
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.

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!

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 29 iunie - 16 iulie 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.

Jim Button şi Lukas, mecanicul de locomotivă Sicario 2: Soldado Cu drag, Simon Omul 
Furnică şi Viespea Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă Tag: Dă-o mai departe

 (2D),  (2D),  (2D), 
 (3D),  3D) şi  (2D)(

Ecaterina Dumitraşcu este proaspăt 
absolventă a Liceului Teoretic Mihai 
Eminescu din Călăraşi, condus de 
profesorul Gheorghe Stoian. A absolvit 
profilul uman, specializarea filologie 
bilingv. Este una din cele două eleve 
din judeţ care a obţinut media 10 la 
sesiunea de Bacalaureat, desfăşurată 
recent. Probele pe care le-a „depăşit” 
cu nota maximă au fost limba şi 
literatura română (prof. Maria 
Deculescu), istorie (prof. Gheorghe 
Stoian) şi geografie (prof. Gabriela 
Dănuleasa).

Directorul liceului are motive de 
bucurie. Pe de o parte, instituţia pe 
care o conduce împarte prima poziţie 
cu Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 
acolo unde Andra Georgiana Stoica a 
obţinut de asemenea nota 10 pe linie. 
Pe de altă parte, i-a fost profesor timp obişnuită cu o atmosferă asemănătoare, călărăşeni să urmeze cursurile LT Mihai colegii tăi şi ce ne spui şi despre gradul de 
de 4 ani Ecaterinei iar rezultatele întrucât am participat la numeroase Eminescu. promovabilitate înregistrat de  LTME
muncii sale au fost răsplătite cu un 10 concursuri. Mi-am dorit mereu ca totul să Da, din păcate, anii de liceu s-au dus, iar Consider că notele colegilor mei reflectă 

se termine cu bine şi pot spune că acest la BAC. acum urmează o altă etapă a vieţii mele. pregătirea fiecăruia, modul în care au tratat 
examen a fost o poveste interesantă, având Pentru mine, anii de liceu au fost 4 ani acest examen. Totodată, şi emoţiile şi-au Care sunt gândurile elevei de 10 de la un final fericit. fericiţi, am avut parte de clipe minunate spus cuvântul.Călăraşi şi încotro se va îndrepta, în 

De când a început pregătirea pentru alături de colegi şi profesori. Profesorii cu Încotro te îndrepţi? Ce doreşti să interviul de mai jos, pe care ni l-a 
acest examen şi câte ore pe zi ai alocat care am lucrat m-au ajutat să descopăr studiezi în continuare?acordat în exclusivitate. studiului? ceea ce îmi place, m-au susţinut 

Voi opta pentru secţia «Traducător şi necondiţionat şi mi-au oferit numeroase La limba română, am început să mă interpret», unde voi alege să studiez limba sfaturi atunci când am avut nevoie. Vor Felicitări, 10 pe linie! Pentru început aş pregătesc din clasa a 11- a, materia fiind franceză şi limba rusă. Pe parcursul liceului, rămâne întotdeauna nişte persoane dragi vrea să te întreb ce a însemnat acest cea mai multă. La istorie şi la geografie, am mi-am dat seama că a învăţa limbi străine sufletului meu. Recomand oricărui tânăr să examen de bacalaureat şi cât de mari au început să învăţ de la începutul clasei a 12- mă reprezintă...Din acest motiv, simt că urmeze Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, fost emoţiile a, programa examenului înglobând toate trebuie să merg aici, că aici este locul meu.acesta fiind un loc în care va avea parte de noţiunile studiate în acest an şcolar. Am Multumesc frumos! Examenul de Ce le transmiţi colegilor, profesorilor,  momente unice. În familia mea, a devenit o alocat în jur de 3 ore pe zi pregătirii, dar bacalaureat a reprezentat o încercare tuturor celor care au fost alături de tine?tradiţie “a fi” elev al acestui liceu, având în erau zile în care învăţam şi mai mult.pentru mine, deoarece am depus o muncă 
vedere că unul dintre fratii mei trece clasa Celor care mi-au fost alături le mulţumesc minuțioasă pentru a ma pregăti. Totodată, S-a încheiat o etapă din pregătirea ta 
a 12-a aici, iar celălalt a fost admis recent la enorm, succesul acesta ar fi fost imposibil a fost şi o modalitate prin care am reuşit să şcolară. Foarte probabil vei merge şi spre 
profilul pe care eu l-am terminat. Graţie fără prezenţa lor în viaţa mea. Colegilor mă cunosc mai bine, dându-mi seama cum o facultate, poate chiar două. Cum au fost 
oamenilor pe care i-am întâlnit aici, pentru mei le doresc mult succes în viaţă!pot depăşi anumite momente tensionante. anii de liceu, ce ne spui despre profesorii 
mine, acest liceu emană o căldură aparte.

În ceea ce priveşte emoţiile, nu aş putea cu care ai interacţionat în această Încă o dată felicitări şi mult succes în 
Cum apreciezi notele obţinute de spune că am avut prea multe, eram perioadă şi dacă le recomanzi elevilor continuare!
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Ecaterina Dumitraşcu, eleva de 10 de la BAC: Acest 
examen a fost o poveste interesantă, având un final fericit!
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