
12

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

Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 18 - 31 octombrie 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.

Iety: Omul Zăpezii Maleficent: Suverana Răului
Mo Familia Adams Paradise Hills

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de partener echipamente de intervenţie specializate, având ca parteneriate comune de către ambele regiuni, 
l ider,  implementează, în parteneriat cu beneficiar final Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii precum şi o strategie comună şi un plan de acţiuni în 
Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea Veliko-Tarnovo de Urgenţă "Barbu Ştirbei" Călăraşi: autovehicul cu situaţii de urgenţă, vor fi organizate exerciţii comune 
din Bulgaria şi cu Inspectoratul de Jandarmi capacitate de trecere crescută, în valoare de româno-bulgare în domeniul situaţiilor de urgenţă.  
Judeţean Călăraşi "General de brigada Barbu aproximativ 300 000 Euro, ce poate rula atât pe 
Pârăianu", proiectul "MANAGEMENTUL EFICIENT AL drumuri publice cât şi pe teren accidentat (teren Utilizarea eficientă a forţelor şi a noilor echipamente 
SITUAŢI ILOR DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA mlăştinos, canale de irigaţii, vaduri etc.) dar şi în în timpul îndeplinirii misiunilor va permite:
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI – VELIKO-TARNOVO", situaţii meteo periculoase (zăpezi abundente, viscol); - Menţinerea riscurilor identificate la niveluri 
cod e-MS ROBG-481. Municipalitatea Pavlikeni efectuează lucrări de acceptabile;

reabilitare în zona albiei râului MIhalska şi Lomya - Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie pentru 
Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL INTERREG V- pentru îmbunătăţirea cursului acestora, în vederea cetăţeni;
A ROMÂNIA-BULGARIA, AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ, prevenirii inundaţiilor în zonă;

- Asigurarea intervenţiei în timp util, cu eficienţă 
având ca obiectiv specific îmbunătăţirea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi 

maximă, în termenii de răspuns stabiliţi de normele în 
managementului comun al riscului în regiunea achiziţionează un vehicul de teren echipat cu camere 

vigoare;
transfrontalieră şi se adresează comunităţilor de pe de vizibilitate redusă, bărci echipate cu camere cu 

- Limitarea pierderilor de vieţi omeneşti, a pagubelor ambele maluri ale Dunării (Călăraşi şi Veliko-Tarnovo), vizibilitate redusă pentru intervenţie şi pază în zonele 
materiale şi a efectelor adverse asupra mediului.urmărind soluţionarea diferitelor situaţii de urgenţă, inundate; staţie de lucru cu hartă GPS şi aplicaţie 

valoarea eligibilă a proiectului fiind de 949 799,45 pentru maparea zonelor de inundaţii sau de incendiu, 
Rezultatele proiectului vor contribui la îmbunătăţirea Euro. care vor servi şi pentru monitorizarea zonelor de 
calităţii gestionării comune a riscurilor, prin acţiuni de intervenţie în timp real şi a intervenţiei personalului.
prevenire şi intervenţie.                                                                                                                Consiliul Judeţean Călăraşi achiziţionează În cadrul proiectului vor fi elaborate şi semnate 9 

COMUNICAT DE PRESĂ
Ianuarie 2020

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii 31 ianuarie – 02 februarie 2020
optime pentru vizionarea unui spectacol atât în Vineri, ora 12.30 
format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în Sâmbată şi Duminică, ora: 10.30, respectiv 
perioada 24 ianuarie – 6 februarie 2020 filmele: 12.30
Dolittle (3D), 1917 Speranţă şi Moarte (2D), 
Patrula Căţeluşilor (2D varianta dublată) şi 
Gangsteri cu Stil (2D). Filmele vor fi difuzate 
după cum urmează: 

Regia: Charles E. Bastien
Cu: Anya Cooke, Isaac Emberson-Heeks, Lukas 24 - 26 ianuarie 2020 (variantă dublată)
Engel, Addison Holley, Kallan Holley

Vineri, ora: 12.30
Gen film: Animaţie, Aventuri, Familie, 

Sâmbătă, duminică: ora 10.30 şi 12.30 Premiera în România: 31.01.2020
24 – 26 ianuarie 2020, ora: 17.00 (variantă Patrula căţeluşilor va avea o misiune contra 

subtitrată) cronometru de îndeplinit, dar asta nu îi va 
împiedica să fie primii care vor rezolva şi alte 
cazuri dificile, căci nişte baloane gigantice au 

Regia: Stephen Gaghan zburătăcit aiurea din parada organizată de 
primarul Humdinger, un păianjen rar s-a prins în Cu: Tom Holland, Robert Downey Jr., Emma 
pânza lui, şi nu e nimeni mai capabil să spună Thompson, Rami Malek,
“pe locuri, fiţi gata, start!” decât Patrula Gen film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic
Căţeluşilor!

Rating: AG

Premiera în România: 17.01.2020 31 ianuarie – 06 februarie 2020
După ce şi-a pierdut soţia în urmă cu şapte ani, Ora 17.00, respectiv 20.00 
excentricul dr. John Dolittle, un veterinary 

Luni, filmul nu va fi proiectatextrem de îndrăgit din Anglia victoriană, se 
izolează în spatele porţilor conacului său, singura 
companie fiindu-i o menajerie de animale 

Regia: Guy Ritchieexotice. Dar, când tânăra regină Victoria se 
Cu: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, îmbolnăveşte grav, Dolittle porneşte cu mari 
Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farellezitări într-o călătorie plină de aventuri către o 

insulă mitică pentru a căuta leacul care o va Gen film: Acţiune, Crimă
vindeca pe regină. Durata: 113 minute

Premiera în România: 31.01.2020
24 - 26 ianuarie 2020, ora 20.00 Faceţi cunoştinţă cu Mickey Pearson un 

american care şi-a construit la Londra o mega-28 - 30 ianuarie 2020, ora 17.00, respectiv 20.00 
afacere din traficul de marijuana. Odată ce / Luni, filmul nu va fi proiectat
zvonul că este în căutare de potenţiali înlocuitori 
pentru a ieşi din schemă se răspândeşte, un 
război incendiar se declanşează; unul în care 
intrigile, mita, şantajul şi ameninţările curg gârlă.

Regia: Sam Mendes
tel: 0242-312800 şi Cu: Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, 

site:www.culturalcl.ro Richard Madden, Mark Strong, George MacKay, 
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5AColin Firth
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Gen film: Dramă, Razboi 
12 lei – copii cu vârste de maxim 14 aniDurata: 110 minute
18 lei – persoane cu vârste peste 14 aniPremiera în România: 13.12.2019
Nu se efectuează rezervări.În timpul Primului Război Mondial doi tineri 
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de soldaţi englezi primesc o misiune imposibilă.Ei 
data spectacolului.trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic, 
În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 20.00.care ar putea salva 1600 de vieţi omeneşti.

Patrula Căţeluşilor – 2D 
(varianta dublată)

Dolittle - 3D 

Gangsteri cu Stil – 2D

1917 Speranţă şi Moarte - 
2D 

Informaţii suplimentare: 

Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 24 ianuarie – 6 februarie 2020

Dolittle 1917 Speranţă şi Moarte Patrula 
Căţeluşilor Gangsteri cu Stil 

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