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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 Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în 
inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos! 

Paşte fericit!
Dumitru Coarnă, deputat PSD Călăraşi

Învierea Domnului să vă umple sufletul de 
lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de 

gânduri frumoase şi inima de iubire! 

Hristos a Înviat!
Nicuşor Cionoiu, senator PSD Călăraşi

Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă şi 
în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în 

sânul familiei. 

Hristos a înviat!
Constantin Bîrcă, deputat PSD Călăraşi

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile 
voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă 

renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu 
bunătate şi căldură în suflet. 

Hristos a înviat!
Georgiana Teodorescu, manager Centrul 
Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în 
inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos!
Răzvan Meseşeanu, 

preşedinte PRO România Călăraşi

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai 
buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai 
deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi 

în inimile noastre. 

Paşte Fericit!
Gheorghe Drăgănică, 

director executiv DGASPC Călăraşi

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde 
casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi 

împliniri. 

Paşte fericit!
Primar, Ionel Zardova 

şi Consiliul Local al com. Ştefan Vodă

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile 
voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă 
renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu 

bunătate şi căldură în suflete! 

Hristos a Înviat!
Primar, Gabriel Rădulescu 

şi Consiliul Local al com. Independenţa

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine 
din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. 

Paşte Fericit!
Cristian Zanfir, preşedinte AFC Dunărea 2005 

Călăraşi

Fie ca sărbătorile pascale să vă găsească alături 
de cei dragi, în armonie și înțelegere. Să vă 

bucurați de minunea Învierii și a iubirii, să vă 
intre lumina în case și în viață. 

Paște fericit!
Constantin Anghel, preşedinte S.A. 
Agrozootehnica Independenţa SA

Azi, în zi de sărbătoare, să coboare liniştea şi 
pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în 
inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă 

aducă renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei 
cu bunătate şi căldură în suflete! 

Hristos a Înviat!
Primar, Nicolae Rîjnoveanu 

şi Consiliul Local al com. Roseţi
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