 minute Ora: 17:00 / Luni, filmul nu va fi proiectat O echipă de pompieri de elită trebuie să aibă 
Premiera în România: 22.11.2019 grijă de trei copii năzdrăvani pe care i-au salvat Heidi – 2D dintr-un incendiu, dar habar nu au că îi Anna, Elsa, Kristoff, Olaf şi Sven pleacă din 

aşteaptă cea mai grea misiune din viaţa lor.Arendalle către o pădure străveche, în care este Regia: Cătălin Mitulescu

22.11.2019
„Doctor Sleep" continuă povestea lui Danny 
Torrance, la 40 de ani după îngrozitorul lui sejur 
la Hotelul Overlook în filmul „The Shining".
Iremediabil traumatizat de experienţa trăită în 
copilărie, Dan Torrance a încercat toată viaţă 
să-şi găsească pacea. Însă acea pace este 
spulberată atunci când o întâlneşte pe Abra, o 
adolescentă curajoasă, înzestrată cu aceeaşi 
„strălucire" supranaturală ca el. Disperată şi 
speriată, micuţa apelează la ajutorul lui Dan 
pentru a se apăra de nemiloasa Rose The Hat şi 
adepţii ei care se hrănesc cu „strălucirea" celor 
inocenţi pentru a-şi câştiga nemurirea.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 22 noiembrie  - 5 decembrie 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.

Regatul de Gheaţă II (3D), Doctor Sleep (2D), Heidi (2D), 
Se-ncinge treaba (2D) şi Îngerii lui Charlie (2D)

Atelierele muzeului ”Hai şi tu la Teatrul Meu!” - Parteneriat 
CJCC Călăraşi şi Teatrul ”Bacovia” Bacău

“Cu o mobilizare totală, putem avea o Românie Romanie a cetatenilor sau a baronilor? Vrem un 
Fără PSD. Putem face istorie duminica viitoare!” presedinte puternic sau manevrat din umbra? Vrem 
„Turul al doilea este un moment istoric în care sa domneasca legea sau bunul plac? Eu cred in 
putem scăpa de politicienii din PSD şi de pesedism, democratie si libertate. Cred in lege si corectitudine, 
putem elimina pesedismul din administraţie.”, cam cred in lucrurile bine facute". Cuuuum? Parcă nu e 
aşa a cuvântat astăzi într-o conferinţă de presă bine ca un partid să deţină toată puterea?
liderul PNL Călăraşi, domnul doctor Daniel Drăgulin.
Că-i place fără să crâcnească nutreţul pentru fraieri 
livrat de serviciile din spatele lui Iohannis, e treaba 
lui. Dar dacă tot se pretinde a fi reprezentantul unui 
partid istoric, democratic care a pus umărul la 
făurirea României, Drăgulin, fost comunist, fost 
umanist, fost uneperist, dovedeşte că ocupă 
degeaba funcţia de preşedinte de filială judeţeană 
dacă nu cunoaşte nici măcar Statutul partidului. 
Băi...domnu' Drăgulin, la art.5.2 din Statutul PNL se 
scrie negru pe alb că „În activitatea sa, PNL 
urmăreşte numai obiective politice, promovează 
valorile şi interesele naţionale” şi, fii foarte atent 
acum, şi „PLURALISMUL POLITIC şi principiile 
democraţiei constituţionale.” În plus, ca să nu te 
mai faci de râs „PNL îşi asumă ca obiectiv principal 
reprezentarea valorilor fundamentale ale 
democraţiei pe scena politică românească precum şi 
DIALOGUL şi COLABORAREA cu TOATE FORŢELE 
POLITICE DEMOCRATICE”.
PSD nu-i o forţă politică democratică? Serios? Păi 
dacă nu e un partid democratic, atunci de ce prin 
septembrie 2014 ai lăsat baltă PNL-ul şi ai tăiat-o la De 7 ani conduci Primăria Călăraşi, funcţie pe care ai 
UNPR care la vremea respectivă era în alianţă, dobândit-o în 2012 cu sprijinul PSD şi care-s 
inclusiv guvernamentală cu...? Da, mă cu PSD! Iar pe rezultatele? Eşti mândru de ele? Noi nu, că arată 
la începutul anului 2016, mai aveai puţin şi erai oraşul ca după război. În plus l-ai şi îndatorat pe cel 
candidatul PSD pentru Primărie, dar ai cerut maxim puţin 10-15 ani cu peste 670 de miliarde de lei vechi 
la negocieri, deşi n-ai dat atunci nimic la schimb. pentru clientela de partid. Asta-i administraţie? Aşa 
Nicio certitudine! arată o administraţie PNL eficientă? Că PSD nu te-a 

încurcat absolut deloc în toţi aceşti ani!Dar revenind la „inepţiile” de mai sus, ne lămureşti 
şi pe noi cum naiba o să eliminaţi pesedismul din Apropos, acelaşi PSD ţi-a făcut şi ţie cadou un Cod 
administraţie după 24 noiembrie dacă veţi câştiga administrativ în care poţi să iei decizii în Consiliul 
alegerile pentru alogenul călător? Parcă-s alegeri Local şi cu 50%+1, fără să mai dai din colţ în colţ că 
prezidenţiale, nu locale ori parlamentare! n-ai la îndemână  2/3 din numărul minim de voturi.
Şi să presupunem, băi...domn' doctor Drăgulin, că Tot PSD, pe care-l vrei acum scos din administraţie, 
PNL şi Iohannis câştigă pe 24 noiembrie. Ce-o să ţi-a mărit şi leafa la peste 5000 de euro, apropae 
faceţi pufoşilor cu atâta putere? identică cu a preşedintelui ţării. Şi văd că din 2017 

încoace n-ai ales nici măcar o lună în care s-o donezi Iată ce spunea pe 27 septembrie 2014, idolul tău 
dacă tot ţi se pare că e peste „puterile” municipiului politic, Klaus Iohannis, chiar cu ocazia lansării 
pe care-l conduci.candidaturii: "Vrem democrație sau lăsăm toată 

puterea în mâinile unui singur partid care nu a Pe plăvanul pe care acum îl venerezi,  în 2014 n-ai 
scăpat de metehnele trecutului? Vrem ca mai vrut să-l slujeşti la prezidenţiale. De ce?  Când ai 
președinte să fie un om care a dezamăgit? Vrem o procedat corect? Atunci sau acum?

Încă de săptămâna trecută s-a deschis Orban citire. „”Vrem să schimbăm 
taraba cu sinecuri la PNL Călăraşi. La procedurile de organizare a 
tejghea, Filipescu şi Drăgulin păreau doi concursurilor pentru ocuparea de 
Moşi Crăciuni, veniţi mai devreme pe funcţii publice. Vrem să fie o procedură 
aceste meleaguri ca să dea nişte transparentă, să se facă publicitate 
funcţii… la “fetiţe” şi “băieţi”. Desigur, pentru concursuri, oricine vrea să 
au fost invitaţi să spună şi câte-o odă candideze pentru o funcţie publică să 
înainte să-şi ia “darul” cei mai cei mai ştie. De asemenea, să cunoască foarte 
dintre competenţii şi profii liberali care clar criteriile în baza cărora se decide cel 
şi-au dat între timp şi kilometrajul peste care câştigă concursul, iar fazele 
cap păcălind lumea cu România concursului să fie publice, transparente, 
normală a “dulapului” din deal. inclusiv la audierile orale, să se facă cu 

camere, cum este la examenul de Dar a meritat efortul, chit că unii au mai 
bacalaureat.”strâmbat din nas iar alţii şi-au mai 

permis şi luxul să refuze “cadourile”! O, ce veste minunată! Bravo Ludo! De-
Mai ales că parafrazându-l pe abia aştept să-i văd pe “pufoşi” dar şi pe 
“preţiosul” Rareş Bogdan, “cu cât eşti “pufoase” în faţa camerelor de luat 
mai prost, mai imoral, mai linguşitor, vederi cât sunt ei de competenţi şi 
mai grobian, mai curvă şi obligatoriu profesionişti! Că până acum… 
corupt, ai şanse să devii nu doar Hai băieţi, curaj, mai rezistaţi puţin pe 
politician de top” ci şi director la stat. străzi, minţind poporul, după care cu 
Acum rămâne de văzut şi când vor fi burta pă bibliografii ca să nu vă faceţi de 
„înscăunaţi” cei aleşi, numai că avem şi basme în faţa camerelor de luat vederi. 
o mică veste proastă pentru ei. E de la Doamne, ce surprize ne-aşteaptă!

restaurarea monumentului istoric 
Poşta Veche din Municipiul Călăraşi” 
este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 şi 
are o valoare de circa 11,5 milioane 
de lei, cofinanţarea din bugetul local 

Mâine - poimâine se termină şi Plăţi efectuate până în prezent fiind de doar 2%.
cel de-al doilea mandat iar SC Rasub Construct SRL Slatina: 

Clădirea restaurată va intra în 
6.551.772,16 leirealizările lui Drăgulin pot fi circuitul cultural al municipiului 
2018: 807.700,01 leinumărate, inclusiv de Călăraşi punând la dispoziţie un 
2019: 5.744.072,15 leivuvuzelele sale fidele, pe spaţiu inedit în care călărăşenii şi 
SC Flarom Advertising: 3.157 leidegetele unei singure mâini. turiştii pot primi informaţii despre 
Casa Socială a Constructorilor: Din acest punct de vedere, se istoria locurilor şi oamenilor, viitorul 
24.253,38 lei Centru cultural urmând a se constitui observă, cu ochiul liber, de la 
SC Dat Constructive SRL: 125.445,79 într-un loc unde vor exista o... poştă (veche) distanţă că 
LEI oportunităţi pentru dobândirea şi disperarea e mare.
Sc Iken Construct Management: dezvoltarea abilităţilor practice, un 
70.915,55 lei loc unde doritorii vor avea acces facil 

În ultima şedinţă de plen, primarul 
IRC Sud Muntenia IJC Călăraşi: la biblioteci online.

Drăgulin le-a pus sub nas 
25.358,02 lei De asemenea, clădirea va pune la consilierilor un nou Proiect de 
Total: 6.800.901,90 lei dispoziţii spaţii pentru diferite hotărâre privind modificarea şi 

completarea HCL 188 / 2015 privind evenimente şi workshop-uri 
Pe 20 iulie 2018, a fost semnat aprobarea contractării unei finanţări culturale, activităţile urmând să 
contractul privind execuţia de lucrări rambursabile interne în valoare de completeze tipurile de activităţi ce se 
a monumentului istoric Poşta Veche 25 de milioane de lei, incluzând pe pentru „Bunul conducător”, aşa cum aşteptat. Deşi ne aflăm în noiembrie desfăşoară în prezent în celelalte 
din municipiul Călăraşi, firmele lista investiţiilor publice propuse la se autointitula prin 2012. 2019, primarul a şi anunţat pe instituţii culturale din municipiul 
câştigătoare fiind SC AlexCor Trading finanţare şi proiectul vizând pagina oficială de Facebook a Călăraşi. Se vor amenaja un atelier Eforturile depuse de Drăgulin, de 
SRL Bucureşti, SC Rasub Construct „Dezvoltarea patrimoniului cultural vreun an încoace au fost pe măsură. Primăriei că „POŞTA VECHE va fi foto-video, un atelier de tradiţii 
SRL Slatina şi SC R.C.M. Costruzioni prin restaurarea monumentului Deşi contribuţia UE e de 85%, după dăruită călărăşenilor în preajma locale şi un atelier de 
Italia. Contractul a fost atribuit în istoric Poşta Veche din municipiului cum se vede mai sus, primarul sărbătorilor de iarnă, când este pictură/gravură hârtie/tipografie.”
cadrul proiectului finanţat din Călăraşi”, cu suma de 6.935.408,06 liberal a ales să asigure el finanţarea estimată recepţia lucrărilor.” Costuri Facebook Primăria Municipiului Programul Operaţional Regional lei. Asta în condiţiile în care pentru lucrărilor, cu sume din bugetul local. financiare mai mari pe care le vom Călăraşi / 30 octombrie2014 – 2020, Axa Prioritara 5 - proiectul de mai sus s-a obţinut Din 12 septembrie 2018 şi până în suporta cu toţii dar şi o „economie” „Îmbunătăţirea mediului urban şi finanţare europeană prin momentul de faţă, Primăria a alocat însemnată de timp. Şi uite aşa o conservarea, protecţia şi intermediul POR 2014 – 2020. deja de la bugetul local suma totală trece rapid la „realizări”, că de vorbe valorificarea durabilă a patrimoniului Valoarea proiectului este de de 6.800.901,90 lei din care şi promisiuni fără rost s-a săturat şi natural şi cultural”, un proiect ce 11.563.563,48 lei iar contribuţia 6.551.772,16 lei au intrat deja în el săracu'! vizează redarea în circuitul turistic al Uniunii Europene este de conturile firmei Rasub Construct SRL 

Întrebare: De ce ne mai chinuim să patrimoniului cultural restaurat, 9.819.339,95 lei iar data finalizării Slatina, una dintre societăţile 
accesăm proiecte cu finanţare precum şi obiectivului specific al este de 20 septembrie 2020. constructoare.
europeană dacă le susţinem tot noi Priorităţii de investiţii - 5.1. De ce atâta grabă? De ce să foloseşti 

Ei bine, această sumă, dizlocată de la cu sume împrumutate în loc să „Conservarea, protejarea, bani dintr-un împrumut bancar 
buget, va fi acoperită din promovarea şi dezvoltarea aşteptăm decontările succesive ale pentru un proiect a cărui finanţare e 
împrumutul bancar de 25 de patrimoniului natural şi cultural”.lucrărilor, potrivit procedurilor în asigurată într-o proporţie de 
milioane de lei care înseamnă de vigoare? A birocraţiei? Ntz! Ci a covârşitoare din fonduri europene?
fapt bani mai scumpi. disperării unor „purici politici” care „Proiectul ”Dezvoltarea Din cauza disperării uriaşe! Trecea 
Dar ce contează?! Rezultatul e cel nu înţeleg că vremea lor s-a dus! patrimoniului cultural prin mandatul şi nicio realizare notabilă 

n Călăraşi

Şi Poşta Veche, tot pe împrumut?

A câştigat şansa 
de a renaşte sub 
ochii noştri. 

POŞTA VECHE va fi dăruită 
călărăşenilor în preajma 
sărbătorilor de iarnă, 
când este estimată 
recepţia lucrărilor.”

Facebook Primăria Municipiului 
Călăraşi / 28 octombrie

Drăgulin, între aroganţă şi ipocrizie!

Orban le-a pus gând rău 
“vânătorilor” de sinecuri!
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Teatrul ” Bacovia” Bacău a iniţiat o Perjoiu, Eliza Noemi Judeu. francez în vogă, laureat al mai multor 
colaborare cu Centrul Judeţean de premii literare de prestigiu, unul dintre Dramaturgul Matei Vişniec s-a născut 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, în acest cei mai jucaţi dramaturgi în această în 1956 la Rădăuţi, în Bucovina, iar din 
sens fiind încheiat un parteneriat perioadă în lume, alături de românul 1987 trăieşte la Paris şi scrie teatru în 
între cele două instituţii. Iniţiativa a Matei Vişniec.franceză. A crezut în rezistenţa 
venit ca urmare a programului culturală, în forţa cuvântului, în Mihai Lungeanu – regizor ”Variaţiuni 
Teatrului Municipal ”Bacovia” din capacitatea literaturii de a capta mai Enigmatice”: “Este o poveste care pare 
Bacău, demarat în urmă cu trei ani de bine decât orice altă disciplină scrisă, dar este o poveste care poate fi, 
managerul Eliza Noemi Judeu, contradicţiile din noi şi din lumea în de fapt chiar este, foarte adevărată. 
intitulat ”Hai şi tu la Teatrul Meu!”, ce care trăim. Între două ţări, între două Este o poveste care pare a altora, dar 
propune teatrelor din ţară un schimb culturi, între limba română şi cea care este a fiecăruia dintre noi, o 
de spectacole, din care beneficiază pe franceză, Matei Vişniec trece de la un poveste despre viaţă, dragoste, 
de o parte trupele de actori, pe de gen literar la altul, caută şi moarte, credinţă, pasiune, trădare, 
altă parte spectatorii,  care au astfel o experimentează cuvântul sub semnul teme puternice şi importante ale 
ofertă culturală mai diversificată. unui idel care ţine de sens şi oricărei literaturi dramatice”.

irepetabilitate. Toate acestea au făcut Gheorghe Balint – regizor – ”Angajare 
ca numele dramaturgului să apară pe În acest sens, în data de 25 noiembrie de clovn”: ”Povestea din piesă e 
afişe în peste 30 de ţări, piesele 2019, ora 18:00, Teatrul ”Aurel simplă: trei oameni, pot fi bătrîni, dar 
semnate de el ajungând să fie cele mai Elefterescu” al CJCC Călăraşi va pot fi şi absolvenţi de liceu sau de 
montate şi jucate spectacole de teatru. prezenta pe scena Teatrului ”Bacovia” facultate, se duc să se angajeze. Nu 

piesa ”Variaţiuni Enigmatice” de Eric Matei Vişniec este o prezenţă găsesc. N-au niciun ban în buzunar, 
Emmanuel Schmitt, în regia lui Mihai constantă la Festivalul de la Vignion – mănâncă un biscuit la trei zile, pare a fi 
Lungeanu şi în interpretarea actorilor Franţa, iar spectacolul ”Angajare de destul de incitant, nu? O cam trăim 
Cristi Dionise şi Ştefan Niţu. clovn”, propus de actorii băcăoani şi la toţi. Cum să-ţi drămuieşti existenţa cu 

care vă aşteptăm să fiţi prezenţi pe 27 puţinii bani pe care-i ai, ce mănânci, Schimbul de spectacole aduce în 
noiembrie 2019, în Sala ”Barbu unde pui capul? E o poveste de viaţă. atenţia publicului călărăşean că, în 
Ştirbei” Călăraşi, are un text Trei oameni se duc să se angajeze, fără data de 27 noiembrie 2019, începând 
excepţional fiind piesa cea mai alte filosofii. E un teatru despre cu ora 18:00, Teatrul ”Bacovia” din 
montată şi jucată în foarte multe existenţă, eu nu prea cred în «-isme»", Bacău va fi prezent pe scena Sălii 
teatre din lume. spune regizorul Gheorghe Balint ”Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi, cu 

despre spectacolul său”.piesa ”Angajare de clovn” de Matei De asemenea, Eric Emmanuel Schmitt 
Vişniec, în regisa lui Gheorghe Balint, cel ce semnează textul piesei MANAGER,
în distribuţie  Nina Ionescu, Adelaida ”Variaţiuni Enigmatice” este un autor Virgiliu DIACONU

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, instituţie de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită să participaţi la 
sfârşitul lunii noiembrie la atelierele organizate atât la Secţia 
Arheologie (Demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi), cât şi la 
Secţia Etnografie.  
Secţia Arheologie (Demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi)
Atelierul Să confecţionăm, să ne 
jucăm!: participanţii vor realiza 
cocarde tricolore din hârtie 
împreună cu muzeografii. 
Perioada de desfăşurare: 25-27 
noiembrie.
Se pot face înscrieri de luni până 

00 00 vineri între orele 9 -15 la tel. 
0722270848; persoana de contact: 
Anişoara Topârceanu. 
Taxă de participare : 2 lei/persoană 
Secţia Etnografie (Bloc Arcadia): 
Atelierul Tradiţii româneşti de Sf. 
Andrei: participanţii vor realiza obiecte pe care le vor putea folosi 
ulterior la semănarea grâului, obicei tradiţional de Sf. Andrei.
Perioada de desfăşurare: 25-28 noiembrie.

00 00 Se pot face înscrieri de luni până vineri între orele 9 -15 la tel. 
0242311690; persoana de contact: Virginia Oană.
Taxă de participare : 2 lei/persoană 
Materialele de lucru vor fi puse la dispoziţie de muzeu, copiilor 
rămânându-le doar bucuria de a transforma joaca în propria 
creaţie.
Vă aşteptăm cu drag!

Manager,
Dr. Valentin PARNIC

29 nov.- 05 dec.
Ora: 20:00

Luni, filmul nu va fi proiectat

Îngerii lui Charlie – 2D 
Regia: Elizabeth Bankstoamnă mereu, pentru a descoperi sursa Cu: Bogdan Dumitrache, Cătălina Mihai, Florin Într-un spaţiu modern care oferă condiţii 
Cu: Kristen Stewart, Noah Centineo, Naomi puterilor Elsăi şi a-si salva regatul. Zamfirescuoptime pentru vizionarea unui spectacol 
Scott, Elizabeth Banks, Ella Balinska

atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Gen film: Dramă
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie22 - 28 noiembrieviziona în perioada 22 noiembrie – 5 Durată: 96 minute
Durată: 119 minutedecembrie 2019 filmele: Regatul de Ora: 20:00 / Luni, filmul nu va fi proiectat Premiera în România: 15.11.2019 Premiera în România: 29.11.2019Gheaţă II(3D), Doctor Sleep (2D), Agentului principal Mihai Vişoiu, în pragul Îngerii lui Charlie se pregătesc să revină pe Doctor Sleep – 2D Heidi(2D), Se-ncinge treaba(2D) şi Îngerii pensionării i se dă misiunea să caute în zona pe marile ecrane într-o nouă versiune cu Kristen lui Charlie(2D). Filmele vor fi difuzate după Regia: Mike Flanagan care o ştie de o viaţă, două fete care trebuie să Stewart în rolul Sabrinei Wilson, o tănără cu cum urmează: Cu: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Cliff depună mărturie într-un proces ce implică multiple abilităţi, dar şi o petrecăreaţă pe 

Curtis trafic de persoane şi crimă organizată. Una cinste. Naomi Scott va fi Elena Houghlin, o 
dintre ele este de negăsit, dar Heidi, o Gen film: Horror,ThrillerVineri, 22 noiembrie: ora 12.30 (varianta specialistă în tehnologie, iar Ella Balinska o va 
moldoveancă de la munte, îi cade în mână dublată) Durată: 151 minute interpreta pe Jane Kano, fost agent MI6, 
destul de repede. Nea Mişu trebuie să-şi Ora: 17:00 (varianta subtitrată) Premiera în România: responsabilă cu partea mai dură a misiunilor.
depăşească toate limitele ca să o convingă să 

Sâmbătă 23  noiembrie: ora 10.30 şi 12.30 
colaboreze cu poliţia.

(varianta dublată) 
Ora: 17:00 (varianta subtitrată)

29 nov. - 05 dec.Duminică, 24 noiembrie: ora 10.30 şi 12.30 
Ora: 17:00(varianta dublată)

Luni, filmul nu va fi proiectatOra: 17:00 (varianta subtitrată)

Se-ncinge treaba – 2D Regatul de Gheaţă II – 3D 
Regia: Andy FickmanRegia: Chris Buck, Jennifer Lee
Cu: John Cena, Keegan-Michael Key, John Cu: Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Jonathan 
LeguizamoGroff, Idina Menzel, Josh Gad

Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Gen film: Comedie
Fantastic, Muzical Durată: 96 minute
Rating: AG 26 - 28 noiembrie Premiera în România: 29.11.2019
Durată: 103 minute Ora: 17:00 / Luni, filmul nu va fi proiectat O echipă de pompieri de elită trebuie să aibă 
Premiera în România: 22.11.2019 grijă de trei copii năzdrăvani pe care i-au salvat Heidi – 2D dintr-un incendiu, dar habar nu au că îi Anna, Elsa, Kristoff, Olaf şi Sven pleacă din 

aşteaptă cea mai grea misiune din viaţa lor.Arendalle către o pădure străveche, în care este Regia: Cătălin Mitulescu

22.11.2019
„Doctor Sleep" continuă povestea lui Danny 
Torrance, la 40 de ani după îngrozitorul lui sejur 
la Hotelul Overlook în filmul „The Shining".
Iremediabil traumatizat de experienţa trăită în 
copilărie, Dan Torrance a încercat toată viaţă 
să-şi găsească pacea. Însă acea pace este 
spulberată atunci când o întâlneşte pe Abra, o 
adolescentă curajoasă, înzestrată cu aceeaşi 
„strălucire" supranaturală ca el. Disperată şi 
speriată, micuţa apelează la ajutorul lui Dan 
pentru a se apăra de nemiloasa Rose The Hat şi 
adepţii ei care se hrănesc cu „strălucirea" celor 
inocenţi pentru a-şi câştiga nemurirea.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 22 noiembrie  - 5 decembrie 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.

Regatul de Gheaţă II (3D), Doctor Sleep (2D), Heidi (2D), 
Se-ncinge treaba (2D) şi Îngerii lui Charlie (2D)

Atelierele muzeului ”Hai şi tu la Teatrul Meu!” - Parteneriat 
CJCC Călăraşi şi Teatrul ”Bacovia” Bacău

“Cu o mobilizare totală, putem avea o Românie Romanie a cetatenilor sau a baronilor? Vrem un 
Fără PSD. Putem face istorie duminica viitoare!” presedinte puternic sau manevrat din umbra? Vrem 
„Turul al doilea este un moment istoric în care sa domneasca legea sau bunul plac? Eu cred in 
putem scăpa de politicienii din PSD şi de pesedism, democratie si libertate. Cred in lege si corectitudine, 
putem elimina pesedismul din administraţie.”, cam cred in lucrurile bine facute". Cuuuum? Parcă nu e 
aşa a cuvântat astăzi într-o conferinţă de presă bine ca un partid să deţină toată puterea?
liderul PNL Călăraşi, domnul doctor Daniel Drăgulin.
Că-i place fără să crâcnească nutreţul pentru fraieri 
livrat de serviciile din spatele lui Iohannis, e treaba 
lui. Dar dacă tot se pretinde a fi reprezentantul unui 
partid istoric, democratic care a pus umărul la 
făurirea României, Drăgulin, fost comunist, fost 
umanist, fost uneperist, dovedeşte că ocupă 
degeaba funcţia de preşedinte de filială judeţeană 
dacă nu cunoaşte nici măcar Statutul partidului. 
Băi...domnu' Drăgulin, la art.5.2 din Statutul PNL se 
scrie negru pe alb că „În activitatea sa, PNL 
urmăreşte numai obiective politice, promovează 
valorile şi interesele naţionale” şi, fii foarte atent 
acum, şi „PLURALISMUL POLITIC şi principiile 
democraţiei constituţionale.” În plus, ca să nu te 
mai faci de râs „PNL îşi asumă ca obiectiv principal 
reprezentarea valorilor fundamentale ale 
democraţiei pe scena politică românească precum şi 
DIALOGUL şi COLABORAREA cu TOATE FORŢELE 
POLITICE DEMOCRATICE”.
PSD nu-i o forţă politică democratică? Serios? Păi 
dacă nu e un partid democratic, atunci de ce prin 
septembrie 2014 ai lăsat baltă PNL-ul şi ai tăiat-o la De 7 ani conduci Primăria Călăraşi, funcţie pe care ai 
UNPR care la vremea respectivă era în alianţă, dobândit-o în 2012 cu sprijinul PSD şi care-s 
inclusiv guvernamentală cu...? Da, mă cu PSD! Iar pe rezultatele? Eşti mândru de ele? Noi nu, că arată 
la începutul anului 2016, mai aveai puţin şi erai oraşul ca după război. În plus l-ai şi îndatorat pe cel 
candidatul PSD pentru Primărie, dar ai cerut maxim puţin 10-15 ani cu peste 670 de miliarde de lei vechi 
la negocieri, deşi n-ai dat atunci nimic la schimb. pentru clientela de partid. Asta-i administraţie? Aşa 
Nicio certitudine! arată o administraţie PNL eficientă? Că PSD nu te-a 

încurcat absolut deloc în toţi aceşti ani!Dar revenind la „inepţiile” de mai sus, ne lămureşti 
şi pe noi cum naiba o să eliminaţi pesedismul din Apropos, acelaşi PSD ţi-a făcut şi ţie cadou un Cod 
administraţie după 24 noiembrie dacă veţi câştiga administrativ în care poţi să iei decizii în Consiliul 
alegerile pentru alogenul călător? Parcă-s alegeri Local şi cu 50%+1, fără să mai dai din colţ în colţ că 
prezidenţiale, nu locale ori parlamentare! n-ai la îndemână  2/3 din numărul minim de voturi.
Şi să presupunem, băi...domn' doctor Drăgulin, că Tot PSD, pe care-l vrei acum scos din administraţie, 
PNL şi Iohannis câştigă pe 24 noiembrie. Ce-o să ţi-a mărit şi leafa la peste 5000 de euro, apropae 
faceţi pufoşilor cu atâta putere? identică cu a preşedintelui ţării. Şi văd că din 2017 

încoace n-ai ales nici măcar o lună în care s-o donezi Iată ce spunea pe 27 septembrie 2014, idolul tău 
dacă tot ţi se pare că e peste „puterile” municipiului politic, Klaus Iohannis, chiar cu ocazia lansării 
pe care-l conduci.candidaturii: "Vrem democrație sau lăsăm toată 

puterea în mâinile unui singur partid care nu a Pe plăvanul pe care acum îl venerezi,  în 2014 n-ai 
scăpat de metehnele trecutului? Vrem ca mai vrut să-l slujeşti la prezidenţiale. De ce?  Când ai 
președinte să fie un om care a dezamăgit? Vrem o procedat corect? Atunci sau acum?

Încă de săptămâna trecută s-a deschis Orban citire. „”Vrem să schimbăm 
taraba cu sinecuri la PNL Călăraşi. La procedurile de organizare a 
tejghea, Filipescu şi Drăgulin păreau doi concursurilor pentru ocuparea de 
Moşi Crăciuni, veniţi mai devreme pe funcţii publice. Vrem să fie o procedură 
aceste meleaguri ca să dea nişte transparentă, să se facă publicitate 
funcţii… la “fetiţe” şi “băieţi”. Desigur, pentru concursuri, oricine vrea să 
au fost invitaţi să spună şi câte-o odă candideze pentru o funcţie publică să 
înainte să-şi ia “darul” cei mai cei mai ştie. De asemenea, să cunoască foarte 
dintre competenţii şi profii liberali care clar criteriile în baza cărora se decide cel 
şi-au dat între timp şi kilometrajul peste care câştigă concursul, iar fazele 
cap păcălind lumea cu România concursului să fie publice, transparente, 
normală a “dulapului” din deal. inclusiv la audierile orale, să se facă cu 

camere, cum este la examenul de Dar a meritat efortul, chit că unii au mai 
bacalaureat.”strâmbat din nas iar alţii şi-au mai 

permis şi luxul să refuze “cadourile”! O, ce veste minunată! Bravo Ludo! De-
Mai ales că parafrazându-l pe abia aştept să-i văd pe “pufoşi” dar şi pe 
“preţiosul” Rareş Bogdan, “cu cât eşti “pufoase” în faţa camerelor de luat 
mai prost, mai imoral, mai linguşitor, vederi cât sunt ei de competenţi şi 
mai grobian, mai curvă şi obligatoriu profesionişti! Că până acum… 
corupt, ai şanse să devii nu doar Hai băieţi, curaj, mai rezistaţi puţin pe 
politician de top” ci şi director la stat. străzi, minţind poporul, după care cu 
Acum rămâne de văzut şi când vor fi burta pă bibliografii ca să nu vă faceţi de 
„înscăunaţi” cei aleşi, numai că avem şi basme în faţa camerelor de luat vederi. 
o mică veste proastă pentru ei. E de la Doamne, ce surprize ne-aşteaptă!

restaurarea monumentului istoric 
Poşta Veche din Municipiul Călăraşi” 
este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 şi 
are o valoare de circa 11,5 milioane 
de lei, cofinanţarea din bugetul local 

Mâine - poimâine se termină şi Plăţi efectuate până în prezent fiind de doar 2%.
cel de-al doilea mandat iar SC Rasub Construct SRL Slatina: 

Clădirea restaurată va intra în 
6.551.772,16 leirealizările lui Drăgulin pot fi circuitul cultural al municipiului 
2018: 807.700,01 leinumărate, inclusiv de Călăraşi punând la dispoziţie un 
2019: 5.744.072,15 leivuvuzelele sale fidele, pe spaţiu inedit în care călărăşenii şi 
SC Flarom Advertising: 3.157 leidegetele unei singure mâini. turiştii pot primi informaţii despre 
Casa Socială a Constructorilor: Din acest punct de vedere, se istoria locurilor şi oamenilor, viitorul 
24.253,38 lei Centru cultural urmând a se constitui observă, cu ochiul liber, de la 
SC Dat Constructive SRL: 125.445,79 într-un loc unde vor exista o... poştă (veche) distanţă că 
LEI oportunităţi pentru dobândirea şi disperarea e mare.
Sc Iken Construct Management: dezvoltarea abilităţilor practice, un 
70.915,55 lei loc unde doritorii vor avea acces facil 

În ultima şedinţă de plen, primarul 
IRC Sud Muntenia IJC Călăraşi: la biblioteci online.

Drăgulin le-a pus sub nas 
25.358,02 lei De asemenea, clădirea va pune la consilierilor un nou Proiect de 
Total: 6.800.901,90 lei dispoziţii spaţii pentru diferite hotărâre privind modificarea şi 

completarea HCL 188 / 2015 privind evenimente şi workshop-uri 
Pe 20 iulie 2018, a fost semnat aprobarea contractării unei finanţări culturale, activităţile urmând să 
contractul privind execuţia de lucrări rambursabile interne în valoare de completeze tipurile de activităţi ce se 
a monumentului istoric Poşta Veche 25 de milioane de lei, incluzând pe pentru „Bunul conducător”, aşa cum aşteptat. Deşi ne aflăm în noiembrie desfăşoară în prezent în celelalte 
din municipiul Călăraşi, firmele lista investiţiilor publice propuse la se autointitula prin 2012. 2019, primarul a şi anunţat pe instituţii culturale din municipiul 
câştigătoare fiind SC AlexCor Trading finanţare şi proiectul vizând pagina oficială de Facebook a Călăraşi. Se vor amenaja un atelier Eforturile depuse de Drăgulin, de 
SRL Bucureşti, SC Rasub Construct „Dezvoltarea patrimoniului cultural vreun an încoace au fost pe măsură. Primăriei că „POŞTA VECHE va fi foto-video, un atelier de tradiţii 
SRL Slatina şi SC R.C.M. Costruzioni prin restaurarea monumentului Deşi contribuţia UE e de 85%, după dăruită călărăşenilor în preajma locale şi un atelier de 
Italia. Contractul a fost atribuit în istoric Poşta Veche din municipiului cum se vede mai sus, primarul sărbătorilor de iarnă, când este pictură/gravură hârtie/tipografie.”
cadrul proiectului finanţat din Călăraşi”, cu suma de 6.935.408,06 liberal a ales să asigure el finanţarea estimată recepţia lucrărilor.” Costuri Facebook Primăria Municipiului Programul Operaţional Regional lei. Asta în condiţiile în care pentru lucrărilor, cu sume din bugetul local. financiare mai mari pe care le vom Călăraşi / 30 octombrie2014 – 2020, Axa Prioritara 5 - proiectul de mai sus s-a obţinut Din 12 septembrie 2018 şi până în suporta cu toţii dar şi o „economie” „Îmbunătăţirea mediului urban şi finanţare europeană prin momentul de faţă, Primăria a alocat însemnată de timp. Şi uite aşa o conservarea, protecţia şi intermediul POR 2014 – 2020. deja de la bugetul local suma totală trece rapid la „realizări”, că de vorbe valorificarea durabilă a patrimoniului Valoarea proiectului este de de 6.800.901,90 lei din care şi promisiuni fără rost s-a săturat şi natural şi cultural”, un proiect ce 11.563.563,48 lei iar contribuţia 6.551.772,16 lei au intrat deja în el săracu'! vizează redarea în circuitul turistic al Uniunii Europene este de conturile firmei Rasub Construct SRL 

Întrebare: De ce ne mai chinuim să patrimoniului cultural restaurat, 9.819.339,95 lei iar data finalizării Slatina, una dintre societăţile 
accesăm proiecte cu finanţare precum şi obiectivului specific al este de 20 septembrie 2020. constructoare.
europeană dacă le susţinem tot noi Priorităţii de investiţii - 5.1. De ce atâta grabă? De ce să foloseşti 

Ei bine, această sumă, dizlocată de la cu sume împrumutate în loc să „Conservarea, protejarea, bani dintr-un împrumut bancar 
buget, va fi acoperită din promovarea şi dezvoltarea aşteptăm decontările succesive ale pentru un proiect a cărui finanţare e 
împrumutul bancar de 25 de patrimoniului natural şi cultural”.lucrărilor, potrivit procedurilor în asigurată într-o proporţie de 
milioane de lei care înseamnă de vigoare? A birocraţiei? Ntz! Ci a covârşitoare din fonduri europene?
fapt bani mai scumpi. disperării unor „purici politici” care „Proiectul ”Dezvoltarea Din cauza disperării uriaşe! Trecea 
Dar ce contează?! Rezultatul e cel nu înţeleg că vremea lor s-a dus! patrimoniului cultural prin mandatul şi nicio realizare notabilă 

n Călăraşi

Şi Poşta Veche, tot pe împrumut?

A câştigat şansa 
de a renaşte sub 
ochii noştri. 

POŞTA VECHE va fi dăruită 
călărăşenilor în preajma 
sărbătorilor de iarnă, 
când este estimată 
recepţia lucrărilor.”

Facebook Primăria Municipiului 
Călăraşi / 28 octombrie

Drăgulin, între aroganţă şi ipocrizie!

Orban le-a pus gând rău 
“vânătorilor” de sinecuri!
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