
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!

Durata: 118 minuteÎntr-un spaţiu modern care oferă 
Atunci când un nou personaj răuvoitor condiţii optime pentru vizionarea 
urzeşte un complot genial şi periculos, unui spectacol cinematografic atât 
însă Helen nu reuşeşte să salveze în format 3D cât şi în format 2D 
lumea, familia lor şi Frozone trebuie să puteţi viziona în perioada 27 iulie 
găsească o modalitate de a lucra – 5 august 2018 filmele: Mamma 
împreună din nou - ceea ce este mai 

Mia! O luăm de la capăt(2D), uşor de zis decât de făcut, chiar şi 
Incredibilii 2(3D, varianta dublată) atunci când sunt toţi „incredibili”. Vor 
şi Equalizer 2(2D). Filmele vor fi reuşi aceştia să formeze o echipă şi să 
difuzate după cum urmează: salveze împreună lumea?

30 iulie 27 iulie – 02 august
Ora: 20:00 Ora 17.00, respectiv 20.00

Luni: titlul nu este proiectat

Regia: Antoine FuquaRegia: Ol Parker
Cu: Denzel Washington, Pedro Pascal, Cu: Lily James, Christine Baranski, 
Bill Pullman, Melissa Leo, Sakina Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin 
JaffreyFirth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård 
Gen film: Acţiune, Crimă, ThrillerGen film: Muzical 

Premiera în România: 20.07.2018 Rating: N15 
Sophie, care gestionează acum vila Premiera în România: 20.07.2018
grecească din însoritul Kalokairi, le După ce Robert McCall află că Susan, o 
întâmpină pe Tanya şi Rosie şi le veche prietenă de-a sa, a fost ucisă, 
anunţă că este însărcinată. Curând acesta decide să-i caute pe autorii 
însă, ea conştientizează că trebuie să-şi crimei şi să-i pedepsească conform 
asume riscuri asemenea mamei sale. propriilor metode.

Vineri, 27 iulie şi 03 august: ora 12.30
Sâmbătă, 28 iulie şi 04 august: ora 

10.30 şi 12.30
Duminică, 29 iulie şi 05 august: ora 

10.30 şi 12.30

Regia: Brad Bird
Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush, 
Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah 
Vowell, Huck Milner, Wu Tang Cling 
Clang 
Gen film: Animaţie 
Rating: AG 

Mamma Mia! O luăm 
Equalizer 2 - 2Dde la capăt - 2D

Incredibilii 2 - 3D 
(varianta dublată)

CINEMA 3D/2D

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.

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 
în perioada 27 iulie -  5 august 2018

Mamma Mia! O luăm de la capăt 
Incredibilii 2 Equalizer 2

(2D), 
(3D, varianta dublată ) şi (2D)

Astfel în urma prezentării variantei iniţiale a SF-ului către Axa 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor 
UAT-urile membre ale Asociaţiei au avut loc revizuiri ale uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 
acestuia ajungându-se la forma finală. După această etapă alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI a aprobat faza SF a Proiectului Nivelul investitiilor prevăzute prin acest proiect se ridică la 
regional de  dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă valoarea de 320 milioane de euro, în care sunt cuprinse 
uzată pentru aria de operare a operatorului regional în dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi de 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020 pe canalizare-epurare în 33 de Unităţi Administrativ Teritoriale 
care l-a depus la Ministerul Fondurilor Europene, Directia (UAT), respectiv 92 de localităţi. 
Generală Programe Europene Infrastructură Mare, în 

Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:vederea finanţării prin fondurile europene, program POIM 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA  ANUNŢĂ FINALIZAREA 
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

APĂ POTABILĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA
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