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CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 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.

Wheely: Voios şi Iute Poliţaiul din 
Belleville Operaţiunea Hunter Killer Secretul fericirii

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

Sâmbătă, 27 octombrie, la 
Chirnogi, pe o vreme splendidă, s-
au desfăşurat partidele din cadrul 
rundelor 5 şi 6 din cadrul Turneului 
3 al Cupei Satelor, Zona Olteniţa. 
Au fost prezenţi pentru a-i urmări 
„la lucru” pe puştii din Chirnogi, 
Fundeni, Ciocăneşti, Spanţov şi 
Gălbinaşi, preşedintele AJF 
Călăraşi, Dorinel Dincă şi directorul 
OJFIR Călăraşi, George Chiriţă. 

Oaspeţi de seamă au fost preşedintele FRF, 
Răzvan Burleanu, directorul de Dezvoltare 
al FRF, Ciprian Paraschiv, managerul de 
proiect Cupa Satelor, Vlad Munteanu, 
managerul operaţional al loturilor de 
juniori şi Felix Grigore, manager de 
competiţii.
A fost prima vizită a preşedintelui Cu acest prilej vreau să-i mulţumesc cu luna aprilie 2019 la faza interjudeţeană 
Burleanu la Chirnogi care a rămas plăcut domnului preşedinte, Răzvan Burleanu, şi apoi dacă se va califica la faza finală. 
impresionat de baza sportivă Victoria, că a participat la Chirnogi acolo unde au Sper să avem şi noi o echipă acolo pentru 
acolo unde-şi dispută meciurile de acasă şi avut loc meciurile din cadrul Turneului 3, că avem copii talentaţi. Chiar acum am 
formaţia din liga a 4-a cu acelaşi nume. Zona Olteniţa. Ne-a oferit şi câteva sfaturi identificat 3 copii cu potenţial ridicat. Mi-
Partidele copiilor, născuţi, după 1 ianuarie extrem de utile de care vom ţine seamă aş dori să avem o echipă din judeţ care să 
2006, au fost extrem de disputate, astfel încât anul viitor să organizăm ne reprezinte şi la nivel naţional pentru că 
reuşitele acestora fiind apreciate de cei această competiţie Cupa Satelor în e o şansă pentru aceşti copii care nu 
prezenţi. condiţii şi mai bune. Sunt mulţumit de aveau o competiţie la această categorie 

ceea ce am văzut sâmbătă şi am de vârstă sub 13 ani”George Chiriţă, directorul Oficiului 
încredere că în viitor va fi şi mai bine”Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Organizată de Federaţia Română de 

Rurale Călăraşi, partener în derularea Şi preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel Dincă Fotbal, cu sprijinul AJF-urilor din ţară şi a 
acestei competiţii al AJF Călăraşi, a a evidenţiat importanţa competiţiei Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
declarat că „Dacă iniţial, la nivelul menţionând: „După cum am pornit, Rurale, Cupa Satelor se doreşte a fi o 
judeţului, noi, organizatorii ne-am izbit de alături de partenerii noştri de la OJFIR acţiune pentru descoperirea tinerelor 

talente fotbalistice şi promovarea 
sportului rege în mediul rural. Dedicată 
copiilor U13 din satele și comunele 
României, competiția a debutat la 1 
octombrie și este organizată în parteneriat 
cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale.
La nivelul judeţului Călăraşi, s-au înscris 
iniţial 12 echipe împărţite în două „zone”: 
Călăraşi şi respectiv Olteniţa.
Din zona Călăraşi fac parte echipele 
reprezentând comunele: Ştefan cel Mare, 
Grădiştea, Dichiseni, Săruleşti, Dragoş 
Vodă şi Dragalina.

o oarecare reticenţă din partea Călăraşi, şi după semnalele pe care le-am Din zona Olteniţa s-au înscris echipe 
reprezentanţilor localităţilor cu care am avut care nu erau pozitive, nu credeam că reprezentând localităţile: Chirnogi, 
luat legătura, ulterior, de la zi la zi, s-a vom reuşi. Împreună cu domnul George Fundeni, Ciocăneşti, Gălbinaşi şi Spanţov.
văzut o mai mare deschidere dar şi Chiriţă, directorul OJFIR Călăraşi, am mers 
seriozitate din partea acestora. Oamenii pe la fiecare primar, le-am explicat 

/ Clasament la ziau început să privească cu alţi ochi regulamentul şi finalmente, am reuşit să 
1. Gălbinaşi 8    7    1    0      28-6    22această competiţie, la care copiii de la aliniem la start 11 echipe. Iată că ne 

sate au acces şi se bucură de ceea ce se aflăm la Turneul 3 care cuprinde etapele 2. Chirnogi 8    3    3    2    17-18    12
întâmplă în acest fenomen. 5 şi 6 şi consider că este un real succes. 3. Fundeni 8    3    0    5    21-21      9

Vedeţi bucuria copiilor! Am profitat şi de În altă ordine de idei, în ceea ce mă 4. Spanţov 8    2    1    5    16-21      7
vremea frumoasă şi de programul priveşte, mă bucur că avem două serii 5. Ciocăneşti 8    2    1    5      6-22      7
domnului preşedinte Burleanu care a formate din echipe bune, conduse de 
venit la Chirnogi. Este o premieră, domnia oameni care se preocupă de tinerele 
sa se află pentru prima oară la Chirnogi / Clasament la zitalente. Vom vedea anul viitor ce 
unde am găsit o bază frumoasă, curată, înseamnă această implicare. Practic de 1. Ştefan cel Mare   8   6   1   1    28-6   19
bine întreţinută. În opinia mea, întreaga atunci se vor vedea rezultatele. Sunt 2. Dragalina 7   5   2   0    15-4   17
acţiune a fost o reuşită!multe echipe care nu s-au înscris în acest 3. Dragoş Vodă 7   4   0   3  15-13   12

proiect şi am primit deja regrete din Dacă vremea ne va permite, dorim ca 
4. Grădiştea 8   3    0  5  15-11     9partea acestora că nu se mai pot înscrie. până la finalul anului să finalizăm această 
5. Săruleşti 6   2   1   3    5-21     7Sunt sigur că anul viitor vor fi la start mult competiţie, să stabilim câştigătoarea 
6. Dichiseni 8   0   0   8    4-27     0mai multe echipe. Cupei Satelor care va participa începând 

Zona Olteniţa  

Zona Călăraşi 

n AJF - OJFIR: Cupa Satelor

George Chiriţă: Oamenii au început 
să privească cu alţi ochi această competiţie

Cred că e un proiect binevenit pentru 
România. Era o categorie de vârstă care 
nu era acoperită la nivelul ţării. Sunt 
studii care arată că în Top 10 fotbalişti 
selecţionaţi în echipa naţională, primii 6 

provin din mediul rural. Ne-am gândit astfel să ne 
îndreptăm şi spre aceste zone prea puţin exploatate. 
E o realitate, din păcate, România a fost împărţită în 
2, nu doar din punct de vedere fotbalistic: urbană şi 
rurală. Considerăm că România rurală are un 
potenţial foarte mare.
Ţinta noastră este să vedem câţi din aceşti copii 
ajung la Cupa Speranţelor, câţi dintre ei vor fi în 
selecţionata judeţului. Practic, în primul rând e o 
şansă pentru copii de a se bucura şi în acelaşi timp 
un prilej de selecţie pentru viitoarele loturi 
naţionale. Premiile oferite de federaţie sunt extrem 
de tentante. Echipa câştigătoare împreună cu 
primarul comunei respective vor însoţi echipa 
naţională în viitoarea campanie de calificare la EURO 
2020. Cred că e mai mult decât un stimulent pentru 
fiecare participantă. Dar dincolo de acest lucru, 
rămâne plăcerea de a juca. Mulţumesc partenerului 
de la AFIR pentru implicare. Cred că a ieşit un mix 
foarte bun. Sincer, în calitate de project manger, sunt 
surprins. Mă aşteptam să fie o reuşită dar cifrele au 
depăşit toate aşteptările. Cred că va deveni una din 
cele mai iubite competiţii ale României fotbalistice”

Ciprian Paraschiv, director de Dezvoltare al FRF, 
project manager al competiţiei

Din punctul meu de vedere, e o 
competiţie binevenită pentru că e 
dedicată mediului rural. Şi e un mod de 
socializare pentru copii. Cred că dacă 
lucrurile vor fi şi mai bine organizate, 

copiii nu vor fi lăsaţi de izbelişte şi pot creşte mult 
mai bine. E clar că factorul uman contează în primul 
rând şi apoi cel fotbalistic. Dar am încredere în toţi 
cei implicaţi, inclusiv în autorităţile locale că vor 
încerca să dezvolte aceşti copii aşa cum trebuie. Să 
vedem cum va evolua această competiţie dar am 
încredere că an de an interesul va fi mult mai mare.
Cred că e meritul principal al lui Răzvan Burleanu 
privind dezvoltarea sectorului juvenil care a reuşit 
să-şi seteze în strategia pe care a adus-o la federaţie 
acest capitol al dezvoltării sectorului de copii şi 
juniori. Ştim foarte bine că acest sector trebuie să fie 
baza fotbalului românesc. Având în vedere că există 
mediul urban şi cel rural, că sunt zone geografice mai 
dezvoltate, am ajuns să organizăm prin FRF diferite 
competiţii pentru a reuşi să dezvoltăm cât mai bine 
aceste aspecte ale fotbalului juvenil. Cu siguranţă şi 
acest proiect, Cupa Satelor, va creşte an de an, aşa 
cum au crescut şi Liga Elitelor U19, Liga Elitelor U17. 
Liga Eliteloir U15 va avea la rândul său un impact 
mare. Mai e şi Cupa Speranţelor, iată aşadar 
competiţii menite să crească acest sector juvenil”

Vlad Munteanu, 
manager operaţional al loturilor de juniori

Pe termen lung, așteptările noastre sunt 
foarte mari. Ne dorim să avem un 
jucător care să facă pasul la nivelul 
loturilor naționale. Iar dacă un jucător 
descoperit în Cupa Satelor va face parte 

într-unul dintre loturile naționale, vom considera 
acest proiect ca unul de real succes. Pe termen scurt 
ne dorim să avem un număr cât mai mare de 
comune care să participe la acest proiect. Pe termen 
mediu, pentru anul următor, ne dorim să avem deja 
descoperiți cei mai talentați copii în Cupa Satelor și 
care să facă deja parte din competiția numită 
Turneul Speranțelor, o competiție dedicată tuturor 
județelor, adică să facă parte din selecționata 
fiecărui județ din România la această categorie de 
vârstă, Under 14” 

Răzvan Burleanu, preşedinte FRF

În urmă cu 4 ani am demarat un proiect 
de scouting la nivelul mediului rural. 
Proiectul s-a numit ”Transformă ulița în 
stadion”. După care acest proiect, 
împreună cu Gillete, a devenit proiectul 

numit ”Performanța are viitor”. De aici rezultatele au 
devenit mult mai relevante, iar astăzi asistăm pentru 
prima dată în România de după Revoluție, la o 
competiție dedicată doar copiilor din mediul rural”

Răzvan Burleanu, preşedinte FRF
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