
singurătatea şi liniştea lui Grinch. Când Whos Anii 1945-1946 îl găsesc pe Ilie Moromete Într-un spaţiu modern care oferă 30 noiembrie - 02 decembrie 
afirmă că vor face un Crăciun de trei ori mai îmbătrânit, dar încă în putere. Între el şi cea Ora: 20:00condiţii optime pentru vizionarea 
mare în acest an, Grinch îşi dă seama că de-a doua soţie, Catrina, tensiunile de-o 

04 - 06 decembrie unui spectacol cinematografic atât în există o singură cale de a-şi câştiga pacea şi viaţă continuă. Reproşurile au legătură cu 
Ora: 17:00 şi 20:00format 3D cât şi în format 2D puteţi liniştea: trebuie să fure Crăciunul. pământul, copiii din prima căsătorie ai lui Ilie 

şi cu gelozia femeii. Doi dintre copiii cei mari viziona în perioada 23 noiembrie – 6 
ai lui Moromete au plecat la Bucureşti. Unul 23 – 29 noiembriedecembrie 2018 filmele: Grinch- 
a murit, iar cel mic făcuse deja trei clase la Regia: Otto Bathurst

Orele: 17:00 şi 20:003D(varianta dublată), Văduve- 2D, liceu şi se oprise înainte de ultimul an, din Cu: Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie 
26 noiembrie, filmul nu rulează motive financiare. Niculae îşi doreşte cel mai Moromeţii 2 –2D, Spărgătorul de Dornan, Paul Anderson, Jamie Foxx

mult pe lume să înveţe şi să îşi termine Gen film: Acţiune, AventuriNuci şi Cele Patru Tărâmuri - 
şcoala. El este cel care va scrie mai târziu Rating: N153D(variantă subtitrată) şi Robin despre vremurile noi şi cele vechi.Regia: Steve McQueen Durata: 104 minuteHood -2D. Filmele vor fi difuzate 

Cu: Elizabeth Debicki, Carrie Coon, Michelle Premiera în România: 30.11.2018după cum urmează: 30 noiembrie - 02 decembrie Rodriguez, Viola Davis Robin Hood, războinic călit în luptă şi 
Ora: 17:00Gen film: Crimă, Dramă, Thriller comandantul său maur, Little John, pornesc 

Vineri, 23 şi 30 noiembrie: ora 12:30 o revoltă îndrăzneaţă împotriva corupţiei la Durata: 128 minute
Sâmbătă, 24 noiembrie şi 1 decembrie: ora nivel înalt, ce are rădăcini şi legături chiar şi Premiera în România: 23.11.2018

10:30 şi 12:30 cu Coroana Angliei, într-o aventură plină de 
În agitatul Chicago al zilelor noastre, patru acţiune, de explozii, multe lupte, dar şi mult Duminică, 25 noiembrie şi 2 decembrie: ora 
femei care nu au altceva în comun decât romantism.10:30 şi 12:30
datoriile lăsate de soţii lor eliminaţi de rivali 
din lumea criminală, decid să nu-şi lase Regia: Lasse Hallström, Joe Johnston
viitorul în mâinile altora.

Cu: Keira Knightley, Morgan Freeman, 
Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy

26 noiembrie şi 03 decembrie Regia: Yarrow Cheney, Scott Mosier Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic
Ora: 20:00Cu: Benedict Cumberbatch Rating: AG

Gen film: Animaţie Durata: 96 minute
Rating: AG Premiera în România: 30.11.2018

Regia: Stere GuleaDurata: 90 minute După o agitată seară de Crăciun, tânăra Clara 
Cu: Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Premiera în România: 23.11.2018 ajunge să lupte alături de o figurină 
Paştina "spărgător de nuci", în costum militar, În fiecare an, celebrările din ce în ce mai 
Gen film: Dramă împotriva maleficilor şobolani cu şapte grandioase, mai strălucitoare şi mai 

capete.zgomotoase ale Crăciunului, perturbă Premiera în România: 16.11.2018

Robin Hood - 2D

Văduve - 2D

Spărgătorul de Nuci şi 
Cele Patru Tărâmuri - 3D 

(variantă subtitrată)
Grinch - 3D (varianta 

dublată)

Moromeţii 2 - 2D
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CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 23 noiembrie  - 6 decembrie 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.

Grinch Văduve Moromeţii 2 Spărgătorul 
de Nuci şi Cele Patru Tărâmuri Robin Hood 

 - 3D (varianta dublată), - 2D,  - 2D, 
 - 3D (variantă subtitrată) şi - 2D

Peste o treime din cetăţenii Uniunii Europene locuiesc şi sănătate, formare sau crearea de locuri de muncă, în vederea 
lucrează în regiunile de frontieră ale statelor membre, astfel restabilirii creşterii şi competitivităţii şi a reducerii eficiente a 
încât politica de coeziune a UE sprijină acţiuni şi investiţii în discrepanţelor de ordin economic, social şi teritorial.
infrastructură în domenii legate de transport, ştiinţă, Programele de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 
educaţie, ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, sprijină dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile, atât în 
protecţia mediului. Politica de coeziune pune accent mare pe România cât şi în Bulgaria de peste 14 ani şi urmăresc să creeze 
rezultate, fiind mai important decât oricând ca resursele o "punte" între cele două ţări pentru a sprijini regiunile de 
disponibile să fie utilizate astfel încât să ofere o valoare graniţă. Unul dintre scopurile principale este de a rezolva 
maximă pentru cetăţenii UE, valorificând atuurile din fiecare probleme de dezvoltare similare prin colaborarea şi 
regiune. promovarea soluţiilor comune. 
Cooperarea teritorială europeană prin programele INTERREG, Din anul 2006, Biroul Regional pentru Cooperare 
deţine un rol important în eliminarea obstacolelor frontaliere, Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria 

beneficiarii proiectelor finanţate, în prezent având rol de stimularea cooperării dintre regiunile de graniţă şi reprezintă (BRCT Călăraşi) oferă asistenţă tehnică acestor programe, fiind 
Secretariat Comun dar şi de Control de Prim Nivel pentru unul dintre obiectivele principale ale UE, vizând abordarea organism intermediar între Autoritatea de Management şi 
partenerii români în Programul Interreg V-A România – Bulgaria. problemelor şi provocărilor comune identificate din regiunile 

de frontieră, consolidarea dinamicii de creştere a acestor Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul Interreg V-
zone, promovând în acelaşi timp valorile solidarităţii şi o A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi 
mentalitate comună. despre proiectele transfrontaliere selectate de Comitetul de 

Monitorizare al Programului şi aflate în curs de implementare, Proiectele Interreg au înregistrat nenumărate realizări 
vă  invităm  să  accesaţi  pagina  de  internet concrete pentru cetăţeni în diverse domenii, printre care 
www.interregrobg.eu.securitatea transfrontalieră, transport, educaţie, energie, 

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 
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