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Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
optime pentru vizionarea unui spectacol Regia: Tim Burton

Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şargaatât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, 
Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias viziona în perioada 15 martie – 1 aprilie Danny DeVito, Alan Arkin
Ferkin2019 filmele: Corgi, Căţeii reginei (3D Gen film: Familie, Fantastic

varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit Gen film: Dramă Rating: AGnoi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau Durata: 120 minute Durata: 120 minutetaci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach Premiera în România: 01.03.2019 Premiera în România: 29.03.2019Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum 
Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un Holt Farrier, un veteran de război şi fost star urmează:
chirurg tânăr şi ambiţios, pe care pierderea al circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul 
unui pacient, în urma unei intervenţii de în jos atunci când se întoarce din război. Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30 rutină, îl determină să pornească o luptă Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi solitară împotriva sistemului, riscându-şi Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să aibă grijă 12:30 familia şi cariera pentru a descoperi de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
adevărul.Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării 

12:30 într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei 
22 - 28 martie 2019 descoperă că Dumbo poate zbura, circul are 

Ora 17:00 parte de o revenire incredibilă, atrăgând 
persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care 25 martie, filmul nu rulează
recrutează elefantul special pentru cel mai Regia: Ben Stassen
nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder 
Dumbo atinge noi culmi alături de Regia: Iura LuncaşuGhir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie 
fermecătoarea şi spectaculoasa artistă, Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Walters, Ray Winstone
Colette Marchant, până când Holt află că sub Cazacu, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Gen film: Animaţie, Familie poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este Sandra Izbaşa, Horia BrenciuRating: AG plin de secrete întunecate.

Gen film: ComedieDurata: 92 minute
Rating: AGPremiera în România: 15.03.2019 29 martie - 01 aprilie 2019 
Durata: 99 minuteCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei Ora: 20:00
Premiera în România: 15.03.2019britanice. 02 - 04 aprilie 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de Rătăcit şi departe de palatul regal, simpaticul Ora: 17:00 şi 20:00traficanţi de carne vie, care de această dată corgi ajunge la un club de lupte pentru câini 
au căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic şi este forţat să se confrunte cu tot felul de 
amuzant până aici. Dar atunci când câţiva rase canine, unele mai ciudate ca altele. În 

Regia: Harmony Korinefuncţionari români primesc vizita oficialilor toată această aventură epică şi încercările lui 
Cu: Matthew McConaugheydin Spania şi trebuie să pună la cale o de a se întoarce la stăpână, 

misiune specială, iar spaniola lor constă în Gen film: ComedieRex se va îndrăgosti iremediabil şi se va 
Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se Durata: 95 minutedescoperi pe sine altfel decât se credea.
complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Premiera în România: 29.03.2019

Moondog este un personaj rebel care îşi 15 - 21 martie 2019
22 - 28 martie 2019 trăieşte viaţa după regulile proprii.Ora 17:00

Ora 20:00
18 martie, filmul nu rulează

Informaţii suplimentare: 
tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Regia: Jordan Peele
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, 
5ARegia: Philippe de Chauveron Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Gen film: Horror, Thriller
lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Durata: 120 minute
persoane cu vârste peste 14 aniDiawara Premiera în România: 22.03.2019
Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Gen film: Comedie, Dramă Liniştea unei familii devine haos când cumpărate cu o săptămână înainte de data 

Rating: AG dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 
Durata: 99 minute terorizeze. începând cu ora 20.00.
Premiera în România: 15.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei Vineri, 29 martie 2019: 12:30
noi crize de familie. Cei patru soţi ai celor Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
patru fiice ale lor hotărăsc, din diverse Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 
motive, să părăsească Franţa. Iată-i, în acest 12:30
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 
meleaguri.

15 - 21 martie 2019
29 - 31 martie 2019Ora 20:00

Ora 17:00

Să nu ucizi(2D) 

Corgi, Căţeii reginei - 3D 
(varianta dublată)

Faci sau taci - 2D 

The Beach Bum - 2D 

Noi - 2D Cu ce ţi-am mai greşit noi, 
Doamne?(2D) 

Dumbo - 3D (varianta 
dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

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.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

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

S-a tras cortina peste faza judeţeană 
a Cupei Satelor, competiţie dedicate 
copiilor cu vârsta sub 13 ani din 
mediul rural şi organzată de 
Federaţia Română de Fotbal în 
parteneriat cu Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

Turneul a fost câştigat de echipa comunei 
Gălbinaşi care s-a impus cu 4-0 în finala 
disputată împotriva echipei comunei 
Chirnogi. De menţionat că ambele formaţii 
au făcut parte din aceeaşi grupă, Zona 
Olteniţa. Echipa din Gălbinaşi va reprezenta 
judeţul Călăraşi la faza regională.
În Finala Mică, echipa din Dragalina s-a 
impus în faţa celor din Ştefan cel Mare cu 7-
6, după executarea loviturilor de 
departajare.

Vineri, preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel 
Dincă şi directorul OJFIR Călăraşi, George 
Chiriţă s-au aflat la Gălbinaşi pentru a 
înmâna câştigătorilor o cupă, diplome, 
medalii, mingi şi tricouri.
La startul Cupei Satelor – faza judeţeană s-
au aliniat 11 echipe împărţite în două grupe. 
În Zona Călăraşi, au evoluat echipele 
comunelor Dragalina, Ştefan cel Mare, 
Săruleşti, Grădiştea, Dragoş Vodă şi 
Dichiseni (Viitorul). În Zona Olteniţa, au 
participat echipele din Gălbinaşi, Chirnogi 
(Victoria), Fundeni, Spanţov şi Ciocăneşti 
(Dunărea).
La faza finală care va avea loc în luna mai se 
vor califica formaţiile câştigătoare celor 8 
faze regionale. Câștigătoarea Cupei Satelor, 
adică întreg lotul, alături de profesorul 
antrenor, va însoți echipa națională a 
României în deplasarea din Norvegia 
contând pentru partida din preliminariile 
Euro 2020 (7 iunie 2019), vor participa la 
toate acțiunile lotului din acea săptămână.

Directorul OJFIR Călăraşi, George 
Chiriţă, a urat mult succes echipei din 
Gălbinaşi la faza regională şi speră ca 
din ediţia a 2-a, numărul copiilor 
participanţi la Cupa Satelor să fie cât 
mai mare.

Domnule director, ne-am aflat şi în faţa 
ultimului act al fazei judeţene a Cupei Satelor, şi 
anume festivitatea de premiere. O iniţiativă 
foarte frumoasă, a FRF şi AFIR, în plan local 
susţinută de către dumneavoastră, OJFIR şi AJF 
Călăraşi. Cu ce gânduri plecaţi de la Gălbinaşi 
după această festivitate frumoasă?

A fost prima ediţie, probabil că s-au tras şi 
Să ştiţi că este ultimul act din cadrul acestui an învăţămintele. Am credinţa că din toamnă când 
competiţional dar asemenea acţiuni vor mai va debuta ediţia a 2-a, lucrurile vor urma un 
urma. Vreau să-i mulţumesc domnului drum ascendent în ceea ce priveşte 
preşedinte Dincă de la AJF Călăraşi cu care am participarea. 
avut o colaborare foarte bună pe parcursul Sunt sigur de treaba asta, mai ales că după ce 
acestei competiţii. Am o satisfacţie, şi toţi cei noi am terminat perioada de înscrieri al 
care am participat la această treabă, avem o actualului sezon competiţional au mai fost mulţi 
satisfacţie a lucrului bine făcut. Şi o împlinire că solicitanţi pe care nu am mai putut să-i înscriem. 
s-a făcut o treabă foarte bună mai ales pentru A fost un pas în tot ceea ce vrem să facem. Anul 
aceşti copii. Sunt mulţumit că sportul de masă, în viitor o să fie mult mai bine pentru că deja acum 
mediul rural, a luat amploare de la an la an. Anul ne-am intrat într-un ritm, zic eu, normal de 

lucru. viitor sper să vedem că vor fi mai mulţi implicaţi 
în această treabă. Vreau să urez succes acestei Ce mesaj aveţi pentru primari, pentru 

profesorii de sport de pe raza judeţului?echipe, şi să-i vedem în finala pe ţară!
Nu numai pentru primari, nu numai pentru Am văzut că pe lângă cupă şi diplome, copiii 
profesorii de sport ci şi pentru agenţii economici, au primit şi mingi de fotbal dar şi tricouri 
pentru toţi care se pot implica în fenomenul inscripţionate cu sogla AFIR.
sportului din zona rurală. Pentru că, din păcate, 

Da, AFIR-ul este un participant activ la aceste în zona rurală nu sunt atâtea posibilităţi ca în 
competiţii în mediul rural. Am reuşit cu ajutorul marile oraşe.  Mesajul meu este ca fiecare cu cât 
sponsorilor să luăm un rând de echipament putem, să ajutăm sportul dar mai ales fotbalul. 
complet pentru aceşti copii pentru că vrem să ne Cu tot ce avem să participăm activ prin 

sponsorizări dar şi prin simpla noastră reprezinte la nivel zonal şi naţional. Vrem să fim 
participare la aceste competiţii.mândri de ei şi-mi doresc să arate bine aceşti 

copii din Călăraşi. Mulţumesc! 
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Preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel din toamnă îi vom vedea din nou la 
lucru pe aceşti copii minunaţi.Dincă, i-a felicitat pe câştigători şi în 
Sigur că da pentru că au o şansă. Aşa opinia sa, echipa din Gălbinaşi are 
cum le-am spus-o şi lor, istoria fotbalului şanse să se califice chiar la Turneul 
românesc ne arată că mulţi jucători care Final al Cupei Satelor – Ediţia I.

Domnule preşedinte Dincă, felicitări! 
Astăzi a avut loc festivitatea de 
premiere, ştim cine este câştigătoarea 
fazei judeţene a Cupei Satelor. 
Împreună cu cei de la OJFIR, aţi dus mai 
departe acest proiect iniţiat de FRF şi 
AFIR la nivel naţional. Cum vi s-a părut 
festivitate de astăzi?
O acţiune foarte frumoasă. Mai ales cum 
am fost primiţi, entuziasmul localnicilor, 
chiar şi al profesorilor, antrenorilor. 
Bineînţeles că e ceva inedit pentru ei dar 
în acelaşi timp îi şi obligă pentru că ei vor 
participa la faza regională, unde după 
cum i-am văzut şi echipele pe care le au ajuns în echipa naţională a României 
avem noi, celelalte care s-au confruntat, provin din mediul rural. Este o şansă 
cred că au şanse mari să ajungă la pentru ei. Ştim bine că dorinţa lor de 
turneul final. afirmare şi ambiţia uneori pot face 

diferenţa.Dacă vor depăşi şi această fază 
regional, ce se întâmplă mai departe? Ce mesaj aveţi pentru primari, pentru 

cei care sunt aproape de aceşti copii, Vor merge la faza finală şi de acolo, 
pentru ediţia a doua? câştigătoarea este premiată cu o 

deplasare alături de echipa naţională Să-i susţină, să participe în număr cât 
împreună cu directorul şcolii, cu primarul mai mare pentru că până la urmă este o 
comunei. Sunt lucruri absolut unice în competiţie care se adresează copiilor 
fotbalul românesc. Bineînţeles, comunei şi ştiţi bine că se fac eforturi să-i 
parteneriatul pe care FRF împreună cu distragem de la alte “tentaţii”, să zic aşa. 
AFIR-ul o să vedem că a avut un impact Să nu mai stea în faţa calculatorului atât 
foarte mare şi în anii următori va deveni de mult, sunt multe tentaţii la vârsta asta 
o competiţie importantă pe harta iar prin această competiţiei ei sunt 
fotbalului românesc. “prinşi”, sunt mai aproape de fotbal.

Aţi anticipat un pic, înseamnă că şi Mulţumesc!  
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Echipa comunei Gălbinaşi
Cupei Satelor

 va reprezenta 
Călăraşiul la faza regională a 
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Zona Călăraşi / Clasament: 
1. Dragalina – 26p; 2. Ştefan cel 
Mare – 25p; 3. Săruleşti – 13p; 
4. Grădiştea – 12p; 5. Dragoş Vodă 
– 12p; 6. Dichiseni – 0p.

Zona Olteniţa / Clasament: 
1. Gălbinaşi – 22p; 2. Chirnogi 
(Victoria) – 12p; 3. Fundeni – 9p; 
4. Spanţov – 7p; 5. Ciocăneşti 
(Dunărea) – 7p.

Semifinale / Rezultate

Gălbinaşi (Loc 1 Zona Olteniţa) – 
Ştefan cel Mare (Loc 2 Zona 
Călăraşi) 1-0

Chirnogi (Loc 2 Zona Olteniţa) – 
Dragalina (Loc 1 Zona Călăraşi) 1-0

Finala Mică: Locurile 3-4

Dragalina – Ştefan cel Mare 7-6 
(după executarea loviturilor de 
departajare)

Finala Mare: Locurile 1-2

Chirnogi – Gălbinaşi 0-4

Clasament: 1. Gălbinaşi 
(Participantă la Faza Regională); 
2. Chirnogi; 3. Dragalina; 4. Ştefan 
cel Mare

Cupa Satelor 
Faza judeţeană

George Chiriţă: 
Vrem să fim mândri de ei!

Dorinel Dincă: 
Au şanse mari să ajungă 

la Turneul Final
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