
10 decembrie Durata: 80 minute 14 - 20 decembrie la bază povestirea din 1816 a lui E.T.A. 
Hoffman, The Nutcracker and the Mouse King, Ora: 20:00Ora: 20:00 Premiera în România: 14.12.2018
în care Clara, după o agitată seară de Crăciun, Luni, 17 decembrie, filmul nu ruleazăDouă echipe, una a lui Frankie-Patru-Ochi iar ajunge să lupte alături de o figurină "spărgător 

cealaltă formată din nou-sosiţii Zac şi atleticul de nuci", în costum militar, împotriva Regia: Camelia Popa său văr Charly, încep pregătirile pentru cea mai maleficilor şobolani cu şapte capete.
Regia: Otto Bathurstspectaculoasă cursă de sănii a micului orăşel în Cu: Constantin Cotimanis, Cosmin Seleşi, 

care locuiesc. Pentru că sania fantastică Catalina Grama, Alexandru Pop Cu: Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie 
07 – 13 decembrie proiectată de Frankie se dezintegrează chiar Dornan, Paul Anderson, Jamie FoxxGen film: Comedie

înainte de a trece linia de sosire, acesta Ora 17:00, respectiv 20:00 Gen film: Acţiune, AventuriDurata: 90 minute
împreună cu prietenii săi, demonstrează că Zac Luni, 10 decembrie, filmul nu rulează Rating: N15Rating: Ap12 a trişat în timpul cursei astfel încât întrecerea 

Durata: 104 minutePremiera în România: 26.10.2018 să se repetate. 
Premiera în România: 07.12.2018Tradiţia spune că mândra pupată de Ziua Lânii Cele două echipe reiau pregătirile, iar Zac e şi Regia: Christian Rivers Robin Hood, războinic călit în luptă şi rămâne a ta pe viaţă. Bică (Cosmin Seleşi), Tică mai decis să trişeze fără scrupule, ca să aducă 
comandantul său maur, Little John, pornesc o Cu: Hugo Weaving, Robert Sheehan, Stephen (Alin Panc) şi Horică (Alexandru Pop – Varu' victoria în tabăra lui. Dar Frankie şi echipa lui 
revoltă îndrăzneaţă împotriva corupţiei la nivel Lang, Jihae, Hera HilmarSandel) au trecut de mult timp de vârsta au câteva surprize pentru el, care s-ar putea să 
înalt, ce are rădăcini şi legături chiar şi cu însurătorii, dar mai au o şansă anul acesta şi Gen film: Acţiune, Fantastic, SF, Thriller încline balanţa într-o direcţie neaşteptată.
Coroana Angliei, într-o aventură plină de trebuie să profite de ea. Tot ce au de făcut este Rating: Ap 12 acţiune, de explozii, multe lupte, dar şi mult să meargă în sat, de Ziua Lânii şi să pupe câte o 

Durata: 117 minute romantism.14 - 20 decembrie fată. Tradiţia spune că mândra pupată în 
Premiera în România: 07.12.2018această zi de sărbătoare rămâne a ta pe viaţă! Ora: 17:00

Pare simplu? Nu este deloc! Ţinuţi din scurt de 17 decembrie La mii de ani după ce civilizaţia a fost distrusă Luni, 17 decembrie, filmul nu rulează
un baci obsedat de avere, ei îşi petrec această de un eveniment cataclismic, omenirea s-a Ora: 20:00
zi cu oile şi câinele Bobiţă. Când totul pare adaptat, şi şi-a dezvoltat un nou mod de a trăi. 
pierdut, două mândre îşi fac o apariţie de zile Acum, oraşe gigantice mobile cutreieră 
mari. Acum încep problemele, ei sunt 3, ele 2, Regia: Peter SegalPământul, prăduind nemilos orăşelele mai mici Regia: Anca Damian
apare şi un strigoi, se aud împuşcături, ziua e pe tracţiune. Cu: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Cu: Florin Piersic Jr., Ofelia Popii, Adrian Titienipe cale să se sfârşească, fetele de oraş nu sunt Jennifer Lopez, Leah ReminiTom Natsworthy, care se trage din pătura de Gen film: Dramăde nasul lor. Le vor pupa? Cine va rămâne fără jos a marelui oraş pe tracţiune, Londra, se vede Gen film: Comedie, Romantic, Dragostepereche? Durata : 90 minutenevoit să lupte pentru propria supravieţuire 

Premiera în România: 14.12.2018 Premiera în România: 30.11.2018după ce dă peste o fugară extrem de 
Maya este o femeie de 40 de ani care încearcă Un cinic jurnalist de investigaţie combină abil Vineri, 07 decembrie: ora 12:30 periculoasă - Hester Shaw. Cei doi, atât de 
să facă faţă frustrărilor şi viselor neîndeplinite. adevărul cu ficţiunea în reportajele sale. Vine diferiţi, încât drumurile lor nu ar fi trebuit să se Sâmbătă, 08 decembrie: ora 10:30 şi 12:30
Colac peste pupăză, promovarea la care a visat însă o zi când ceva similar se întâmplă în încrucişeze niciodată, formează o alianţă Duminică, 09 decembrie: ora 10:30 şi 12:30
de mai multă vreme şi pentru care a muncit pe propria lui viaţă. Filmul pune întrebări despre imposibilă care va schimba viitorul omenirii.
brânci nu îi este oferită pe motiv că nu are o adevăr, dragoste şi preţul pe care decidem să-l 
diplomă de facultate. Maya simte că a ajuns la plătim pentru ele.

Vineri, 14 decembrie: ora 12:30 capătul puterilor. 
Sâmbătă, 15 decembrie: ora 10:30 şi 12:30

În urma unei erori de identificare Maya 
Duminică, 16 decembrie: ora 10:30 şi 12:30 reuşeşte să primească un post în cadrul uneia 

Regia: Lasse Hallström, Joe Johnston din cele mai mari corporaţii din New York. 
Conducerea, considerând-o extrem de Cu: Keira Knightley, Morgan Freeman, 
pricepută, îi oferă o sarcină importantă. Având Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy
în vedere oportunitatea incredibilă de a avea Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic
cariera şi stilul de viaţă la care a visat mereu, 

Rating: AG
ea trebuie să dovedească că inteligenţa poate 

Regia: Benoît GodboutDurata: 96 minute fi la fel de valoroasă ca şi o diplomă 
Gen film: AnimaţiePremiera în România: 30.11.2018 universitară, şi că nu este niciodată prea târziu 
Rating: AG pentru a-şi lua revanşa. Filmul The Nutcracker and the Four Realms are 

Pup-o, mă! - 2D
Robin Hood - 2D

Maşinării infernale - 3D

Second Act - 2D Moon Hotel Kabul - 2D

Spărgătorul de Nuci şi Cele 
Patru Tărâmuri - 3D 
(variantă dublată)

Marea bulgăreală 2 - 
Supercursa săniuţelor - 2D 

( varianta dublată )
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CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 7 - 20 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.

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

Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

Dunărea Călăraşi
Portarul Straton, operat cu succes!
Portarul Dunării, Cătălin Straton, a părăsit terenul accidentat, în minutul 
23 al partidei cu Hermannstadt, fiind dur faultat de atacanţul Ştefan 
Blănaru. 
Internat marţi dimineaţă, în jurul orei 10.00, la Clinca Provita din 
Bucureşti, cu diagnosticul “fractură cominutivă cubitus drept”, portarul 
nostru a fost operat 3 ore mai târziu de doctorul Daniel Iulian Vilcioiu, 
specialist în ortopedie şi traumatologie - chirurgia mâinii, operaţia fiind o 
reuşită.
"Pacientul a suferit o fractură cominutivă de antebraţ, cu deplasare, 
în urma contactului direct cu adversarul. Intervenţia de chirurgia 
mâinii a decurs fără fără complicaţii şi a constat în reducerea 
anatomică a fracturii şi fixarea cu o placă de titan. Recuperarea 
mobilităţii o va face în primele săptămâni iar până la 2 luni va putea 
recăpăta şi forţa. Dacă recuperarea merge conform planului, este 
aştept să revină pe teren în maxim două luni" a declarat pentru 
www.arenamedia.ro, Daniel Vilcioiu, medic specialist ortopedie - 
traumatologie - chirurgia mâinii, Doctor în ştiinţe medicale.
Conducerea clubului AFC Dunărea 2005 Călăraşi mulţumeşte doctorului 
Vilcioiu pentru profesionalism dar şi tuturor suporterilor care au fost şi 
sunt alături de portarul Cătălin Straton, titularul de drept al echipei 
antrenate de Dan Alexa.
Toată suflare fotbalistică îţi transmite mesajul: Cătăline, însănătoşire 
grabnică, echipa are mare nevoie de tine!

Federaţia Română de Fotbal a oferit şi în acest an prevederile regulamentare. S-a recurs la fel de fel de 
Asociaţiilor Judeţene de Fotbal sprijin financiar pentru improvizaţii care n-au făcut decât să genereze 
dezvoltarea activităţii fotbalistice la nivel local. întreruperi de joc, dificultăţi în aprecierea înscrierii 

unui gol, acordării sau neacordării de penalty-uri.” a AJF Călăraşi, prin preşedintele Dorinel Dincă, a optat 
declarat pentru www.arenamedia.ro preşedintele AJF pentru maşini de marcat terenul de joc pe care le-a 
Călăraşi, Dorinel Dincă, domnia sa continuând. înmânat vineri reprezentanţilor echipelor din liga a 4-a 
„Ţinând cont de greutăţile financiare cu care se ACERBIS. Sprijinul financiar oferit de FRF este de 5.000 
confruntă echipele din campionatul judeţean, am de euro. „Şi în acest an, conducerea federaţiei a optat 
considerat necesară dotarea tuturor cluburilor cu pentru acordarea unui sprijin financiar AJF Călăraşi, 
astfel de maşini. Sper să fi făcut o alegere de bun 

în baza unui proiect, în sumă de 5000 de euro, bani 
augur iar arbitrii noştri să nu se mai confrunte cu 

cu care am dotat echipele din liga a 4-a ACERBIS cu 
astfel de probleme de-acum încolo. Mulţumesc 

maşini de marcat terenul de joc cu vopsea lavabilă. conducerii FRF pentru acest sprijin financiar. Este 
Pentru desfăşurarea unui meci în condiţii pentru a doua oară, în urmă cu un an, în urma 
regulamentare, marcajul terenului este esenţial. Nu consultării cu reprezentanţii echipelor am optat 
de puţine ori, arbitrii delegaţi la jocurile din pentru dotarea acestora cu genţi medicale. 
campionatul judeţean s-au confruntat cu situaţii în Beneficiind de susţinerea FRF, AJF Călăraşi continuă 
care marcajele lipseau sau nu erau în conformitate cu demersurile pentru dezvoltarea fotbalului judeţean”

Pup-o, mă! Spărgătorul de Nuci şi Cele Patru Tărâmuri
Maşinării infernale  Marea bulgăreală 2 - Supercursa săniuţelor

Second Act Robin Hood Moon Hotel Kabul

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

dublată),  (2D),  (2D) şi  (2D)
Într-un spaţiu modern care 
oferă condiţii optime pentru 
vizionarea unui spectacol 
cinematografic atât în format 
3D cât şi în format 2D puteţi 
viziona în perioada 7 - 20 
decembrie 2018 filmele: Pup-
o, mă! (2D), Spărgătorul de 
Nuci şi Cele Patru Tărâmuri 
(3D- variantă dublată), 
Maşinării infernale (3D), 
Marea bulgăreală 2 - 
Supercursa săniuţelor (2D- 
varianta dublată), Second Act 
(2D), Robin Hood (2D) şi Moon 
Hotel Kabul (2D). Filmele vor fi 
difuzate după cum urmează:

n AJF Călăraşi

Echipele din campionatul judeţean au intrat în posesia maşinilor de marcat terenul de joc
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