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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D/2D Călăraşi pentru perioada 3-30 septembrie 2021

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 

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!
Ing. Marius Dulce

Primar al municipiului Călăraşi

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

casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!
Nicuşor Cionoiu,

Senator PSD Călăraşi

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!
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi

Ec. Vasile Iliuţă

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!
Dumitru Coarnă, 

Deputat PSD Călăraşi

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!
Răzvan Meseşeanu, preşedinte PRO România 

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!
Constantin Bîrcă,

Deputat PSD 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. 

La mulţi ani!
Georgiana-Iuliana Teodorescu,

Manager CJCC Călăraşi

Dorim ca naşterea Domnului să vă aducă în suflet 
multă lumină şi căldură sufletească. Sărbători 

Fericite şi să aveţi parte numai de bucurii în noul an. 

La Mulţi Ani!
Nicolae Rîjnoveanu, primarul com. Roseţi

Consiliul Local al com. Roseţi

Fie că Sfintele Sărbători de iarnă să-şi reverse harul 
asupra ta şi a celor dragi, să-ţi aducă liniştea inimii şi 
a minţii şi să-ţi sporească sănătatea şi belşugul, să-ţi 

împlinească gândurile şi speranţele. 

LA MULŢI ANI!
Gabriel Rădulescu, primarul com. Independenţa

Consiliul Local al com. Independenţa

Minunatele nopţi ale Crăciunului, colindelor şi 
datinilor strămoşeşti să vă găsească la ceas de 

bucurie alături de oaspeţii cei dragi. Vă dorim tot 
binele, gândurile bune şi curate să vă însoţească 
pretutindeni, fericirea şi succesul să vă fie mereu 

alături! 

La mulţi ani!
Ionel Zardova, primarul com. Ştefan Vodă

Consiliul Local al com. Ştefan Vodă

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

iubire şi fericire. 

La Mulţi Ani cu bucurii!
Echipa Arena Media

Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişarea voastră caldă, 
vorba bună şi gândul curat să fie cel mai de preţ 

cadou pentru cei dragi. 

La Mulţi Ani cu bucurii!
Vasile Matei, primarul com. Grădiştea

Consiliul Local al com. Grădiştea
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