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Miercuri, 7 decembrie 2022, Secretariatul strategiei de valorificare a patrimoniului 
Comun (Biroul Regional pentru Cooperare natural şi cultural, prin restaurarea şi 
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa promovarea acestuia, pentru a oferi o imagine 
România-Bulgaria) a organizat la Constanţa, comună a regiunii Constanţa-Dobrich.
în cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 
Naturii, un eveniment pentru mediatizarea Constanţa se mândreşte cu noul planetariu 
proiectului: hibrid, unicat în Europa de Sud-Est, care 
„O fereastră comună deschisă către misterele funcţionează la un nivel superior, cu două 
universului", cod e-MS: ROBG-528, proiect sisteme de proiecţie clasice, opto-mecanică şi 
finanţat în cadrul Programului Interreg V-A digitală 4K. Planetariul a devenit un nou 
România-Bulgaria. produs educaţional-cultural de excepţie, 
Proiectul în valoare de 1,473,253.99 euro a generând o actualizare a produselor culturale 
fost implementat de Complexul Muzeal de din zonă.
Ştiinţe ale Naturii Constanţa, în calitate de Mai multe detalii despre proiectul sus 

Proiecte.beneficiar lider în parteneriat cu Academia menţionat, aflat încă în desfăşurare, puteţi 
Pentru a afla mai multe informaţii despre Navală Mircea cel Bătrân, Colegiul Naţional găsi în fişa proiectului, disponibilă pe site-ul 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Mircea cel Bătrân (România), alături de Programului, www.unimis.ro, secţiunea 
despre evenimentele viitoare, dar şi despre Muzeul de Istorie Kavarna (Bulgaria).
proiectele transfrontaliere selectate de Prin implementarea proiectului, beneficiarii 
Comitetul de Monitorizare al Programului, vă au ca obiectiv dezvoltarea unor produse 
invităm să accesaţi pagina de internet turistice: tabere de astronomie şi navigare. 
www.interregrobg.eu.Mai mult de atât, se doreşte dezvoltarea 

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

Vizită la faţa locului pentru mediatizarea proiectului:

„O fereastră comună deschisă către misterele universului", cod e-MS: ROBG-528

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.

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Lumina Naşterii Lui Iisus 
se întinde de la o casă la 
alta, de la o inimă la alta, 
iar căldura şi bucuria 
Crăciunului ne aduce pe 
toţi mai aproape! 

Crăciun Fericit şi 
un An Nou plin 
de satisfacţii!
Primar, Nicolae Rîjnoveanu 
şi Consiliul Local Roseți

Sfintele Sărbători de 
Crăciun şi Anul Nou să vă 
aducă sănătate, putere 
de muncă şi multe 
satisfacţii alături de cei dragi. 

La Mulţi Ani !
Primar, Gabriel Rădulescu 
şi Consiliul Local Independența

Sărbători fericite cu bucurii 
şi împliniri alături de cei dragi! 
Să vă găsească Moşul 
cu masa bogată şi 
sufletul curat!

La Mulți Ani!
Primar, Vasile Matei 
şi Consiliul Local Grădiştea

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple 
sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. 

La mulţi ani cu sănătate!
Primar, Ionel Zardova 
şi Consiliul Local Ştefan Vodă
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