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Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră analizate aspecte privind raportarea finală, 
Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria (BRCT încheierea proiectelor, perioada de sustenabilitate 
Călăraşi) organizează în luna decembrie a acestui etc.
an, o serie de evenimente în contextul Programului Conferinţa Anuală a Programului va avea loc la 
Interreg V-A România – Bulgaria, asigurând un grad Craiova, în data de 14 decembrie 2022, în cadrul 
înalt de transparenţă în ceea ce priveşte stadiul de căreia vor fi prezentate informaţii privind stadiul 
implementare al Programului. implementării Programului Interreg V-A România – 
În data de 7 decembrie 2022, va avea loc o vizită cu Bulgaria, accentul fiind pus asupra obiectivelor şi 
scopul mediatizării şi promovării Proiectului ROBG rezultatelor, cât şi pe modul în care calitatea vieţii 
– 528, „O fereastră comună deschisă către oamenilor a fost îmbunătăţită. Cu aceasta, se 
misterele universului", finanţat în cadrul încheie un an dedicat tinerei generaţii, anul 2022 
Programului Interreg V-A România – Bulgaria, fiind desemnat de către Comisia Europeană, Anul 
implementat de Complexul Muzeal de Ştiinţe ale European al Tineretului. 
Naturii, Constanţa, în calitate de Beneficiar lider, Pentru a afla mai multe informaţii despre 
în parteneriat cu Muzeul de Istorie Kavarna, 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre Academia Navală „Mircea cel Bătrân" şi Colegiul 
evenimentele viitoare, cât şi despre proiectele Naţional „Mircea cel Bătrân"  din Constanţa.
finanţate, vă invităm să accesaţi pagina de În data de 8 şi 12 decembrie 2022 vor fi organizate 
internet www.interregrobg.eu şi site-ul noului două întâlniri tematice online cu beneficiarii 
program www.interregviarobg.eu.bulgari şi români, în cadrul cărora vor fi discutate şi 

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

Agenda evenimentelor organizate în decembrie 
în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria  

vesele.
În România rurală a secolului al XIX-lea, 
izolată de lume, o văduvă şi mamă a trei copii 
este nevoită să ţină piept unui vechi prieten 
de familie care, văzându-i fără apărare, îşi dă-
n vileag adevărata natură sadică.

Premiera în România: 18.11.2022 restaurant exclusivist. Bucătarul şef Slowik îşi Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
aşteaptă clienţii cu un meniu generos, dar şi Liniştea sărbătorilor de iarnă s-a aşternul Călăraşi, instituţie subordonată 
cu câteva surprize terifiante.peste orăşel, dar târgul de Crăciun este foarte Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la 02 - 04.12.2022, orele: 17.00 şi 20.00

animat. Tânăra Mariann vede un ursuleţ de film. Iată ce pelicule puteţi viziona la 06 - 08.12.2022, ora: 20.00 
pluş pe raftul de sus. Să fie viu? Fata şi-l Cinema 3D | 2D în perioada 25 Luni, filmul nu va fi proiectatdoreşte orice-ar fi, dar ursuleţul ar vrea să 

noiembrie – 8 decembrie 2022. Regia: Maria Schraderajungă la o familie bogată 29.11 - 01.12.2022, ora: 17.00
Cu: Samantha Morton, Carey Mulligan, Zoe 

06 - 08.12.2022, ora: 17.00 
Kazan

Regia: Victor Canache
Gen film: Dramă

Cu: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, 
Durata: 128 minute25 - 27.11.2022, orele: 17.00 şi 20.00 Silviu Corbu, Razvan Ilina, Antonio Gavrilă
Premiera în România: 25.11.202225.11.2022, ora: 12.30 29.11.2022 – 01.12.2022, ora: 20.00 Gen film: Horror, Thriller
În esenţa sa, "Asta spune ea" este o poveste 26 - 27.11.2022, orele: 10.00 şi 12.30 Luni, filmul nu va fi proiectat. Clasificare: N15
adevărată despre oameni, mulţi dintre ei 02.12.2022, ora: 12.30 Regia: Mark Mylod Durata: 83 minute femei, multe dintre ele mame, care au 03 - 04.12.2022, orele: 10.00 şi 12.30 Cu: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Premiera în România: 28.10.2022 adunat curajul de a vorbi şi de a căuta HoultRegia: Andrea Eckerbom Bazat pe una din cele mai cunoscute poveşti dreptate, nu doar pentru ele însele, ci şi 

Gen film: Comedie, HorrorCu: Jan Gunnar Røise, Nader Khademi, româneşti ("Capra cu trei iezi", de Ion pentru cei din viitor, atât în Statele Unite, cât 
Mariann Hole, Marianne Krogness, Kai Clasificare: N15 Creangă), filmul îşi propune să dezvăluie şi în întreaga lume. Filmul este un memento 
Remlov, Marte Klerck-Nilssen Durata: 106 minute adevărata natură a faimoasei poveşti pentru convingător şi emoţionant despre puterea 
Gen film: Familie copii şi să prezinte publicului o nouă Premiera în România: 18.11.2022 oamenilor individuali, înarmaţi cu 

perspectivă, una care oferă imaginea reală a Durata: 80 minute determinare şi curaj, de a schimba, Tyler şi Margot călătoresc spre o insulă 
tragediei, dincolo de personificări şi cântece împreună, lumea.Clasificare: AG îndepărtată pentru a lua masa într-un 

Asta spune ea (2D)

Capra cu trei iezi (2D)

Crăciunul ursuleţului Teddy Meniul (2D)
(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 
25 noiembrie - 8 decembrie 2022
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