
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.

Miller recrutează specialistele: 
bijutierul Amita, hoața de buzunare 
Constance, experta în garduri Tammy, 
hacker-iţa Nine Ball și designerul 
vestimentar Rose.

18 și 25 iunieÎntr-un spaţiu modern care 
Ora: 20.00oferă condiţii optime pentru 

vizionarea unui spectacol 
cinematografic atât în format 
3D cât şi în format 2D puteţi 
viziona în perioada 15 - 30 iunie 
2018 filmele: Prinţul 

Regia: Fernando León de Aranoa
fermecător(3D), Taxi 5(2D), 

Cu: Penélope Cruz, Javier Bardem, 
Moştenire diabolică(2D) şi Peter Sarsgaard
Ocean's 8: Jaf cu clasă(2D). Gen film: Acțiune, Crimă, Dramă 
Filmele vor fi difuzate după Durata: 123 minute
cum urmează: Premiera în România: 15.06.2018

Javier Bardem, Penelope Cruz și Peter 
Vineri, 15 și 22 iunie: ora 12.30 Skaarsgard sunt protagoniștii acestui 

film care spune povestea adevărată a Sâmbătă, 16 și 23 iunie: 
jurnalistei care a avut o relație de ora 10.30 și 12.30
iubire cu cel mai faimos traficant de Duminică, 17 și 24 iunie: 
droguri din istorie.ora 10.30 și 12.30

Ținta este un superb colier din Comedie, Crimă / Rating: Ap12 15 - 21 iunie 22 – 28 iunie
diamante în valoare de 150 de Durata: 102 minute Ora: 20.00 Ora: 17.00 și 20.00
milioane de dolari, purtat de actrița 

Premiera în România: 01.06.2018 Luni: titlul nu este proiectatLuni: titlul nu este proiectat Daphne Kluger care va fi starul celui Regia: Ross Venokur Sylvain Marot este un superpolițist mai mare eveniment al anului - Gala 
Cu: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, din Paris, și un șofer de excepție. Met.
Sia, Nia Vardalos, Ashley Tisdale, Avril Transferat împotriva voinței sale în 
Lavigne departamentul de poliție din Marsilia, 

Regia: Gary RossGen film: Animaţie, varianta dublată este imediat solicitat de către fostul 
Regia: Ari Aster Cu: Cate Blanchett, Olivia Munn, Rating: AG inspector-șef Gibert, acum primar al 

Matt Damon, Dakota Fanning, Sandra Cu: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Durata: 85 minute orașului, dar în care alegătorii nu mai 
Bullock, Richard Armitage, Anne Wolff, Milly Shapiroaveau încredere, să pună capăt Premiera în România: 15.06.2018
Hathawayjafurilor comise de "banda de italieni" Trei prințese de poveste descoperă că Gen film: Dramă, Horror, Mister, 
Gen film: Acţiune, Comedie, Crimă, care teroriza bijutierii din Marsilia.sunt logodite cu același prinț Thriller
Thrillerfermecător. Pentru că jefuitorii nu erau niciodată Rating: Ap12 Rating: N15 prinși, căci fugeau de la locul faptei 

Durata: 126 minute Durata: 110 minutecât ai clipi, cu ajutorul unui Ferrari 15 - 21 iunie
Premiera în România: 22.06.2018Premiera în România: 15.06.2018fabulos, Sylvain pare omul potrivit Ora: 17.00

pentru această misiune. I se alocă și Cinci ani, opt luni, 12 zile... și timpul După decesul subit al lui Ellen, fiica ei 
un partener, pe Eddy Maklouf, care e trece în continuare. Atât de mult a începe să descopere o serie de 
nepotul faimosului șofer de taxi trecut de când Debbie Ocean secrete întunecate ale bătrânei care Regia: Franck Gastambide
Daniel Morales. Nenorocirea face, proiectează cel mai mare jaf din viața 

acum afectează armonia întregului Cu: Franck Gastambide, Sabrina însă, ca Eddy să fie cel mai prost șofer ei.
Ouazani, Bernard Farcy, Malik cămin. Cu cât află mai multe, cu atât de Uber din Marsilia, dar singurul Pentru asta are nevoie de o echipă de Bentalha se văd cu toţii mai prinşi fără scăpare care poate conduce legendarul taxi profesioniste în domeniu. Împreună 

în sinistrul destin moştenit.Gen film: Acţiune, Aventuri, alb moștenit de la unchiul lui... cu partenera ei de încredere Lou 

Iubindu-l pe Pablo, 
urându-l pe Escobar - 

2D 

Prinţul fermecător - 
3D

Ocean's 8: Jaf cu clasă Moştenire 
- 2Ddiabolică – 2D

Taxi 5 – 2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călărași în perioada 15 - 30 iunie 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.

Invitaţie la film:  (3D),  (2D), 
 (2D) şi  (2D)

Prinţul fermecător Taxi 5
Moştenire diabolică Ocean's 8: Jaf cu clasă

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!
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