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Educaţia copiilor este viitorul societăţii 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria acordă o atenţie Un alt exemplu este proiectul LEARN – “Ascultaţi, educaţi, 
specială educaţiei copiilor de toate vârstele. Educaţia joacă acţionaţi şi citiţi într-o reţea”, ROBG–153, implementat 
un rol cheie în dezvoltarea personalităţii, abilităţilor  unui de  UAT Comuna Lumina, UAT Oraşul Ovidiu, UAT Comuna 
copil, astfel încât acesta să îşi poată atinge potenţialul Mihail Kogălniceanu, Municipalitatea General Toshevo, 
maxim. Implicarea copiilor în proiecte construieşte tocmai Municipalitatea Kavarna, care urmăreşte să conecteze copiii 
aceste abilităţi cheie de viaţă, le stimulează creativitatea, îi la comunităţile lor prin extinderea cunoaşterii acestora 
ajută să lucreze împreună ca o echipă, îi încurajează să-şi asupra importanţei clădirii aspiraţiilor şi abilităţilor 
imagineze lumea într-un mod nou şi să încerce să o facă mai vocaţionale pentru asigurarea pregătirii pentru o carieră, 
bună. proiect ce s-a desfăşurat în judeţul Constanţa, România şi 

districtul Dobrich, Bulgaria.Prin proiectele finanţate, Programul Interreg V-A România – 
Bulgaria urmăreşte să sprijine copiii din zona transfrontalieră În egală măsură, proiectul “Dezvoltarea unei abordări 
România şi Bulgaria. În cadrul proiectului CBC for MaST comune asupra educaţiei antreprenoriale în şcoli”, 
Education -„Coordonarea politicilor comune şi a ROBG-152, implementat de Şcoala Gimnazială “Nikola 
investiţiilor în echipamente în domeniul educaţiei din Yonkov Vaptsarov” din Berkovitsa, Şcoala Gimnazială 
zona transfrontalieră”, ROBG- 165, implementat de  “Zaharia Stancu” din Roşiorii de Vede, Asociaţia Management 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, Şcoala secundară Regional pentru Educaţie din Montana, urmăreşte să crească 
"Emilian Stanev" din Veliko Tarnovo, Liceul de Matematică şi capacitatea instituţiilor educaţionale prin colaborare în Acestea reprezintă doar o mică parte din proiectele care 
Ştiinţe Naturale "Sv. Kliment Ohridski" din Silistra şi Şcoala cadrul ariei transfrontaliere a districtului Montana, Bulgaria vizează educaţia în aria transfrontalieră, rezultate mai 
secundară “Hristo Botev” din Tutrakan, s-a prevăzut şi judeţul Teleorman, România. Prin proiect s-a urmărit multe urmând a fi obţinute în perioada care urmează. Până 
dezvoltarea comună a domeniului MaST (matematică, ştiinţă modernizarea curriculei celor două şcoli partenere precum şi atunci, Programul Interreg V-A România – Bulgaria le doreşte 
şi tehnologie). Toţi beneficiarii proiectului au achiziţionat dotarea acestora cu mobilier şi echipamente noi. tuturor copiilor La mulţi ani de ziua lor, 1 Iunie, succes la 
echipamente similare pentru dotări MICS (roboţi şcoală şi o vară însorită, fără griji!
educaţionali, mini planetariu, cutie de instrumente 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A mecanicе, cutie de instrumente electronică, microscop, 
România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi telescop, cutie de instrumente demonstrative 
despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de electrostaticе, generator Van de Grafts, optică laser, kit 
implementare, vă invităm să accesaţi pagina de internet fotometru, cutie de instrumente pentru experimente 
www.interregrobg.eu. chimice etc).

Primăria Comunei Independenţa, cu sediul în 
Comuna Independenţa str.Unirii nr.42, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de Şef serviciu în 
cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de 
Urgenţă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 08.06.2021, ora 10.00, 

- Proba interviu în data de 09.06.2021, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:

- are cetăţenia romănă şi domiciliul în Romănia;

- cunoaşte limba romănă scris şi vorbit;

- are vărsta de minim 18 ani impliniti;

- are capacitate deplină de exercitiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei 
pentru care nacdidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii: Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat şi  Certificat de absolvirea 
cursurilor de Șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă;

- nu se solicită vechime în muncă;

- să fie atestat de către Inspectoratul Judetean 
pentru Situaţii de Urgenţă al Judetului Călăraşi 
„Barbu Stirbei”;

- nu a fost condamnat 

- nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel 
cum este definită de lege.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primăriei 
comunei Independenţa.   

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei 
Independenţa, judeţul Călăraşi, persoană de 
contact: Ion Eugenia Mariana. Telefon: 
0242535353, 0741034632, fax: 0242535433.

Primar,

Ing. Rădulescu Gabriel

Primăria Independenţa
Concurs pentru ocuparea unei 

funcții contractuale vacante

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie temă a trio-ului conjugal, în trei acte cu Vineri, 18 iunie, ora 19:00 - ” Cerere în 
Călăraşi, instituţie aflată în subordinea multiple şi intense răsturnări de situaţii. Cu căsătorie ” 
Consiliului Judeţean Călăraşi vă invită să sau fără acordul celor implicaţi, singura Preţ bilet: 45 lei în sală şi 40 lei la balcon
vizionaţi spectacolul „Soţ de vânzare”, garanţie oferită e o seară plina de umor şi Distribuţie: Ştefan Opreanu, Oana Burcescu şi 
programat vineri, 4 iunie, ora 19.00, pe scena râsete-n cascade! Graţiela Popa
Centrului Cultural Barbu Ştirbei. Pregătiţi-vă pentru o experienţă care vă va Duminică, 27 iunie, ora 19:00 - ” Un bărbat şi 
Oxana (o tânără „modernă” până în vârful schimba cu siguranţă percepţia despre mai multe femei”
unghiilor strident colorate, frumuşică, uşor căsnicie şi…teatrul românesc underground! Preţ bilet : 50 lei
naivă, dar extrem de determinată) îi propune Regia Marius Gîlea. Cu Ana Odagiu, Maria Distribuţie : Paula Chirilă şi George Elenei Vladimirovna (nevastă de profesie, Radu, Marius Gîlea. Constantinescutrecută de prima tinereţe, însă inteligentă, cu În perioada următoare în Sala Barbu Ştirbei Biletele se pot achiziţiona de la Centrul „look” şi iniţiată în metehnele vietii) o afacere vor avea loc următoarele spectacole: Judeţean de Cultură şi Creaţie.pe cât de indecentă, pe atât de inedită: un Marţi, 8 iunie, ora 19:00 - ” Totul se Accesul în sală se face cu 30 de minute înainte contract de vânzare-cumpărare al mult transformă” de începerea spectacolului pentru evitarea doritului ei soţ contra tentantei sume de 

Preţ bilet : 120 lei aglomerării. Locurile în sală se vor ocupa cu “douăj' de mii”.
Distribuţie : Maia Morgenstern, Carmen respectarea unui scaun liber între spectator. Andrei Vasilievici (mascul veritabil care 
Tănase, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu Pe tot parcursul spectacolului se va păstra trăieşte cu voluptate criza vârstei de mijloc) 
Vineri, 11 iunie, ora 19:00 - ” Trioul Conjugal” masca de protecţie pe nas şi gură.pare să facă toţi banii. Va fi însă de acord cu 
Preţ bilet : 50 lei P.S. Trebuie să prezentaţi DOAR biletul de această tranzacţie? Vor reuşi cele două femei 

acces, deci nu vă descurajaţi şi haideţi la să încheie incredibilul contract? Distribuţie: Luminiţa Bucur, Oleg Apostol, 
#teatru, cu mic, cu mare.Maria RaduSubiectul tratează, original şi picant, eterna 

CINEMA 3D/2D Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi
Program Cinema 3D / 2D Călăraşi

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan 
Vodă 2021-2027 a fost elaborată, urmând ca în 
perioada imediat următoare să fie supusă 
dezbaterii şi aprobării în Consiliul Local.

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă dezvoltarea 
echilibrată şi armonioasă a localităţii prin crearea şi prin 
susţinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, 
sănătos şi diversificat, care să asigure creşterea economică 
continuă şi calitatea vieţii cetăţenilor comune.
“Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan Vodă, prin 
care dorim să oferim o imagine cât mai clară a obiectivelor 
pe care administraţia locală şi le-a fixat pentru următorii 6 
ani este gata urmând să fie dezbătută şi validată în Consiliul 
Local. În cadrul strategiei, dezvoltarea comunei Ştefan Vodă 

selectarea acţiunilor şi a politicilor viitoare.a fost structurată pe o perioadă de 6 ani, cuprinsă în 
Strategia redă o analiză a resurselor şi oportunităţilor intervalul de timp 2021-2027, dorindu-se astfel 
comunei prezentând cadrul în care se va realiza progresul în suprapunerea cu următoarea perioada de programare 
următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii stabilită de către Comisia Europeană.”, a declarat primarul 
locuitorilor. În acest sens trebuie promovată o economie Ionel Zardova care a continuat “Strategia de dezvoltare locală 
dinamică şi competitivă, care să asigure locuri de muncă, un prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia 
înalt nivel de educaţie, ocrotirea sănătăţii, coeziunea socială pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării comunei. Prin 
şi protecţia mediului, într-o lume sigură, ce respectă conţinutul strategiei dorim să subliniem şi rolul important ce 
diversitatea culturală”revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor 
În opinia sa, “elaborarea strategiei reprezintă unul dintre cei europene. Am pregătit un plan de măsuri de dezvoltare care 
mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare să reflecte cât mai fidel opţiunile şi nevoile cetăţenilor. 
locală, fiindcă această strategie are ca scop stabilirea unor Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea 
priorităţi pe termen mediu spre care se orientează efortul de direcţiilor strategice de dezvoltare si rezultatul implicării 
dezvoltare al comunităţii locale în viitor.”tuturor factorilor interesaţi şi responsabili de la nivelul 

comunei. Potrivit documentului, dezvoltarea spaţiului rural se bazează 
pe conceptul de dezvoltare durabilă care presupune Rezultatele studiilor şi ale procesului de elaborare a 
îmbinarea armonioasă între componenta agricolă şi strategiei ne-au oferit nouă, administraţiei locale, o 
componenta economică rurală agroalimentară şi neagricolă.modalitate utilă pentru identificarea priorităţilor şi pentru 

Administratorul public al municipiului administrarea Consiliului Judeţean ori a de persoane, amplasarea unui număr de 30 
Călăraşi, Eduard Grama a declarat joi că Primăriei Călăraşi. După cum ştiţi, domnul de balize de-a lungul braţului Borcea care 
lucrările de demolare ale construcţiilor Chirilă (n.r. Dumitru Chirilă, directorul CSM vor semnaliza şenalul navigabil.
ridicate ilegal pe malul stâng al Borcei vor fi Călăraşi), unul dintre oamenii rămaşi din Datele de identificare ale obiectivului de 
finalizate în două săptămâni, urmând ca vechea administraţie şi care a creat ceea ce investiţie sunt:
terenul eliberat să fie predat pentru se întâmplă acolo, a trimis o negaţie către Amplasament: Lucrările sunt amplasate în 
demararea proiectelor privind Portul MTS, spunând că nu e de acord ca această intravilanul municipiului Călăraşi, conform 
Turistic de Agrement, respectiv Promenda. bază să treacă în proprietatea unei din cele P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin 

două instituţii menţionate mai sus.” - „După 4 ani de la depunerea proiectelor şi Hotararea Consiliului Local Călăraşi nr. 
Eduard Gramaobţinerea finanţării, am ajuns în 75/26.06.2009 şi face parte din inventarul 

săptămâna în care împreună cu „Nu putem fi daţi în judecată pentru că acei bunurilor care aparţin domeniului privat al 
reprezentanţi ai administraţiilor Consiliului oameni nu există acolo. Au avut contracte municipiului Călăraşi. Suprafaţa de teren 
Judeţean şi Primăriei Călăraşi am mers la de ocupare temporară, contracte care s-au ocupată de lucrări este de circa 18.653 mp 
terenul amplasat pe malul braţului Borcea încheiat la sfârşitul anului trecut.” - Eduard teren intravilan neproductiv şi este cuprins 
pentru a-l elibera şi a-l aduce în condiţii Grama între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă 
optime pentru realizarea acestor investiţii. DN3, fiind ocupat de construcţii şi „Contractul de demolare este pe o 

amenajări.Ce am găsit acolo, aţi văzut cu toţii...o perioadă de 20 de zile. Ulterior va intra 
Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt mizerie de nedescris, case construite pe constructorul, câştigătorul licitaţiei de la 
următoarele:terenurile Primăriei fără autorizaţie. În portul turistic pentru demararea lucrărilor.” 

urmă cu un an am discutat cu cei care erau - Eduard Grama 1. Apărare de mal stâng al Braţului Borcea;
amplasaţi acolo. Am crezut că au înţeles 2. Clădire gară fluvială cu dimensiunea de „Au fost discuţii cu privire la lucrările de 
dar când am mers să demolăm ne-am dat 9,00 x 36,50 m;dragare. Ele pot fi efectuate de AFDJ şi 
seama că cei care ar fi trebuit să respecte Ministerul Transporturilor prin Transporturi 3. Amenajări exterioare (reţele de 
legea, fiind reprezentanţi ai unor instituţii Navale, cu o singură condiţie. Şi anume ca alimentare cu apă potabilă şi canalizare 
importante, efectiv ne-au sfidat. Am decis pe malul braţului Borcea să existe cel puţin menajeră, instalaţii electrice, alee 
astfel să începem demolarea, ceea ce se şi o investiţie. La acest moment nu există pietonală, ponton şi pasarelă de acces, 
întâmplă de 3 zile. niciu una, costurile pentru dragare nu se ambarcaţiune şi balize).
Lucrările se vor finaliza în următoarele 2 justifică. Va fi construit mai întâi Portul, Durata estimată de realizare a investiţiei: 
săptămâni. Două proiecte importante apoi Promenada după care se va face 36 luni.
pentru municipiul Călăraşi vor fi puse în dragarea. Ministerul Transporturilor nu face Proiectul “Dezvoltarea turistică a 
aplicare în perioada următoare.”, a dragarea pentru societăţile private.” - 

braţului Borcea – Călăraşi – port declarat administratorul public al Eduard Grama
municipiului, Eduard Grama, cel care a turistic de agrement” 
supravegheat îndeaproape procesul de Proiect al Consiliului Judeţean Călăraşi Proiectul "Îmbunătăţirea demolare. aprobat la finanţare prin Ministerul 

siguranţei navigabilităţii în zona Turismului, conform Contractului de „În continuarea Promenadei există cel de-al 
finanţare nr. 25485/12.08.2019.transfrontalieră"doilea proiect, de 18 milioane de euro, 

Portul de ambarcaţiuni, proiect care a Valoarea totală a proiectului este de Consiliul Judeţean Călăraşi este lider de 
primit ordinul de începere pentru 86.522.510,65 lei (TVA inclus), conform proiect, partenere fiind municipalitatea 
constructor. Prima investiţie va fi Portul.” - Contractului de finanţare, din care valoarea Călăraşi şi cea din Silistra (Bulgaria)
Eduard Grama contractată pentru proiectare şi execuţie 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii 
lucrări este de 64.023.735,81 lei (fără TVA).„Cei care nu au demolat până la momentul este 36.760.107,09 lei la care se adaugă 
Ce se urmăreşte:prezenţei noastre în zonă vor suporta T.V.A., din care C + M este în valoare de 
- Creşterea zonei din punct de vedere aceste costuri de demolare.” - Eduard 28.101.133,43 lei, la care se adaugă T.V.A..”
turisticGrama La Călăraşi, urmează a se amenaja o zonă 
- Acoperirea necesităţii în zonă a unui port „În ceea ce priveşte Baza de canotaj, vă pot de promenadă cu alei pietonale, un ponton 
în funcţie de numărul de ambarcaţiuni spune că s-au făcut demersuri, inclusiv la de acces, construcţie gară fluvială, 
înregistrate.finele anului 2020, către MTS pentru ca achiziţionarea unei ambarcaţiuni pentru 
Termenul de finalizare: 28 de luniaceasta să intre în proprietatea sau transport pasageri cu o capacitate de 20-40 

Clasat pe locul 3 în topul preferinţelor 
călărăşenilor pentru funcţia de primar al 
municipiului la alegerile locale din 27 septembrie, 
Liviu Coman a decis să intre în Executivul 
Primăriei Călăraşi, fiind încredinţat că astfel ar 
putea să dea viaţă multor proiecte asumate în 
timpul campaniei electorale. 

Liderul PMP Călăraşi a lăsat deoparte diferenţele doctrinare 
considerând că primordiale sunt interesele generale, ale 
tuturor locuitorilor municipiului reşedinţă de judeţ. În plus, 
Liviu Coman a reuşit să integreze foarte repede în Executivul 
PMC, implicat încă din prima clipă în dezvoltarea 
municipiului în integralitatea lui. “Colegii mei din Executivul 
Primăriei municipiului Călăraşi au expertiză în domeniul 
administraţiei publice locale. Nu încape dubiu din acest 
punct de vedere. Viziunile noastre privind modernizarea 
municipiului au coincis de la bun început. Din acest 
considerent, colaborăm bine, ne consultăm, stabilim 
împreună paşi pe care-i avem de urmat întrucât obiectivul 
nostru major îl reprezintă dezvoltarea acestui municipiu aşa 
cum ni l-am asumat fiecare dintre noi în campania 
electorală.”, susţine viceprimarul, Liviu Coman.

Acţiuni iniţiate
Desemnat preşedinte al Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei, 
Liviu Coman, în aceste prime luni de mandat, a iniţiat 
demersul de amenajare a unui sens giratoriu la intersecţia 
str. Bucureşti cu B-dul Cuza Vodă, obiectiv inclus şi în 
programul electoral prezentat călărăşenilor în urmă cu un an. 
“Amenajarea acestui sens giratoriu a fost aprobată în cadrul 
Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei fiind avizată şi de 
Biroul Poliţiei Rutiere Călăraşi. A fost aprobată şi suma 
pentru finanţarea lucrării care urmează să fie executată”, a 
declarat Coman care a mai adăugat că în perioada imediat pe 
străzile Plevna, Rahova, Viitor, Primăverii, Aurora şi B-dul 1 
Mai se va circula în sens unic. 
Tot în calitate de viceprimar, Liviu Coman a coordonat grupul 
de lucru pentru redactarea “Regulamentului pentru atribuire 
parcări de domiciliu”. ”Acest Regulament s-a aflat în 
dezbatere publică urmând a fi supus aprobării în Consiliul 
Local.”, a precizat viceprimarul municipiului Călăraşi care tot 
în în această perioadă a coordonat şi grupul de lucru 
constituit pentru adoptarea procedurii privind colectarea 
deşeurilor provenite din construcţii / demolări. “Ideea de 
bază este că se va menţiona în certificatul de urbanism, 
obligaţia solicitantului autorizaţiei de construcţie / 
demolare de a încheia un contract penru ridicare deşeurilor 
cu un opetrator de profil, eliberarea autorizaţiei fiind 
condiţionată de existenţa acestui contract.”, este precizarea 
făcută de Liviu Coman.
La iniţiativa sa, Primăria a preluat printr-o donaţie făcută de 
o firmă privată o suprafaţă de 13.000 mp, limitrofă străzii 
Bârsa, suprafaţă infestată cu zeci de tone de gunoi. “În acest 
fel s-a putut demara acţiunea de igienizare a zonei, în 
prezent apropiindu-se de finalizare.”, a afirmat viceprimarul 
Liviu Coman.
Un alt obiectiv asumat în campania electorală a fost 
“înfrumuseţarea” oraşului, Liviu Coman a condus şi grupul de 
lucru instituit pentru redactarea unui nou ,,Regulament de 
protecţie a spaţiilor verzi, de organizare, dezvoltare şi 
întreţinere a acestora pe tot teritoriul municipiului Călăraşi”. 
“Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi se va urmări să fie cât 
mai mare, iar repartizarea lor pe suprafaţa municipiului 
nostru să răspundă cerinţelor tuturor cetăţenilor, 
acordându-se prioritate amenajării acestora în zone 
defavorizate. Speciile folosite în amenajarea spaţiilor verzi 
vor fi preponderent autohtone, aclimatizate, cu potenţial 
ornamental ridicat, specifice etajului de vegetaţie în care se 
regăseşte municipiul Călăraşi. Tăierile şi toaletările de 
arbori şi arbuşti din aliniamente şi spaţii verzi se vor face 
doar după stabilirea clară, justuficată a necesităţii unor 
astfel de intervenţii.”, a menţionat, printre altele, 
viceprimarul Coman care a dat asigurări că “Acest document 
va fi finalizat în scurt timp şi supus dezbaterii publice.”

n Primăria Ştefan Vodă

Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invită la film. Puteţi 
viziona Trăind printre demoni: E 
mâna diavolului – 2D, după cum 
urmează:

04 – 10.06.2021
Ora: 18:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Trăind printre 
demoni: E mâna 
diavolului – 2D 

experimentaţii investigatori din Regia: Michael Chaves
viaţa reală, Ed şi Lorraine Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson
Warren. Unul dintre cele mai Gen film: Horror, Mister, Thriller
senzaţionale cazuri din dosarele 

Durata: 112 minute
lor, începe cu lupta pentru 

Premiera în România: sufletul unui tânăr băiat şi îi duce 
04.06.2021 apoi dincolo de tot ce mai 
„Trăind printre demoni: E mâna văzuseră până acum, pentru a 
diavolului" dezvăluie o poveste marca primul caz din istoria 
îngrozitoare de teroare, crimă si Americii în care un suspect de 
o forţă malefică necunoscută, crimă invoca posesia demonică 
care îi şochează chiar şi pe ca strategie de apărare.

Centrul Judeţean de Cultură şi să-l angajeze pe Tom pentru a 
Creaţie Călăraşi, instituţie scăpa de şoricel. Ceea ce 
subordonată Consiliului urmează ameninţă să distrugă 
Judeţean Călăraşi, vă invită la cariera ei, nunta şi, in 
film. Puteţi viziona Tom şi Jerry – consecinţă, hotelul în sine. Dar 
2D (variantă dublată), după cum în curând apare o problemă şi 
urmează: mai mare: un angajat diabolic şi 

ambiţios conspiră împotriva 04 şi 11.06.2021, ora 12:30
celor trei.05 – 06.06.2021 şi 12 – 
Tom şi Jerry, un amestec de 13.06.2021, orele 10:00 şi 12:30
animaţie clasică şi acţiune live, 

Tom şi Jerry – 2D aduce pe marele ecran 
personajele legendare, şi le (variantă dublată)
obligă să facă ceva de 

Regia: Tim Story neimaginat: să lucreze împreună 
Voci versiunea română: Chloë pentru a se salva.
Grace Moretz, Michael Peña
Gen film: Animaţie
Durata: 101 minute
Rating: AG
Premieră în România: 
04.06.2021
Lupta dintre Tom şi Jerry începe 
când acesta din urmă se mută în 
cel mai luxos hotel din New York 
în ajunul „nunţii secolului”, 
forţând planificatorul 
evenimentului, pe tânăra Kayla, 

Invitaţie la teatru: SOŢ DE VÂNZARE - vineri, 4 iunie, ora 19.00

Invitaţie la film: Trăind printre 
demoni: E mâna diavolului - 2D

Invitaţie la film: Tom şi 
Jerry - 2D (variantă dublată)

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala se 
va ocupa la o capacitate de maxim 
50% când rata de incidenţă Covid-
19 pe municipiu este sub 1,5 la mia 
de locuitori.
Vă aşteptăm la film!
PROGRAM CASIERIE
MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 – 21.00
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Liviu Coman: Obiectivul 
nostru major îl 

reprezintă dezvoltarea 
acestui municipiu

Ionel Zardova: Am pregătit un plan de 
măsuri de dezvoltare care să reflecte cât 
mai fidel opţiunile şi nevoile cetăţenilor

E. Grama: Lucrările de demolare se vor finaliza în următoarele 
2 săptămâni. Două proiecte importante pentru municipiul 

Călăraşi vor fi puse în aplicare în perioada următoare
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Educaţia copiilor este viitorul societăţii 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria acordă o atenţie Un alt exemplu este proiectul LEARN – “Ascultaţi, educaţi, 
specială educaţiei copiilor de toate vârstele. Educaţia joacă acţionaţi şi citiţi într-o reţea”, ROBG–153, implementat 
un rol cheie în dezvoltarea personalităţii, abilităţilor  unui de  UAT Comuna Lumina, UAT Oraşul Ovidiu, UAT Comuna 
copil, astfel încât acesta să îşi poată atinge potenţialul Mihail Kogălniceanu, Municipalitatea General Toshevo, 
maxim. Implicarea copiilor în proiecte construieşte tocmai Municipalitatea Kavarna, care urmăreşte să conecteze copiii 
aceste abilităţi cheie de viaţă, le stimulează creativitatea, îi la comunităţile lor prin extinderea cunoaşterii acestora 
ajută să lucreze împreună ca o echipă, îi încurajează să-şi asupra importanţei clădirii aspiraţiilor şi abilităţilor 
imagineze lumea într-un mod nou şi să încerce să o facă mai vocaţionale pentru asigurarea pregătirii pentru o carieră, 
bună. proiect ce s-a desfăşurat în judeţul Constanţa, România şi 

districtul Dobrich, Bulgaria.Prin proiectele finanţate, Programul Interreg V-A România – 
Bulgaria urmăreşte să sprijine copiii din zona transfrontalieră În egală măsură, proiectul “Dezvoltarea unei abordări 
România şi Bulgaria. În cadrul proiectului CBC for MaST comune asupra educaţiei antreprenoriale în şcoli”, 
Education -„Coordonarea politicilor comune şi a ROBG-152, implementat de Şcoala Gimnazială “Nikola 
investiţiilor în echipamente în domeniul educaţiei din Yonkov Vaptsarov” din Berkovitsa, Şcoala Gimnazială 
zona transfrontalieră”, ROBG- 165, implementat de  “Zaharia Stancu” din Roşiorii de Vede, Asociaţia Management 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, Şcoala secundară Regional pentru Educaţie din Montana, urmăreşte să crească 
"Emilian Stanev" din Veliko Tarnovo, Liceul de Matematică şi capacitatea instituţiilor educaţionale prin colaborare în Acestea reprezintă doar o mică parte din proiectele care 
Ştiinţe Naturale "Sv. Kliment Ohridski" din Silistra şi Şcoala cadrul ariei transfrontaliere a districtului Montana, Bulgaria vizează educaţia în aria transfrontalieră, rezultate mai 
secundară “Hristo Botev” din Tutrakan, s-a prevăzut şi judeţul Teleorman, România. Prin proiect s-a urmărit multe urmând a fi obţinute în perioada care urmează. Până 
dezvoltarea comună a domeniului MaST (matematică, ştiinţă modernizarea curriculei celor două şcoli partenere precum şi atunci, Programul Interreg V-A România – Bulgaria le doreşte 
şi tehnologie). Toţi beneficiarii proiectului au achiziţionat dotarea acestora cu mobilier şi echipamente noi. tuturor copiilor La mulţi ani de ziua lor, 1 Iunie, succes la 
echipamente similare pentru dotări MICS (roboţi şcoală şi o vară însorită, fără griji!
educaţionali, mini planetariu, cutie de instrumente 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A mecanicе, cutie de instrumente electronică, microscop, 
România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi telescop, cutie de instrumente demonstrative 
despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de electrostaticе, generator Van de Grafts, optică laser, kit 
implementare, vă invităm să accesaţi pagina de internet fotometru, cutie de instrumente pentru experimente 
www.interregrobg.eu. chimice etc).

Primăria Comunei Independenţa, cu sediul în 
Comuna Independenţa str.Unirii nr.42, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de Şef serviciu în 
cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de 
Urgenţă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 08.06.2021, ora 10.00, 

- Proba interviu în data de 09.06.2021, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:

- are cetăţenia romănă şi domiciliul în Romănia;

- cunoaşte limba romănă scris şi vorbit;

- are vărsta de minim 18 ani impliniti;

- are capacitate deplină de exercitiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei 
pentru care nacdidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii: Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat şi  Certificat de absolvirea 
cursurilor de Șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă;

- nu se solicită vechime în muncă;

- să fie atestat de către Inspectoratul Judetean 
pentru Situaţii de Urgenţă al Judetului Călăraşi 
„Barbu Stirbei”;

- nu a fost condamnat 

- nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel 
cum este definită de lege.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primăriei 
comunei Independenţa.   

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei 
Independenţa, judeţul Călăraşi, persoană de 
contact: Ion Eugenia Mariana. Telefon: 
0242535353, 0741034632, fax: 0242535433.

Primar,

Ing. Rădulescu Gabriel

Primăria Independenţa
Concurs pentru ocuparea unei 

funcții contractuale vacante

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie temă a trio-ului conjugal, în trei acte cu Vineri, 18 iunie, ora 19:00 - ” Cerere în 
Călăraşi, instituţie aflată în subordinea multiple şi intense răsturnări de situaţii. Cu căsătorie ” 
Consiliului Judeţean Călăraşi vă invită să sau fără acordul celor implicaţi, singura Preţ bilet: 45 lei în sală şi 40 lei la balcon
vizionaţi spectacolul „Soţ de vânzare”, garanţie oferită e o seară plina de umor şi Distribuţie: Ştefan Opreanu, Oana Burcescu şi 
programat vineri, 4 iunie, ora 19.00, pe scena râsete-n cascade! Graţiela Popa
Centrului Cultural Barbu Ştirbei. Pregătiţi-vă pentru o experienţă care vă va Duminică, 27 iunie, ora 19:00 - ” Un bărbat şi 
Oxana (o tânără „modernă” până în vârful schimba cu siguranţă percepţia despre mai multe femei”
unghiilor strident colorate, frumuşică, uşor căsnicie şi…teatrul românesc underground! Preţ bilet : 50 lei
naivă, dar extrem de determinată) îi propune Regia Marius Gîlea. Cu Ana Odagiu, Maria Distribuţie : Paula Chirilă şi George Elenei Vladimirovna (nevastă de profesie, Radu, Marius Gîlea. Constantinescutrecută de prima tinereţe, însă inteligentă, cu În perioada următoare în Sala Barbu Ştirbei Biletele se pot achiziţiona de la Centrul „look” şi iniţiată în metehnele vietii) o afacere vor avea loc următoarele spectacole: Judeţean de Cultură şi Creaţie.pe cât de indecentă, pe atât de inedită: un Marţi, 8 iunie, ora 19:00 - ” Totul se Accesul în sală se face cu 30 de minute înainte contract de vânzare-cumpărare al mult transformă” de începerea spectacolului pentru evitarea doritului ei soţ contra tentantei sume de 

Preţ bilet : 120 lei aglomerării. Locurile în sală se vor ocupa cu “douăj' de mii”.
Distribuţie : Maia Morgenstern, Carmen respectarea unui scaun liber între spectator. Andrei Vasilievici (mascul veritabil care 
Tănase, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu Pe tot parcursul spectacolului se va păstra trăieşte cu voluptate criza vârstei de mijloc) 
Vineri, 11 iunie, ora 19:00 - ” Trioul Conjugal” masca de protecţie pe nas şi gură.pare să facă toţi banii. Va fi însă de acord cu 
Preţ bilet : 50 lei P.S. Trebuie să prezentaţi DOAR biletul de această tranzacţie? Vor reuşi cele două femei 

acces, deci nu vă descurajaţi şi haideţi la să încheie incredibilul contract? Distribuţie: Luminiţa Bucur, Oleg Apostol, 
#teatru, cu mic, cu mare.Maria RaduSubiectul tratează, original şi picant, eterna 

CINEMA 3D/2D Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi
Program Cinema 3D / 2D Călăraşi

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan 
Vodă 2021-2027 a fost elaborată, urmând ca în 
perioada imediat următoare să fie supusă 
dezbaterii şi aprobării în Consiliul Local.

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă dezvoltarea 
echilibrată şi armonioasă a localităţii prin crearea şi prin 
susţinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, 
sănătos şi diversificat, care să asigure creşterea economică 
continuă şi calitatea vieţii cetăţenilor comune.
“Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan Vodă, prin 
care dorim să oferim o imagine cât mai clară a obiectivelor 
pe care administraţia locală şi le-a fixat pentru următorii 6 
ani este gata urmând să fie dezbătută şi validată în Consiliul 
Local. În cadrul strategiei, dezvoltarea comunei Ştefan Vodă 

selectarea acţiunilor şi a politicilor viitoare.a fost structurată pe o perioadă de 6 ani, cuprinsă în 
Strategia redă o analiză a resurselor şi oportunităţilor intervalul de timp 2021-2027, dorindu-se astfel 
comunei prezentând cadrul în care se va realiza progresul în suprapunerea cu următoarea perioada de programare 
următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii stabilită de către Comisia Europeană.”, a declarat primarul 
locuitorilor. În acest sens trebuie promovată o economie Ionel Zardova care a continuat “Strategia de dezvoltare locală 
dinamică şi competitivă, care să asigure locuri de muncă, un prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia 
înalt nivel de educaţie, ocrotirea sănătăţii, coeziunea socială pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării comunei. Prin 
şi protecţia mediului, într-o lume sigură, ce respectă conţinutul strategiei dorim să subliniem şi rolul important ce 
diversitatea culturală”revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor 
În opinia sa, “elaborarea strategiei reprezintă unul dintre cei europene. Am pregătit un plan de măsuri de dezvoltare care 
mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare să reflecte cât mai fidel opţiunile şi nevoile cetăţenilor. 
locală, fiindcă această strategie are ca scop stabilirea unor Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea 
priorităţi pe termen mediu spre care se orientează efortul de direcţiilor strategice de dezvoltare si rezultatul implicării 
dezvoltare al comunităţii locale în viitor.”tuturor factorilor interesaţi şi responsabili de la nivelul 

comunei. Potrivit documentului, dezvoltarea spaţiului rural se bazează 
pe conceptul de dezvoltare durabilă care presupune Rezultatele studiilor şi ale procesului de elaborare a 
îmbinarea armonioasă între componenta agricolă şi strategiei ne-au oferit nouă, administraţiei locale, o 
componenta economică rurală agroalimentară şi neagricolă.modalitate utilă pentru identificarea priorităţilor şi pentru 

Administratorul public al municipiului administrarea Consiliului Judeţean ori a de persoane, amplasarea unui număr de 30 
Călăraşi, Eduard Grama a declarat joi că Primăriei Călăraşi. După cum ştiţi, domnul de balize de-a lungul braţului Borcea care 
lucrările de demolare ale construcţiilor Chirilă (n.r. Dumitru Chirilă, directorul CSM vor semnaliza şenalul navigabil.
ridicate ilegal pe malul stâng al Borcei vor fi Călăraşi), unul dintre oamenii rămaşi din Datele de identificare ale obiectivului de 
finalizate în două săptămâni, urmând ca vechea administraţie şi care a creat ceea ce investiţie sunt:
terenul eliberat să fie predat pentru se întâmplă acolo, a trimis o negaţie către Amplasament: Lucrările sunt amplasate în 
demararea proiectelor privind Portul MTS, spunând că nu e de acord ca această intravilanul municipiului Călăraşi, conform 
Turistic de Agrement, respectiv Promenda. bază să treacă în proprietatea unei din cele P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobate prin 

două instituţii menţionate mai sus.” - „După 4 ani de la depunerea proiectelor şi Hotararea Consiliului Local Călăraşi nr. 
Eduard Gramaobţinerea finanţării, am ajuns în 75/26.06.2009 şi face parte din inventarul 

săptămâna în care împreună cu „Nu putem fi daţi în judecată pentru că acei bunurilor care aparţin domeniului privat al 
reprezentanţi ai administraţiilor Consiliului oameni nu există acolo. Au avut contracte municipiului Călăraşi. Suprafaţa de teren 
Judeţean şi Primăriei Călăraşi am mers la de ocupare temporară, contracte care s-au ocupată de lucrări este de circa 18.653 mp 
terenul amplasat pe malul braţului Borcea încheiat la sfârşitul anului trecut.” - Eduard teren intravilan neproductiv şi este cuprins 
pentru a-l elibera şi a-l aduce în condiţii Grama între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă 
optime pentru realizarea acestor investiţii. DN3, fiind ocupat de construcţii şi „Contractul de demolare este pe o 

amenajări.Ce am găsit acolo, aţi văzut cu toţii...o perioadă de 20 de zile. Ulterior va intra 
Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt mizerie de nedescris, case construite pe constructorul, câştigătorul licitaţiei de la 
următoarele:terenurile Primăriei fără autorizaţie. În portul turistic pentru demararea lucrărilor.” 

urmă cu un an am discutat cu cei care erau - Eduard Grama 1. Apărare de mal stâng al Braţului Borcea;
amplasaţi acolo. Am crezut că au înţeles 2. Clădire gară fluvială cu dimensiunea de „Au fost discuţii cu privire la lucrările de 
dar când am mers să demolăm ne-am dat 9,00 x 36,50 m;dragare. Ele pot fi efectuate de AFDJ şi 
seama că cei care ar fi trebuit să respecte Ministerul Transporturilor prin Transporturi 3. Amenajări exterioare (reţele de 
legea, fiind reprezentanţi ai unor instituţii Navale, cu o singură condiţie. Şi anume ca alimentare cu apă potabilă şi canalizare 
importante, efectiv ne-au sfidat. Am decis pe malul braţului Borcea să existe cel puţin menajeră, instalaţii electrice, alee 
astfel să începem demolarea, ceea ce se şi o investiţie. La acest moment nu există pietonală, ponton şi pasarelă de acces, 
întâmplă de 3 zile. niciu una, costurile pentru dragare nu se ambarcaţiune şi balize).
Lucrările se vor finaliza în următoarele 2 justifică. Va fi construit mai întâi Portul, Durata estimată de realizare a investiţiei: 
săptămâni. Două proiecte importante apoi Promenada după care se va face 36 luni.
pentru municipiul Călăraşi vor fi puse în dragarea. Ministerul Transporturilor nu face Proiectul “Dezvoltarea turistică a 
aplicare în perioada următoare.”, a dragarea pentru societăţile private.” - 

braţului Borcea – Călăraşi – port declarat administratorul public al Eduard Grama
municipiului, Eduard Grama, cel care a turistic de agrement” 
supravegheat îndeaproape procesul de Proiect al Consiliului Judeţean Călăraşi Proiectul "Îmbunătăţirea demolare. aprobat la finanţare prin Ministerul 

siguranţei navigabilităţii în zona Turismului, conform Contractului de „În continuarea Promenadei există cel de-al 
finanţare nr. 25485/12.08.2019.transfrontalieră"doilea proiect, de 18 milioane de euro, 

Portul de ambarcaţiuni, proiect care a Valoarea totală a proiectului este de Consiliul Judeţean Călăraşi este lider de 
primit ordinul de începere pentru 86.522.510,65 lei (TVA inclus), conform proiect, partenere fiind municipalitatea 
constructor. Prima investiţie va fi Portul.” - Contractului de finanţare, din care valoarea Călăraşi şi cea din Silistra (Bulgaria)
Eduard Grama contractată pentru proiectare şi execuţie 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii 
lucrări este de 64.023.735,81 lei (fără TVA).„Cei care nu au demolat până la momentul este 36.760.107,09 lei la care se adaugă 
Ce se urmăreşte:prezenţei noastre în zonă vor suporta T.V.A., din care C + M este în valoare de 
- Creşterea zonei din punct de vedere aceste costuri de demolare.” - Eduard 28.101.133,43 lei, la care se adaugă T.V.A..”
turisticGrama La Călăraşi, urmează a se amenaja o zonă 
- Acoperirea necesităţii în zonă a unui port „În ceea ce priveşte Baza de canotaj, vă pot de promenadă cu alei pietonale, un ponton 
în funcţie de numărul de ambarcaţiuni spune că s-au făcut demersuri, inclusiv la de acces, construcţie gară fluvială, 
înregistrate.finele anului 2020, către MTS pentru ca achiziţionarea unei ambarcaţiuni pentru 
Termenul de finalizare: 28 de luniaceasta să intre în proprietatea sau transport pasageri cu o capacitate de 20-40 

Clasat pe locul 3 în topul preferinţelor 
călărăşenilor pentru funcţia de primar al 
municipiului la alegerile locale din 27 septembrie, 
Liviu Coman a decis să intre în Executivul 
Primăriei Călăraşi, fiind încredinţat că astfel ar 
putea să dea viaţă multor proiecte asumate în 
timpul campaniei electorale. 

Liderul PMP Călăraşi a lăsat deoparte diferenţele doctrinare 
considerând că primordiale sunt interesele generale, ale 
tuturor locuitorilor municipiului reşedinţă de judeţ. În plus, 
Liviu Coman a reuşit să integreze foarte repede în Executivul 
PMC, implicat încă din prima clipă în dezvoltarea 
municipiului în integralitatea lui. “Colegii mei din Executivul 
Primăriei municipiului Călăraşi au expertiză în domeniul 
administraţiei publice locale. Nu încape dubiu din acest 
punct de vedere. Viziunile noastre privind modernizarea 
municipiului au coincis de la bun început. Din acest 
considerent, colaborăm bine, ne consultăm, stabilim 
împreună paşi pe care-i avem de urmat întrucât obiectivul 
nostru major îl reprezintă dezvoltarea acestui municipiu aşa 
cum ni l-am asumat fiecare dintre noi în campania 
electorală.”, susţine viceprimarul, Liviu Coman.

Acţiuni iniţiate
Desemnat preşedinte al Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei, 
Liviu Coman, în aceste prime luni de mandat, a iniţiat 
demersul de amenajare a unui sens giratoriu la intersecţia 
str. Bucureşti cu B-dul Cuza Vodă, obiectiv inclus şi în 
programul electoral prezentat călărăşenilor în urmă cu un an. 
“Amenajarea acestui sens giratoriu a fost aprobată în cadrul 
Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei fiind avizată şi de 
Biroul Poliţiei Rutiere Călăraşi. A fost aprobată şi suma 
pentru finanţarea lucrării care urmează să fie executată”, a 
declarat Coman care a mai adăugat că în perioada imediat pe 
străzile Plevna, Rahova, Viitor, Primăverii, Aurora şi B-dul 1 
Mai se va circula în sens unic. 
Tot în calitate de viceprimar, Liviu Coman a coordonat grupul 
de lucru pentru redactarea “Regulamentului pentru atribuire 
parcări de domiciliu”. ”Acest Regulament s-a aflat în 
dezbatere publică urmând a fi supus aprobării în Consiliul 
Local.”, a precizat viceprimarul municipiului Călăraşi care tot 
în în această perioadă a coordonat şi grupul de lucru 
constituit pentru adoptarea procedurii privind colectarea 
deşeurilor provenite din construcţii / demolări. “Ideea de 
bază este că se va menţiona în certificatul de urbanism, 
obligaţia solicitantului autorizaţiei de construcţie / 
demolare de a încheia un contract penru ridicare deşeurilor 
cu un opetrator de profil, eliberarea autorizaţiei fiind 
condiţionată de existenţa acestui contract.”, este precizarea 
făcută de Liviu Coman.
La iniţiativa sa, Primăria a preluat printr-o donaţie făcută de 
o firmă privată o suprafaţă de 13.000 mp, limitrofă străzii 
Bârsa, suprafaţă infestată cu zeci de tone de gunoi. “În acest 
fel s-a putut demara acţiunea de igienizare a zonei, în 
prezent apropiindu-se de finalizare.”, a afirmat viceprimarul 
Liviu Coman.
Un alt obiectiv asumat în campania electorală a fost 
“înfrumuseţarea” oraşului, Liviu Coman a condus şi grupul de 
lucru instituit pentru redactarea unui nou ,,Regulament de 
protecţie a spaţiilor verzi, de organizare, dezvoltare şi 
întreţinere a acestora pe tot teritoriul municipiului Călăraşi”. 
“Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi se va urmări să fie cât 
mai mare, iar repartizarea lor pe suprafaţa municipiului 
nostru să răspundă cerinţelor tuturor cetăţenilor, 
acordându-se prioritate amenajării acestora în zone 
defavorizate. Speciile folosite în amenajarea spaţiilor verzi 
vor fi preponderent autohtone, aclimatizate, cu potenţial 
ornamental ridicat, specifice etajului de vegetaţie în care se 
regăseşte municipiul Călăraşi. Tăierile şi toaletările de 
arbori şi arbuşti din aliniamente şi spaţii verzi se vor face 
doar după stabilirea clară, justuficată a necesităţii unor 
astfel de intervenţii.”, a menţionat, printre altele, 
viceprimarul Coman care a dat asigurări că “Acest document 
va fi finalizat în scurt timp şi supus dezbaterii publice.”

n Primăria Ştefan Vodă

Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invită la film. Puteţi 
viziona Trăind printre demoni: E 
mâna diavolului – 2D, după cum 
urmează:

04 – 10.06.2021
Ora: 18:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

Trăind printre 
demoni: E mâna 
diavolului – 2D 

experimentaţii investigatori din Regia: Michael Chaves
viaţa reală, Ed şi Lorraine Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson
Warren. Unul dintre cele mai Gen film: Horror, Mister, Thriller
senzaţionale cazuri din dosarele 

Durata: 112 minute
lor, începe cu lupta pentru 

Premiera în România: sufletul unui tânăr băiat şi îi duce 
04.06.2021 apoi dincolo de tot ce mai 
„Trăind printre demoni: E mâna văzuseră până acum, pentru a 
diavolului" dezvăluie o poveste marca primul caz din istoria 
îngrozitoare de teroare, crimă si Americii în care un suspect de 
o forţă malefică necunoscută, crimă invoca posesia demonică 
care îi şochează chiar şi pe ca strategie de apărare.

Centrul Judeţean de Cultură şi să-l angajeze pe Tom pentru a 
Creaţie Călăraşi, instituţie scăpa de şoricel. Ceea ce 
subordonată Consiliului urmează ameninţă să distrugă 
Judeţean Călăraşi, vă invită la cariera ei, nunta şi, in 
film. Puteţi viziona Tom şi Jerry – consecinţă, hotelul în sine. Dar 
2D (variantă dublată), după cum în curând apare o problemă şi 
urmează: mai mare: un angajat diabolic şi 

ambiţios conspiră împotriva 04 şi 11.06.2021, ora 12:30
celor trei.05 – 06.06.2021 şi 12 – 
Tom şi Jerry, un amestec de 13.06.2021, orele 10:00 şi 12:30
animaţie clasică şi acţiune live, 

Tom şi Jerry – 2D aduce pe marele ecran 
personajele legendare, şi le (variantă dublată)
obligă să facă ceva de 

Regia: Tim Story neimaginat: să lucreze împreună 
Voci versiunea română: Chloë pentru a se salva.
Grace Moretz, Michael Peña
Gen film: Animaţie
Durata: 101 minute
Rating: AG
Premieră în România: 
04.06.2021
Lupta dintre Tom şi Jerry începe 
când acesta din urmă se mută în 
cel mai luxos hotel din New York 
în ajunul „nunţii secolului”, 
forţând planificatorul 
evenimentului, pe tânăra Kayla, 

Invitaţie la teatru: SOŢ DE VÂNZARE - vineri, 4 iunie, ora 19.00

Invitaţie la film: Trăind printre 
demoni: E mâna diavolului - 2D

Invitaţie la film: Tom şi 
Jerry - 2D (variantă dublată)

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala se 
va ocupa la o capacitate de maxim 
50% când rata de incidenţă Covid-
19 pe municipiu este sub 1,5 la mia 
de locuitori.
Vă aşteptăm la film!
PROGRAM CASIERIE
MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 – 21.00
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Liviu Coman: Obiectivul 
nostru major îl 

reprezintă dezvoltarea 
acestui municipiu

Ionel Zardova: Am pregătit un plan de 
măsuri de dezvoltare care să reflecte cât 
mai fidel opţiunile şi nevoile cetăţenilor

E. Grama: Lucrările de demolare se vor finaliza în următoarele 
2 săptămâni. Două proiecte importante pentru municipiul 

Călăraşi vor fi puse în aplicare în perioada următoare
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