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Programele de cooperare trans- beneficiarii români, prin acţiunea pe r e g i u n i i  t r a n s f r o n t a l i e r e " ,  
frontalieră reprezintă o cale prin care o organizează, doreşte să vă implementat de Municipalitatea 
care ţările europene îşi unesc forţele reamintească faptul că multe lucruri Balchik şi UAT Municipiul Mangalia, 
pentru ca cetăţenii lor să aibă o viaţă bune se realizează atunci când ne pentru o plimbare cu bicicletele 
mai bună, mai uşoară şi mai sigură. unim forţele, lucru din ce în ce mai achiziţionate în cadrul unui alt 
Cum se pune acest lucru în practică? vizibil, de altfel, de-a lungul graniţei proiect transfrontalier, MIS ETC 890 – 
Prin proiecte transfrontaliere care dintre România şi Bulgaria. "Cicl ism la Marea Neagră",  
contribuie la depăşirea disparităţilor Pe 27 septembrie, începând cu ora implementat de Municipalitatea 
economice. Şi pentru a reliefa 10:30, toţi cei care doresc sunt Balchik şi UAT Municipiul Constanţa. 
importanţa cooperării, Uniunea aşteptaţi pe faleza din Balchik, Împreună vom sărbători Ziua 
Europeană a stabilit ca în fiecare an, reabilitată în cadrul proiectului Cooperării Europene, în cadrul 
data de 21 septembrie să reprezinte RoBg422 – "Sinergia naturii şi culturii evenimentului "Cu bicicleta pentru 
Ziua Cooperării Europene. – potenţialul de dezvoltare al cooperare". 
Programul Interreg V-A România – Pentru a afla mai multe despre 
Bulgaria, prin Biroul Regional pentru Programul Interreg V-A România– 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi Bulgaria şi proiectele trans-
pentru graniţa România – Bulgaria, în frontaliere implementate, vă 
calitate de Secretariat Comun şi de invităm să accesaţi pagina de 
Control de Prim Nivel pentru internet www.interregrobg.eu. 

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

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 
sărbătoreşte Ziua Cooperării Europene

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi, instituţie subordonată Consiliului 
Judeţean Călăraşi, vă invită la film. Iată ce 
pelicule puteţi viziona la Cinema 3D | 2D în 
perioada 30 septembrie - 13 octombrie.

Uite-i cum fug (2D) 
Dragon Ball Super Hero 
(2D / variantă dublată)

Zâmbeşte (2D) 

Son Goku. Cei care îi duc mai departe spiritul evenimente inexplicabile. Rose trebuie să-şi 
au creat Androizii supremi, Gamma 1 şi confrunte trecutul, oricât de întunecat, pentru 
Gamma 2. Aceştia se auto-intitulează "super- a supravieţui în înfricoşătorul prezent.
eroi" şi încep ofensiva împotriva lui Piccolo si 
Gohan...
Care este scopul Noii Armate Red Ribbon? În 
faţa pericolului iminent, este vremea să vă 
treziţi, Super-Eroi!

07 - 09.10.2022, orele: 17.00 şi 20.00;
11 - 13.10.2022,  ora: 18.00 

Luni, filmul nu va fi proiectat.
Regia: Tom George30.09.2022, ora: 12.30
Cu: Adrien Brody, Sam Rockwell, Saoirse 01 - 02.10.2022, orele: 10.00 şi 12.30 30.09 - 02.10.2022, orele: 17.00 şi 20.00;
Ronan07.10.2022, ora: 12.30 04 - 06.10.2022, ora: 18.00 
Gen film: Comedie, Mister08 - 09.10.2022, orele: 10.00 şi 12.30 Luni, filmul nu va fi proiectat.
Premiera în România: 07.10.2022Regia: Tetsuro Kodama Regia: Parker Finn
În Londra 1950, planurile pentru o versiune Cu: Zach Aguilar, Kara Edwards, Toshio Cu: Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan, 
cinematografică a unei piese de succes s-au Furukawa, Kyle Hebert, Aya Hirano Kal Penn, Caitlin Stasey, Sosie Bacon
oprit brusc după ce un membru esenţial al 

Gen film: Animaţie, Acţiune, Aventuri, Gen film: Horror echipei este ucis. Când cinicul inspector 
Fantastic Durata: 115 minute Stoppard şi ajutorul său, începătorul Constable 
Durata: 120 minute Premiera în România: 30.09.2022 Stalker, încep să se ocupe de cazul, cei doi se 
Clasificare: AG trezesc aruncaţi într-un whodunit enigmatic, După ce este martora unui incident bizar, 
Premiera în România: 02.09.2022 investigând misterioasa omucidere pe propriul traumatic, care implică un pacient de-al ei, dr. 

lor risc.Rose Cotter devine ea însăşi centrul unor Cândva, armata Red Ribbon a fost anihilată de 

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala 
se va ocupa la o capacitate de 
maxim 50% când rata de incidenţă 
Covid-19 pe municipiu este sub 1,5 
la mia de locuitori.
Vă aşteptăm la film!

PROGRAM CASIERIE
MARŢI - JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 - 21.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ: 9.00-21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Program Cinema 3D | 2D în perioada 
30 septembrie - 13 octombrie 2022

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi, instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a 
anunţat pe pagina oficială de 
Facebook că au început înscrierile la 
FESTIVALUL - CONCURS NAŢIONAL DE 
MUZICĂ FOLK ”CHITARA DUNĂRII” 
Ediţia a XII a ce va fi organizat în 
perioada 19-20 noiembrie 2022.

„Prin acest festival ne propunem continuarea 
tradiţiei acestui gen muzical la Călăraşi, 
descoperirea şi promovarea calităţilor vocale, 
artistice şi creativ-muzicale ale tuturor 
artiştilor care vor urca pe scenă. El este 
conceput ca o manifestare cultural-artistică 
adresată grupurilor şi interpreţilor individuali 
de muzică folk, cu vârsta de minim 15 ani. 
Concursul se va desfăşura pe două secţiuni: 
secţiunea solişti şi secţiunea grupuri vocale. 
Regulamentul concursului şi formularele de 
înscriere le găsiţi aici: 
https://www.culturalcl.ro/.../even.../regulam
ente-evenimente. Biletele vor fi puse în 
vânzare începând cu data de 01 noiembrie.”, 
se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

Au început înscrierile 
la Festivalul - Concurs 

naţional de muzică folk 
, 

Ediţia a XII-a
„CHITARA DUNĂRII“
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