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Ştiinţa şi tehnologia au contribuit la progresul şi la "Coordonarea politicilor comune şi a investiţiilor în 
dezvoltarea vieţii cotidiene, prin crearea de noi echipamente în domeniul educaţiei în zona 
concepte. În zilele noastre, oamenii sunt dornici să transfrontalieră" (ROBG-165) în valoare de 
aibă acces la cât mai multe informaţii, activităţi şi aproximativ 1 milion de euro, împreună cu Şcoala 
acţiuni, în timp ce totul se află într-un proces de secundară "Emilian Stanev", Liceul de Matematică 
continuă actualizare şi dezvoltare. Programul şi Ştiinţe Naturale "Sv. Kliment Ohridski" şi Şcoala 
Interreg V-A România-Bulgaria a contribuit de secundară "Hristo Botev" din Bulgaria, au înţeles 
asemenea la această dezvoltare activă, prin importanţa ştiinţei şi a tehnologiei în educaţie şi au 
finanţarea proiectelor ce se adresează acestui decis să promoveze o iniţiativă extraordinară: 
domeniu. dezvoltarea domeniului MaST (matematică-ştiinţe 

şi tehnologii) în sistemele educaţionale din zona 
Prin intermediul axelor prioritare şi mai ales prin 

transfrontalieră România – Bulgaria. Împreună au 
intermediul Axei Prioritare 5 - O regiune eficientă, 

creat reţeaua MICS (MaST Innovation and Creativity 
care beneficiază de o alocare bugetară de 

Study shops) în 8 licee din zona transfrontalieră pe 
aproximativ 13 milioane euro, Programul are ca 

care au dotat-o cu roboţi educaţionali, telescoape 
obiectiv dezvoltarea soluţiilor inovatoare şi 

şi kituri fotometru. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet http://mast-
sprijinirea instituţiilor în scopul oferirii de servicii 

education.eu
mai eficiente pentru a creşte standardele de 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg performanţă în regiunea transfrontalieră.
V-A România–Bulgaria şi proiectele transfrontaliere 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în implementate, vă invităm să accesaţi pagina de 
calitate de beneficiar lider al proiectului internet www.interregrobg.eu. 

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

Ştiinţa şi tehnologia în obiectivul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

Catolică. Până acum, aceste şcoli au instruit 
doar preoţi în Ritul Exorcizării - dar un 
profesor recunoaşte darurile surorii Ann şi 
acceptă să o instruiască. Ajunsă în linia întâi 
alături de colegul ei, Părintele Dante, sora 
Ann luptă pentru a salva sufletul unei copile 
despre care crede că este posedată de acelaşi 
demon care i-a chinuit mama cu ani în urmă. Doi tineri piraţi în căutarea unui frate pierdut, realitatea timp de decenii, a decis să se Centrul Judeţean de Cultură şi 

un vampir cu arsuri solare puternice, o regină elibereze de frică şi furie şi să îmbrăţişeze Creaţie Călăraşi, instituţie 
care îşi schimbă forma şi o armată de viaţa. Dar când un tânăr, Corey Cunningham, 

subordonată Consiliului Judeţean maimuţe furioase. Căpitanul Sabertooth se va este acuzat că a ucis un băiat pe care îl 
confrunta cu o mulţime de provocări atunci îngrijea, se aprinde o cascadă de violenţă şi Călăraşi, vă invită la film. Iată ce 

11 - 13.11.2022, orele: 17.00 şi 20.00când îşi propune să găsească un diamant teroare care o va forţa pe Laurie să se pelicule puteţi viziona la Cinema 3D | 15 - 17.11.2022, ora: 18.00 magic pierdut. confrunte în sfârşit cu răul pe care nu îl poate 
2D în perioada 28 octombrie – 17 controla, odată pentru totdeauna. Luni, filmul nu va fi proiectat
noiembrie 2022. Regia: Ryan Coogler. Cu: Martin Freeman, 

28 - 30.10.2022, orele: 17.00 şi 20.00 Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, 
04 - 06.11.2022, orele: 17.00 şi 20.00 Tenoch Huerta01 - 03.11. 2022, ora: 18.00 

08 - 10.11.2022, ora: 18.00 Luni, filmul nu va fi proiectat. Gen film: Acţiune, Aventuri, SF. Durata: 161 
Luni, filmul nu va fi proiectat. minuteRegia: David Gordon Green. Cu: Jamie Lee 

Curtis, Judy Greer, Andi Matichak Regia: Daniel Stamm. Cu: Virginia Madsen, Premiera în România: 11.11.202228.10.2022, ora: 12.30
Colin Salmon, Nicholas Ralph, Ben Cross, Gen film: Horror, Thriller. Durata:111 minute; După moartea regelui T'Challa, regina 29 - 30.10.2022, orele: 10.00 şi 12.30 Jacqueline ByersClasificare: IM 18 Ramonda, Shuri, M'Baku şi Dora Milaje luptă 

Regia: Rasmus A. Sivertsen, Marit Moum Gen film: Horror, Thriller. Durata: 93 minutePremiera în România: 14.10.2022 pentru protecţia naţiunii de intervenţia 
Aune. Cu: Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Premiera în România: 28.10.2022La patru ani după evenimentele de la marilor puteri. În vreme ce poporul e gata să 
SeideKyrre Haugen Sydness, Leonard 

Halloween Kills, Laurie locuieşte cu nepoata Sora Ann răspunde chemării de a fi prima depăsească pierderea regelui şi să 
Valestrand Eike, Siri Skjeggedall

ei Allyson şi îşi termină de scris memoriile. femeie exorcistă... dar cine sau ce anume a îmbrăţişeze un nou capitol, eroii wakandezi 
Gen film: Animaţie, Familie. Durata: 81 Michael Myers nu a mai fost văzut de atunci. numit-o? Ca răspuns la creşterea globală a ajutaţi de Nakia şi Everett Ross fac planurile 
minute; Clasificare: AG Laurie, după ce a permis spectrului lui posedărilor demonice, Ann vrea să se înscrie unui nou drum, mai luminos, pentru 
Premiera în România: 21.10.2022 Michael să-şi determine şi să-şi conducă la o şcoală de exorcism redeschisă de Biserica Wakanda. 

Pantera neagră: Wakanda 
Forever (3D) 

Halloween Ends (2D)
Lumina Infernului (2D)

Căpitanul Colţ de sabie şi 
diamantul fermecat (2D | 

variantă dublată)

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 
28 octombrie - 17 noiembrie 2022
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