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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) Cristi Gavrilă, omul al cărui numărului de pacienţi care creşte anumite turnee, meciuri , aceşti sportivi care îşi doresc mai pentru toată lumea este o întâlnire 

de la zi la zi nu cred că se poate competiţii şi te raportezi la ce ar mult este foarte multă comună la o masa rotunda, ca să nume se identifică cu CS 
vorbi despre o data sigură de putea să fie îţi dai seama că nu e incertitudine şi că nesiguranţa nu nu se mai vorbească pe la colţuri…Danubius Călăraşi, face din 
începere. Noi ne dorim să fie un tocmai ok şi ori trebuie schimbată permite o clasare acolo unde-şi imposibil posibil. Graţie Încotro handbalul feminin format cu meciuri tur-retur, sperăm abordarea la nivel de sistem de doreau toţi susţinătorii acestei eforturilor sale aproape călărăşean? Aţi depus eforturi, noi să fie maxim trei serii în divizia desfăşurare ori trebuie schimbat echipe. Citesc şi urmăresc pe site-ul supraomeneşti, Călăraşiul poate, pe alocuri supraomeneşti A feminin. modul de penalizare a federaţiei, www.frh.ro, toate acele 

figurează pe harta handbalului pentru a ţine în viaţă această ”neprezentării” echipelor din cauza decizii luate de comisiile de 
Care ar fi noutăţile pe care le feminine românesc la nivel de echipă, CS Danubius? acestui virus care după cum disciplină şi/sau apel şi mă gândesc 

senioare. În plus, echipele de cu groază ce poate urma. Sunt Eu obiectivul pentru acest sezon vi 
junioare 2, junioare mici şi soluţii, sper să fie luate după o l-am spus, avem un nucleu de 
minihandbal au prins deja analiză comună a tuturor celor sportive, care pot face faţă 

interesaţi, de cei care-şi pot asuma gustul competiţiilor regionale şi obiectivului propus la acest 
anumite roluri în aceste momente naţionale. Care sunt noutăţile moment, dar dacă cineva înţelege 
grele pentru sportul românesc. Eu din cadrul CS Danubius, încotro că este un moment propice pentru 
cred că fără implicarea autorităţilor se îndreaptă handbalul a trece la marea performanţă, pot 
locale nu se poate face sport de spune că mai avem nevoie de călărăşean, iată doar două din 
performanţă la nivel de echipă.    cooptarea în lot a trei sportive şi subiectele abordate în interviul 

plata unui antrenor care să-şi Ce credeţi că ar trebui să facă de mai jos realizat cu 
asume îndeplinirea acestui obiectiv autorităţile locale pentru a sprijini managerul clubului, Cristi 
şi putem ajunge să o vedem în sala în continuare nu doar handbalul ci Gavrilă.
polivalentă din Călăraşi pe cea care chiar sportul de performanţă?
a fost de nenumărate ori cea mai 

Înainte de toate, ce mai face CS În primul rând să aibă date bună jucătoare a lumii, nu cred că 
Danubius? Cum decurg pregătirile concrete despre tot ce se întâmplă mai trebuie să-I spun numele dar o 
mai ales că se desfăşoară şi în pe plan sportiv la nivelul judeţului fac pentru cei care au alte sporturi 
condiţii vitrege? Călăraşi, ştiu că la nivelul Consiliului 

preferate, CRISTINA NEAGU. Şi dacă 
Judeţean Călăraşi s-a făcut o 

mai spun că handbalul feminin este Având în vedere că nu a debutat centralizare cu tot ce se ştia la 
singurul sport la nivel de echipă încă sezonul competitional, momentul respectiv despre fiecare observaţi nu-ţi mai dă posibilitatea propuneţi la nivelul lotului de naţională care ne reprezintă cu spunem că suntem în pregătire cu entitate sportivă care era să faci planuri de viitor din păcate.jucătoare?
succes pe plan international, toate  grupele. Am înscris în organizată legal şi era afiliată la 

campionatul organizat de federaţia ROMÂNIA fiind singura ţară din La juniori situaţia e cea mai grea Noutăţile pe care le propunem în federaţia de specialitate sau 
română de handbal pentru sezonul lume care a fost prezentă la toate pentru că ei au cea mai mare cadrul lotului cu care vom aborda asociaţia judeţeană care reprezintă 
competitional 2020-2021 echipa de dorinţă de a reveni în competiţii, ediţiile campionatelor mondiale.acest sezon sunt sportive care au o federaţia din teritoriu.
senioare în divizia A şi echipa de sunt opt luni de când nu au mai experienţă competiţională cel puţin 

Despre eforturile personale nu junioare 2, iar echipele de junioare De aici e baza de plecare a jucat, îşi pierd motivaţia şi dacă la nivelul fetelor care au părăsit în 
trebuie să mai spun nimic, mici şi minihandbal vor fi înscrise în discuţiilor şi cred eu că împărţirea renunţă e greu să îi mai recuperezi această vară echipa noastră. Având 
activităţile din handbal mi-au intrat campionatul municipiului fondurilor se va face după ce se după.în vedere că nu s-au definitivat 
în cotidian, handbalul face parte Bucureşti. Partea cea mai grea a centralizează anumite date, sunt toate actele şi demersurile 

CS Danubius are ca obiectiv în acest din viaţa mea zilnică, e vorba desfăşurării pregătirii o reprezintă entităţi care primesc bani de la necesare transferului vă rog să-mi 
an competitional, la nivel de despre pasiune şi cred eu că după o lipsa spaţiilor regulamentare MTS, sau de la MEC, de la DJST, de acordaţi un răgaz până la 
senioare, cum a avut şi-n sezonul viaţă petrecută în handbal pot să-pentru a face acest lucru, dar la primăriile fiecărei UAT sau sunt prezentarea în totalitate a lotului 
trecut clasarea pe locurile 1-4, cu mi expun părerea fără să deranjez vremea a ţinut cu noi şi am reuşit private, sunt cluburi care participă nostru. Un lucru este sigur, ne 
specificaţia că în acest sezon ne pe nimeni. În ultima perioadă am până în acest moment să sau nu în competiţii, sunt sporturi dorim mai mult decât în sezoanele 
dorim cel puţin participarea la avut aproape de mine părinţii respectăm planurile de pregătire. individuale şi sporturi de echipă, trecute şi pentru asta vom face 
barajul pentru promovarea în Liga fetelor cărora le-a fost inoculat Având în vedere că suntem în stare fiecare cu un specific aparte. Eu aş anumite sacrificii şi schimbări de 
de elită a handbalului feminin şi acest ”virus” de către antrenoarele de alertă şi accesul în sălile din înfiinţa o direcţie separată în cadrul abordare dacă e cazul. 
anume Liga Florilor. Având în de la grupele de junioare şi le cadrul instituţiilor de învăţământ se CJ Călăraşi care să se ocupe 
vedere incertitudinea care este în Cum evaluaţi starea mulţumesc pe această cale pentru face după îndeplinirea anumitor exclusiv de sport şi cred că astfel 
acest moment în sport la modul handbalului românesc atât la eforturile personale de a ţine în reguli, probabil va mai trece o atât partea de finanţare a 
general, eu cred că în acest an feminin cât şi la masculin, seniori viaţă acest club. Le-am promis perioadă până revenim la funcţionării cât şi de cheltuire a 
problema promovării în liga şi juniori? Ce ne spuneţi de normalitate .  banului public va fi transparentă, acestor junioare că vor juca la 
superioară este la îndemâna celor echipele călărăşene CS Danubius şi iar toţi cei care pot aduce bani din echipa Călăraşiului şi eu cred că am 

Când debutează noul sezon al care sunt organizaţi mai bine decât AHC Dunărea? privat să recompenseze partea de să-mi ţin promisiunea şi vor juca cel 
Diviziei A? În ce format? celelalte competitoare şi-şi doresc performanţă prin plata unor puţin la o echipă de divizie. Vă Handbalul şi fotbalul sunt singurele să facă acest pas către stimulente şi prime pentru mulţumesc pentru aceste Din ce am înţeles în luna noiembrie sporturi de echipă la care au pornit performanţă.  îndeplinirea obiectivelor. Şi peste momente şi sper să vă invităm cât ar urma să debuteze campionatul competiţiile, la nivel de seniori 

toate acestea cea mai important mai repede la meciurile echipelor la divizia A şi în decembrie la Despre AHC Dunărea ce pot să momentan, şi asta e foarte bine, 
este comunicarea, cel mai bine noastre.junioare, dar după evoluţia spun, decât că, din păcate pentru dar când vezi cum se desfăşoară 
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Cristi Gavrilă: 
clasarea pe locurile 1-4

CS Danubius are ca obiectiv în acest an 
competiţional, la nivel de senioare, 

Art.1 alin. (6), Concertul 
Direcţia 5 programat pentru 
data de 02 noiembrie 2020 a 
fost reprogramat pentru data 
de 18 februarie 2021.

Din cauza unor probleme de 
natură tehnică, Centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi suspendă temporar 
activitatea Cinematografului Centrul Judeţean pentru epidemiologic, numărul în 
2D/3D. Revenim cu o nouă Creaţie şi Cultură Călăraşi, creştere al persoanelor 
informare cu privire la data instituţie aflată în subordinea depistate pozitiv Covid-19 din 
redeschiderii, după Consiliului Judeţean Călăraşi ultima perioadă, prevederile 
remedierea defecţiunilor. anunţă că având în vedere HG nr. 856/2020 din 14 

actualul context octombrie 2020 Anexa 3, Mulţumim pentru înţelegere!

Activitatea 
Cinematografului 

2D / 3D, 
suspendată!

Concertul , reprogramat 
pentru 18 februarie 2021

Direcţia 5
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