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Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
● Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr.CJC 5276 /15.02.2021
Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 15 februarie – 21 februarie 2021
Datorită situației epidemiologice actuale aceste activități cultural – educative pot suferi modificări
1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
La sediul instituție – Expoziția permanentă a muzeului.
Se va continua rubrica - Un tablou/o lucrare de artă pe săptămână postată pe pagina de facebook a
muzeului.
2. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
DELFINARIU
 Antrenamente cu delfini în prezența publicului vizitator de Luni până Vineri orele 11:00 și 15:00.
 Demonstrații Delfinariu- durată 20 minute, Sâmbătă și Duminică orele 11:00 , 15:00 .
 „Zonele umede și apa,inseparabile și vitale pentru viață”.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta
PLANETARIU
 Demonstrații Planetariu de Luni până Vineri orele 10:15, 11:45, 13:00, 14:15 cu tematică
prezentarea sistemului solar și găurile negre;
 „Expoziția - navigația astronomică”.
 „Expoziția - diamantele pămantului”.
 „Soarele în constelația zodiacală Vărsător”.
 „Mari astronomi ai Omenirii”.
http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Echitație- plimbări/ manej cu caii și poneii de Lun ipână Duminică între 10:00 - 16:00.
 Activitatii de îngrijire a animalelor pe timpul sezonului rece.
 „Arii protejate acvatice din România”.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstanta
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ACVARIU
 Acvariu „Sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu” în zilele de Luni
Miercuri și Vineri ora 14”.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituție – Expoziția permanentă a muzeului.
 Blog: Istorii de viață.
 Pe pagina de facebook a instituției muzeale se vor pune zilnic numeroase informații despre
patrimoniul muzeului de istorie.
 Apariții în mass-media.
 Implementarea proiectului transfrontalier ARHICUP:https://www.minac.ro/proiecte.html.
 Implementare proiect LIVING DANUBE LIMES.
 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prezintă exponatul OPAIȚ CERAMIC
BILYCHNIS, iar materialul poate fi consultat accesând link-ul de mai jos: (exponatul rămâne
până la înlocuire) - Coordonator: Tiberiu Potârniche, șef secție Patrimoniu Cultural. Exponatul
lunii | Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (minac.ro).

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Serviciul coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și
Exploatare a Filmelor:
 19 februarie, „Ziua Brâncuși” – proiecție film cu imagini ale operelor sculptorului Constantin
Brâncuși, la intrarea Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, pe un
ecran cu o suprafață de 5/3 m.
Filmul prezentat este realizat de echipa Serviciului Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru
Tineret „Jean Constantin” și Exploatare a Filmelor și va fi postat pe paginile oficiale de socializare ale
Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.
Coordonator: Sef Serviciu Dan Cojocaru
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
https://www.facebook.com/CMEPTJC

5. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
Teatrul de Stat Constanța se alătură programului Belarus(sia) Worldwide Reading Project, cu
spectacolul-lectură INSULTAȚI. BELARUS(IA) de Andrei Kureicik, joi, 18 februarie 2021, la ora 19.
Accesul la acest spectacol este gratuit, în limita locurilor disponibile – 70 de locuri, pentru
păstrarea distanțării și evitarea contaminării – pe bază de tichete, care vor putea fi ridicate de la casa de
bilete a teatrului începând de miercuri, 17 februarie.
15 teatre din România și un teatru din Republica Moldova se reunesc într-o acțiune de solidaritate fără
precedent, alăturându-se programului mondial de lecturi – Belarus(sia) Worldwide Reading Project, ce are
la bază piesa INSULTAȚI. BELARUS(IA) de Andrei Kureicik.
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Distribuția spectacolului: Nicodim Ungureanu, Vlad Lință, Dana Dumitrescu, Cristiana Luca, Andu
Axente, Ștefan Mihai și Maria Lupu, iar regia este semnată de Erwin Șimșensohn.
-

Pentru zilele de sâmbătă și duminică, până la ora la care s-a înaintat adresa privind activitățile
culturale ale instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Constanța, Teatrul de Stat
Constanța nu a trimis niciun program , acest lucru urmând a se realiza ulterior.
6. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”

Sâmbătă, 20.02.2021 (la sediul teatrului), orele 10:00 și 12:00 – „ANOTIMPURI CU POVEȘTI”
(spectacol recomandat 3+)
Spectacol realizat de Aneta Forna Christu. Ilustrația muzicală: Dicran Asarian.
În distribuție: Claudia Brădescu, Daniela Vlad, Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan.
Duminică, 21.02.2021 (la sediul teatrului), orele 10:00 și 12:00 – „SPĂRGĂTORUL DE NUCI”,
după E. T. A. Hoffmann (spectacol recomandat 3+)
Regia şi scenariul: Cristian Mitescu. Scenografia: M.C. Ranin.
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniela Vlad, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu.
Potrivit comunicatului, spectacolele Teatrului „Căluțul de mare”, ce se vor juca pe scena teatrului
de păpuși, vor fi susținute, în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu noile reglementări privind
activitățile educative, culturale și artistice și a măsurilor luate la nivel național pentru asigurarea condițiilor
de siguranță sanitară a acestor activități în contextul pandemiei de Sars-Covid-19 și Ordinul
2941/19.06.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus Sars-Cov-2 și pentru
asigurarea desfășurării activităților in condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii cât și conform
Ordinului Comun al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății nr. 3245/1805/2020, publicat în Monitorul
Oficial, nr. 986 din 26 octombrie 2020.
Dintre măsurile de siguranță sanitară pe care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța
„Căluțul de mare” le aplică pentru evitarea contaminării cu noul coronavirus, conform cu cadrul
legislativ în vigoare, în comunicat sunt amintite:
-efectuarea triajului observațional la intrarea în locație și măsurarea temperaturii va fi obligatorie; nu
se va permite accesul în instituție a persoanelor ce prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3ºC.
-persoanele ce vor refuza să le fie verificată temperatura, nu vor avea acces în instituție;
-distanțarea fizică de 1,5 m intre persoane/ grupuri trebuie păstrată la intrarea in instituție cât și in
spațiile din teatru, în momentul deplasării (de exemplu, la toaletă);
-accesul publicului va fi permis doar în condițiile purtării măștii de protecție pe toată durata
spectacolului (pentru o protecție eficace, obligatoriu masca va acoperi gura și nasul);
-sunt plasate, la loc vizibil, anunțuri scrise cu atenționări privind normele de distanțare fizică și
regulile privind accesul în instituție;
-se va indica de către personalul instituției de cultură pentru copii, permanent, dezinfectarea și
igienizarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție prin cele 6
dispensere, plasate la loc vizibil și accesibil pentru copii și adulți, în instituție;
De asemenea, prin comunicatul înaintat, Teatrul pentru Copii reamintește că, începând cu stagiunea
2020-2021, a fost implementat achiziționarea online a biletelor; astfel, platforma poate fi accesată din ziua
de marți a fiecărei săptămâni, de la ora 10:00 până vineri la ora 14:00.
Pentru cei ce vor achiziționa bilete la casieria teatrului, programul va fi de marți până vineri, în
intervalul 10:00-14:00.
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Schema sălii cu pachetele puse în vânzare pe platforma www.myticket.ro, se găsește și pe site-ul
instituției www.teatruldelamare.ro.

7. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța continuă seria de prezentări ale unor personalități
dobrogene și naționale, cu următoarele nume:
15 februarie 2021 – Karpat Kemal;
16 februarie 2021 – Dracopol Fudulu Natalia Caliopi;
17 februarie 2021 – Bucur Caracașian Valentina;
20 februarie 2021 - Ciurea Doina;
14 februarie 2021 -Corcheș Victor.

AVIZAT

Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate,
Director Executiv Jeacă Dumitru

Întocmit și redactat
Musteață Ana, inspector superior
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