
CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 ianuarie  – 15 februarie 2018

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.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 9 - 22 februarie 2018

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.

Primul Crăciun Cincizeci de umbre descătuşate Early Man
Strigă-mă pe numele tău Pentru toţi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) şi (2D)

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

12

www.interregrobg.eu

Ziua Europei, care se sărbătoreşte la data această zi este sărbătorită cu diverse 
de 9 mai, este data care marchează evenimente.
aniversarea declaraţiei istorice al lui Secretariatul Comun pentru Programul 
Schuman. După reuniunea la nivel înalt de la Interreg V-A România - Bulgaria din cadrul 
Milano din 1985, 9 mai a fost declarată Ziua Biroului Regional pentru Cooperare 
Europei, această dată fiind unul dintre Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa 
simbolurile Europei Unite, împreună cu România - Bulgaria a continuat tradiţia de a 
steagul albastru, cu 12 stele aurii, "Oda  sărbători Ziua Europei prin organizarea unor 
Bucuriei" din Simfonia IX al lui Beethoven şi evenimente diferite în zona trans-
Moneda Unică (euro). frontalieră România-Bulgaria, cu scopul de 

a creşte gradul de conştientizare cu privire În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv 
la Uniunea Europeană, precum şi proiectului "Mediul de vizualizare Bulgaria şi România, începând cu 1 ianuarie 
diseminare de informaţii legate de impactul interactivă a patrimoniului cultural roman 2007 şi pentru peste 500 de milioane de 
cooperării transfrontaliere dintre România antic pentru zona transfrontalieră persoane, Uniunea Europeană reprezintă un 
şi Bulgaria asupra zonei eligibile a Bulgaria şi România", cod e-MS: ROBG-9, spaţiu fără graniţe, care oferă mai multe 
programului. implementat în cadrul Programului Interreg oportunităţi, şanse egale, libertate şi 

V-A România-Bulgaria, cofinanţat de circulaţie liberă. Anul acesta, pentru această sărbătoare, a 
Uniunea Europeană prin Fondul European fost organizată o întâlnire cu generaţia 
pentru Dezvoltare Regională. În acelaşi Pentru a sărbători Ziua Europei, instituţiile tânără a Europenilor – studenţi din 
timp, am venit aproape de cetăţenii din din UE şi-au deschis porţile pentru publicul Universitatea Ruse “Angel Kanchev”, 
Ruse (Bulgaria), oferindu-le răspunsuri la la începutul lunii mai la Bruxelles şi învăţând despre trecutul nostru comun în 
întrebările lor privind Uniunea Europeană Strasbourg. Birourile locale din Europa au această regiune europeană, aruncând o 
dar şi informaţii despre colaborarea organizat o varietate de activităţi şi privire în viitorul tehnologiei prin obiectele 
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria.evenimente pentru toate vârstele. În şi artefactele 3D realizate în cadrul 

fiecare an, mii de oameni participă la Pentru a afla mai multe despre Programul 
vizite, dezbateri, concerte şi alte Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm 
evenimente pentru a marca ziua şi a creşte să accesaţi site-ul oficial al programului: 
gradul de conştientizare cu privire la UE. În www.interregrobg.eu.
Europa, precum şi în Bulgaria şi România, 

9 Mai – Ziua Europei!

Echipajul feminin de 8+1 al României Iuliana Timoc, tot de la CSM 
a câştigat medalia de argint, în Călăraşi, s-a clasat pe locul 2 
componenţă cu Amalia Bucu, 

cu echipajul 8+1 rame Cristina Răileanu, Lorena Constantin, 
obţinând medalia de argint. Georgiana Moroşanu, Elena-Cătălina 

Onciu, Teodora Măndrilă, Alice-Elena Gabriela Paraschiv a luat 
Turcanu, Iuliana Timoc, tot de la bronzul în proba de 4 vâsle.
CSM Călăraşi, Victoria-Ştefania 
Petreanu, echipaj care s-a clasat pe Delegaţia României a cucerit 7 
locul 2 cu 6min56sec49/100, fiind medalii, una de aur, 5 de argint şi 
devansat de Cehia - 6min54sec38 una de bronz, la ediţia 2018 a 
/100. Campionatelor Europene de canotaj 

pentru juniori, care s-au încheiat La proba feminină de 4 vâsle, 
duminică la Gravelines, în Franţa. echipajul Georgiana-Simona Tătaru/ 

Adriana Surupăceanu/ Gabriela CSM Călăraşi a fost reprezentat de 7 
Paraschiv/Nicoleta Mustea s-a clasat sportivi (dublu vâsle – Delia Clapon; 
pe locul III cu timpul de patru vâsle  – Gabriela Paraschiv; 
7min23sec34/100, în urma Cehiei 8+1 rame – Iuliana Timoc; patru 
(7min09sec99/100) şi Elveţiei rame – Cristina Drugă; 8+1 masculin- 
(7min13sec40/100).Robert Boboc; Valentin Munteanu; 

Cristian Ştefan Sandu. Toţi sunt Echipajul masculin de opt plus unu 
antrenaţi de Daniel Bănăţeanu, (8+) cu Sandu Cristian Ştefan, Robert 
Eugen Suciu şi Mădălina Buzdugan. Boboc și Valentin Munteanu s-a 

clasat pe locul 6.Cristina Drugă, componentă a 
echipajului  de patru rame fără În total, 469 de sportivi 
cârmaci a cucerit medalia de aur cu reprezentând 34 de naţiuni (record 
timpul de 7min23sec99/100, de participare, după 33 de ţări anul 
devansând Italia (7min25ses54/100) trecut) au luptat pentru medaliile 
şi Danemarca (7min29sec49/100). puse în joc la Europenele de juniori, 
Din echipaj au mai făcut parte Laura cei mai mulţi participanţi fiind din 
Pal, Alexandra Ungureanu, şi Italia (49), România (42), Cehia (37), 
Geanina-Dumitriţa Giuncănariu Franţa şi Rusia (câte 33).

Vinerea trecută în preziua 
jocului cu Chindia, din 
penultima etapă a 
campionatului ligii a 2-a, o parte 
din istoria vie a fotbalului 
călărăşean s-a reunit la 
restaurantul Casa din Vis, 
onorând invitaţia lansată de 
Viorel Ivanciu, omul care iubeşte 
fotbalul şi fotbaliştii care au scris 
istorie pe aceste meleaguri cu o 
forţă nebănuită. „Un vis 
împlinit!”, aşa a fost denumită 
generic această întâlnire a 
reprezentanţilor unor generaţii 
care şi-au pus amprenta pe FRF formaţiilor campioane ale celui eveniment, Viorel Ivanciu a avut 
fotbalul de la malul Borcei. de-al doilea eşalon al ţării. parte de o surpriză care i-a smuls şi 

câteva lacrimi, primind din partea a Vineri, istoria s-a amestecat cu 
Am văzut zeci de foşti jucători, de la doi copii minunaţi care ar putea emoţia. Gazdă a evenimentului la 
Dumitru Farin, Stere Geacă şi Ion deveni „de mâine” fotbaliştii de care care au participat şi Florin Brişan şi 
Simion, continuând cu Costică Ştefan fotbalul călărăşean are nevoie, David Dan Alexe, oamenii care au dus şi Virgil Bogatu şi până la Dorinel Ştefan şi Theodor Baicu, o minge de Dunărea în elita fotbalului Dincă, Ilie Zeciu şi Mirel Condei, fotbal care „s-a umplut” cu 

românesc, Viorel Ivanciu le-a oferit idolii tribunelor care au susţinut autografele celor prezenţi dar şi un 
tuturor celor prezenţi câte un tricou fotbalul călărăşean în bătăliile tricou personalizat „V. Ivanciu – 10- 
personalizat şi o şepcuţă disputate pe câmpurile fotbalistice Tu ai început acest vis!”
inscripţionată cu sigla Dunării ale ligii a 3-a şi respectiv a 2-a.

Deşi la un moment dat prezenţa sa Călăraşi, mulţumindu-le pentru Din acest moment, Visul s-a Împlinit! 
era incertă, Vasile Iliuţă a lăsat momentele extraordinare pe care le-Promovată virtual în liga I încă din 5 
sacoul deoparte şi avenit la mai, Dunărea poate încheia au scris în istoria de peste 50 de ani 
întâlnirea cu gloriile fotbalului campionatul pe primul loc intrând şi a fotbalului călărăşean modern.
călărăşean îmbrăcat într-un tricou al în posesia primului trofeu oferit de Chiar şi iniţiatorul acestui 
Dunării. Ba chiar a reuşit până la 
urmă să smulgă şi o promisiune din 
partea preşedintelui Florin Brişan că 
toţi cei care au jucat pentru 
gruparea fanion a judeţului vor 
putea urmări gratuit partidele de 
acasă ale Dunării.

Istoria fotbalistică este respectată la 
Călăraşi graţie lui Viorel Ivanciu care 
dovedeşte de fiecare dată că 
generaţiile pot sta la aceeaşi masă 
depănând amintiri trăite şi netrăite 
în mijlocul unor suporteri călărăşeni 
care au ştiut întotdeauna să 
aprecieze şi să respecte simbolurile 
de pe covorul verde.

n Canotaj

Cristina Drugă (CSM Călăraşi), 
campioană europeană de 

juniori, la 4 rame!

Un vis împlinit! 
are trecut, prezent, dar şi viitor!

Fotbalul călărăşean 
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