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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)

Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o 
casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura 
şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai 

aproape! 

Crăciun Fericit şi un An Nou plin de 
satisfacţii!

Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un 
veşnic Crăciun. 

Sărbători de vis alături de cei dragi!
Senator PSD Călăraşi, Nicuşor Cionoiu

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură 
alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toata inima şi 

deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. 
Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe 

un dar nepreţuit.

La mulţi ani!
Primarul municipiului Călăraşi,

Ing. Marius Grigore Dulce

Credinţa face orice posibil, speranţa ne dă putere să 
continuăm, dragostea face ca orice să fie frumos. De 

Crăciun, vă urez să le aveţi pe toate! 

Crăciun Fericit şi Sărbători Fericite!
Deputat Sorin Vrăjitoru,

Vicepreşedinte PSD Călăraşi

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu 
dragostea creştină, să primiţi în dar lumină, zurgălăi 

de flori de gheaţă, mult noroc s-aveţi în viaţă. 

La Mulţi Ani cu Sănătate!
Senator Roxana Natalia Paţurcă

De Crăciun este momentul să uităm de griji şi 
supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu 

suntem niciodată singuri! 

Sărbători fericite! La mulţi ani!
Deputat Cristian Sefer, 

vicepreşedinte PSD Călăraşi

Din lumina sărbătoririi naşterii Domnului Iisus şi din 
speranţa ce însoţeşte Noul An, gânduri bune şi urări 
de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor! La mulţi ani!

Senator Ciprian Pandea,

Vicepreşedinte PNL Călăraşi

Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă 
sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături 

de cei dragi. 

La mulţi ani!
Ing. Virgiliu Diaconu, manager CJCC Călăraşi

Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, 
surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor. Fie ca 
sărbătorile de iarnă să vă aducă linişte, căldură şi 

armonie în suflet. 

Crăciun fericit!
Nicolae Rîjnoveanu, primarul comunei Roseţi

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu 
imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, 

iubire şi fericire. 

Sărbători fericite!
Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul comunei Borcea

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul 
de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să 
vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă 

şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!
Ionel Zardova, primarul comunei Ştefan Vodă

Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate 
şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate 

celor dragi. La mulţi ani!
Deputat Emil Florian Dumitru, 

preşedinte PNL Călăraşi
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