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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)

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

Colectivul Casei Județeane de 
Asigurări de Sănătate Călărași vă 

urează, cu ocazia sfintei sărbători a 
Nașterii Domnului, sănătate, pace, 
bucurie şi linişte sufletească, iar 

Anul Nou să vă aducă zile senine şi 
împliniri!

Sărbători Fericite! 
La mulţi ani!

Președinte Director General, Ing. 
Marius Grigore Dulce

Lumină, pace, bucurie, zăpadă, viaţă, dăruire, iertare, 
zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Crăcinul. 

Deschide-ţi sufletul şi lasă căldura sărbătorilor de iarnă 
să te învăluie ca un vis frumos.

Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!
Senator Roxana Paţurcă, 

preşedinte executive PSD Călăraşi

Cu mult drag ne gândim la toţi colaboratorii, acum în 
preajma sărbătorilor. Vă dorim din tot sufletul, 
SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se 

împlinească! Anul 2020 ce stă să vină să vă aducă 
sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! 

Sărbători fericite! 

LA MULŢI ANI!
Deputat Sorin Vrăjitoru, 

vicepreşedinte PSD Călăraşi

La final de an vă dorim ca sărbătorile de iarnă să vă 
aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor 

şi sănătate celor dragi. 

La mulţi ani!
Deputat Cristian Sefer, vicepreşedinte PSD Călăraşi

Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Noul An să vă 
aducă, bucurie în case, mult noroc şi sănătate alături de 

cei dragi!
Petre Ţone, primarul mun. Olteniţa

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de 
bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Moşul să vă aducă 

cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor 
apropiaţi. 

La mulţi ani cu sănătate!
Iulian Iacomi, primarul oraşului Lehliu Gară

La mulţi ani! 
Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi 

casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!
Constantin Corbu, primarul com. Grădiştea

Gândurile noastre se îndreaptă către voi de 
Sărbători. Ne-aţi fost alături de-a lungul anului 

şi vrem să vă dorim să aveţi un Crăciun 
minunat, cu bucate alese şi clipe multe alături 

de cei dragi. 

La mulţi ani!
Lică Voicu, primarul com. Independenţa

Miros de brad, parfum de flori, 
bat în ferestre urători, clipesc 
pe cer mii de culori, fiţi fericiţi 

de sărbători, acum şi-n anii 
următori! 

La mulţi ani 
fericiţi şi 
prosperi!

Virgil Diaconu, 
manager CJCC Călăraşi

Alături de urările tradiţionale de 
sărbători vă transmitem 

mulţumirile noastre pentru 
încrederea acordată. Vă dorim 

dumneavoastră, familiilor şi 
colaboratorilor, un Crăciun 

Fericit şi un an plin de realizări 
atât în plan personal cât şi în 

plan profesional.
Constantin Anghel, preşedinte 

SA Agrozootehnica 

Vă urează

La mulţi ani!
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