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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 32512/22.09.2021

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 20 septembrie - 26 septembrie 2021

1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
 La sediul instituției din Constanța și la sediul Secției „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu –
Expoziția permanentă a muzeului.
 ,,INFANTA” – expoziție în memoria Doinei Păuleanu, expune pictorul Ioan IACOB, curator Raluca
Băloiu, vernisaj vineri 24 septembrie ora 16.00. Expoziția rămâne deschisă în perioada 24 septembrie
- 23 octombrie.
 ,,micro-macro-Trans CORDIAL,, în perioada 3 septembrie – 30 septembrie, sala Alexandru
Ciucurencu, Expoziție de grup cu lucrări de: Sultana Maitec, Vlad Ciobanu, Anca Szonyi Thomas,
Florica Prevenda, Florica Pacea, Constantin Pacea, Ion Pacea, Ecaterina Vrana, Mihai Tugearu, Pop
Ioan Augustin.
Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de Artă Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: www.muzeuldeartaconstanta.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia www.facebook.com

2. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
DELFINARIU
 Activitatea cu publicul vizitator în cadrul secției Delfinariu este suspendată.
În ceea ce privește reluarea demonstrațiilor cu delfinii, acest lucru se va face în momentul avizului
favorabil primit din partea Consiliului Științific.
Orice modificare ulterioare a programului va fi comunicată.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

PLANETARIU
 Demonstrații în Planetariu cu publicul vizitator - durată 20 minute , (prezentarea cerului vizibil actual
și a altor corpuri cerești de interes): de luni până duminică orele: 10:30;11:45; 13:00; 14:15; 15:45;
17:00.
 Expoziția temporară „Mișcarea Soarelui prin cercul zodiacal”.
 Expoziția temporară „Navigația astronomică”.
 Expoziția temporară „Diamantele Pământului”.
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http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, de luni până duminică - orele: 10:00 - 19:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii și poneii de luni până duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 15:00.
 Minuscule – Ateliere de cunoaștere.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstanta
ACVARIU
 „Sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu, în zilele de Luni, Miercuri și
Vineri ora 14:00 ghidaje în prezența vizitatorilor.
 Vizitare Acvariu, de Luni până Duminică - orele:09:00 - 20:00.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituției – 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.
Proiect cultural Black Sea programme (Municipalitatea Nessebar, Muzeul de Istorie a Moldovei
Chișinău, MINAC) ARHICUP Black Sea Archaeology, History and Culture Portal -Până în iunie
2022.
 „Reședințele Regale de la Mare Neagră: Casele de vis ale reginelor României”, proiect cu finanțare
nerambursabilă AFCN, Sesiunea I/2021, Aria tematică – patrimoniul cultural material, perioada de
derulare 01 iunie -15 noiembrie 2021.
Producție menită să evidențieze edificiile dobrogene ce au legătură cu istoria modernă a României și cu
Familia Regală. Coordonator muz. Dr. Delia Roxana Cornea.
 Proiect cultural - LDL Living Dabube Limes
Până în septembrie 2022
MINAC Partener
 În perioada septembrie 2021 - martie 2022 va avea loc, la Madrid, Expoziția Internațională
„Tezaure arheologice ale României – rădăcini dacice și romane”, eveniment organizat sub
coordonarea Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), în parteneriat cu Muzeul de
Arheologie din capitala Spaniei.
La această expoziție, alături de alte 39 de muzee din țară, participă și Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța (MINAC).
Contribuția MINAC la acest eveniment este de 19 bunuri culturale de patrimoniu, din totalul de 835 de
piese selectate la nivel național.
Printre piesele din patrimoniul MINAC, selectate pentru această manifestare internațională de mare
anvergură, se numără și faimoasa piesă Șarpele Glykon, unică în lume. Aceasta părăsește clădirea
Muzeului din Constanța pentru prima dată de la descoperirea sa, petrecută în 1962. Celebra statuie va putea
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fi astfel admirată de o lume întreagă, marcând astfel un moment istoric, cel al împlinirii a 140 de ani de
relații româno-spaniole.

În cursul lunii septembrie 2021 specialiștii MINAC, în parteneriat cu un studio local de
producție video, realizează șase filme documentare de promovare a patrimoniului cultural istoric
dobrogean.
Astfel, sunt în curs de finalizare următoarele șase filme de prezentare:
1. Menhirul de la Baia
2. Șarpele Glykon
3. Templul zeiței Nemesis
4. Vas otoman medieval
5. Statuia lui Ovidiu
6. Ancore și fragmente de ancore, relația românilor cu marea
Proiectul în cauză este realizat împreună cu Institutul Cultural Român New York și se derulează în
intervalul 6 septembrie - 15 noiembrie 2021, în cadrul programului național intitulat „Istoria României întrun obiect” .
Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de istorie națională și Arheologie Constanța sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.minac.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com.

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” – Promovare Cultură Tradițională
21 – 23 septembrie 2021 – deplasare Ansamblul Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” la cea
de a doua ediție a Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte”, organizat la Iași, de către
Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
Coordonator: Șef secție Șerban Cezar Gheorghiu
Proiecții de film prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”
 23 septembrie – ora 18:30 - AFTER WE FELL (AP12);
23 septembrie – ora 20:30 – ZAPADA, CEAI ȘI DRAGOSTE (AP12);
 24 septembrie – ora 18:00 – AFTER WE FELL (AP12);
24 septembrie – ora 20:00 – ROMÂNIA SĂLBATICĂ (AG);
 25 septembrie – ora 11:00 – THE BOSS BABY - FAMILY BUSINESS (AG);
25 septembrie – ora 13:00 – ROMÂNIA SĂLBATICĂ (AG);
25 septembrie – ora 15:30 – MY SALINGER YEAR (AP12);
25 septembrie – ora 17:30 – ROMÂNIA SĂLBATICĂ (AG);
25 septembrie – ora 20:00 – SHANG – CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (AP12);
 26 septembrie - ora 11:00 – THE BOSS BABY - FAMILY BUSINESS (AG);
26 septembrie - ora 13:00 – ROMÂNIA SĂLBATICĂ (AG);
26 septembrie – ora 15:30 – AFTER WE FELL (AP12);
26 septembrie – ora 17:30 – ROMÂNIA SĂLBATICĂ (AG);
26 septembrie – ora 20:00 – MY SALINGER YEAR (AP12).

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

3/7

Activități/Acțiuni organizate/prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”
25 septembrie 2021 – „ATELIERE MANIERATE”- Învățăm să ne prezentăm, să respectăm
eticheta și să avem un comportament adecvat – eveniment educativ parte a activității curente a Centrului,
care se adresează copiilor de vârstă preșcolară și școlară din municipiul și județul Constanța.
Coordonator: Director artistic Dan Cojocaru

5.TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
În weekend-ul 25 – 26 septembrie, Teatrul de Stat Constanța deschide stagiunea 2021 – 2022 cu o
premieră. Spectacolul „GOI PUȘCĂ”, după filmul The Full Monty, text de Simon Beaufoy, traducerea
Bogdan Budeș, este regizat de Vlad Cristache. Reprezentațiile sunt programate sâmbătă și duminică, de
la ora 19:00.
O comedie britanică plină de suflet, care a avut un succes imens la ecranizare, numărându-se printre
filmele cult din anii ’90. Șase șomeri din Sheffield ajung la capătul puterilor și, pentru a se redresa, decid să
facă împreună un show de striptease pentru toate femeile din oraș. Ei încearcă să-și rezolve, astfel, diversele
probleme: unul nemaiputând să plătească pensia alimentară și să-și vadă copilul, prietenul său cel mai bun
îndepărtându-se de soția lui, căci nu se mai simțea bărbat îndeajuns, altul mințindu-și în fiecare zi soția că
pleacă la muncă, pentru a nu-i provoca o decepție, deși era șomer de 6 luni, iar altul fiind în pragul
sinuciderii.
Scenografia poartă semnătura Mădălinei Niculae, iar coregrafia este realizată de Ștefan Lupu, cu
asistența actriței Florinei Stănculeț. Lighting design-ul este realizat de Alexandru Bibere.
În distribuție: Marian Adochiței, Ionuț Paul Ștefan, Iulian Enache, Theodor Șoptelea, Florentin
Roman, Florin Aioane/ Ștefan Mihai, copilul Matei Doreanu, Alina Manțu, Florina Stănculeț, Liliana
Cazan / Luiza Sarivan, Liviu Manolache / Dan Cojocaru, Andrei Cantaragiu, Adi Dumitrescu, Remus
Archip, Andrei Bibire, Laura Iordan-Adrian, Georgiana Mazilescu, Lana Moscaliuc și Ecaterina
Lupu/ Cristiana Luca.
Spectacolul nu este recomandat copiilor sub 14 ani.
6.TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”

Sâmbătă, 25 septembrie 2021, ora 11:00 – „REGELE CERB”, după Carlo Gozzi
Regia artistică, scenariul și ilustrația muzicală: Gabriel Apostol
Scenografia: Clara Dărângă
Vârsta: 4+
În distribuție: Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Tiberiu
Roșu, Grațian Prisacariu

Duminică, 26 septembrie 2021, orele 10:00 și 12:00 – „REGELE CERB”, după Carlo Gozzi
Regia artistică, scenariul și ilustrația muzicală: Gabriel Apostol
Scenografia: Clara Dărângă
Vârsta: 4+
În distribuție: Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună,
Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu
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7.BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA


„LUNA DIASPOREI”

În legătură cu inițiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului
României de a organiza „Luna Diasporei”, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța se alătură
acesteia cu următoarele propuneri, corespunzătoare secțiunii „Personalități din diaspora și comunități
istorice - români de care suntem mândri”:
-organizarea unor expoziții care includ documente (cărți, articole din reviste, ziare, iconografie) din
colecțiile Bibliotecii privitoare la următoarele personalități originare din Dobrogea: Pavel Chihaia, scriitor
originar din Constanța, membru al cercului literar „Apoziția” din München, autor al unor studii de istoria
artei medievale și a unui roman de mare respirație epică, „Blocada”; Paul Barbăneagră, regizor al unor
filme despre dimensiunea religioasă a omului modern, antropolog, eseist, rezident în Franța, a primit „Marea
Medalie a Analizei Arhitecturale” (1989), decernat de către Academia Franceză; Dinu Ghezzo, dirijor
român, director al studiilor de compoziție la Universitatea New York; Mirela Roznoveanu, scriitor, critic
literar, redactor, stabilită în Statele Unite; a primit Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române (2008);
Stephan Eleutheriades, pictor, stabilit în Grecia și apoi în Brazilia, a obținut Diploma „Bene Merenti” din
partea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (2003); Devis Grebu, pictor,
stabilit în Israel și apoi la Paris, ilustrator de presă, a lucrat mai mult de 30 de ani la prestigioase publicații
internaționale: „The New York Times”, „International Herald Tribune”, Washington Post”, „Life”,
„Newsweek”, „Le Figaro” etc; Paul Diaconescu, scriitor și publicist, originar din Constanța și stabilit în
Suedia, a debutat cu povestiri SF și a continuat cu nuvele și romane, publicate în țară și în străinătate, autor
al unor incitante mărturisiri incluse în volumul „Jurnalul unui Pierde-Țară”.
Fotografii și prezentări video ale acestor expoziții vor fi postate pe Facebook-ul și pagina de web a
Bibliotecii, însoțite de note biografice ale acestor personalități.
Aceste prezentări vor fi aduse la cunoștința publicului în luna septembrie 2021, după cum
urmează: Paul Barbăneagră - 6 septembrie ;Dinu Ghezzo - 10 septembrie ; Stephan Eleutheriades 15 septembrie ; Pavel Chihaia - 20 septembrie ;Devis Grebu - 22 septembrie ;Paul Diaconescu - 28
septembrie.
 În perioada 01 – 30 septembrie 2021, Serviciul de Informare Bibliografică Dobrogeană din cadrul
Bibliotecii Județene „I.N.Roman” organizează expoziția cu titlul „Ctitori ai Dobrogei moderne:
Anghel Saligny”.
 Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează Miercuri, 22 septembrie 2021,
ora 17:00, în Aula Bibliotecii lansarea de carte „Polifoniile sinelui”, publicistică (Ex Ponto, 2021) a
prozatorului Ovidiu Dunăreanu, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.
 Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, organizează Joi, 23 septembrie 2021, ora
17:00, în Aula Bibliotecii, lansarea cărții inedite a doamnei GETA DELEANU: „Pictori evrei în
Muzeul de Artă Constanța”, editată sub egida Asociației Artiști Dobrogeni, în 2021, cu o prefață
de Prof. univ. dr. Doctor Karol Friedmann și recomandată de Prof. univ. dr. Nicolae Rotund.
 Biblioteca Județană „Ioan N. Roman” Constanța organizează Vineri, 24 septembrie 2021, ora
17.00, în Aula Bibliotecii conferința cu titlul Tangoul - o emoție care se dansează susținută de
prof.univ.dr.habil. Angelo Mitchievici urmată de un dialog cu Ionuț Fișcu, profesorul școlii de
tango, Tango Magico din Constanța. Conferința se va deschide și se va închide cu un spectacol de
tangou-dans susținut de cuplul de dansatori Ionuț Fișcu și Arina Cojocaru pe muzica unor celebri
interpreți de tango, spectacol care va avea loc în holul Bibliotecii la parter.
 NOAPTEA BIBLIOTECILOR – 25 Septembrie, în cadrul acestui eveniment se vor desfășura mai
multe acțiuni, precum:
- Atelier de jocuri și improvizații teatrale pentru adolescenți, categorie de vârstă 14 – 18 ani, Aula
bibliotecii 16:00 – 17:00;
- Secția împrumut pentru copii, ludotecă, mediatică – Călătorie în jurul lumii – descoperim țările lumii
prin obiective turistice, mâncăruri tradiționale, costume naționale, capitale steaguri, categoria de
vârstă 9 -14 ani, Secția pentru copii, 16:00 -17:00;
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Atelier de lagare carte pentru copii, Ludotecî, interval orar 17:30 – 18:30;
Puzzle pentru copii și adolescenți, categoria de vârstă 4 – 16 ani, Hol etaj 1; intervalul orar 17:00 –
21:00:
Atelierul semnelor de carte, categoria de vârstă 4 – 10 ani, Ludotecă, intervalul orar 17:30 – 19:30.
Atelierul de decupaje, hol – etaj 1, categoria de vârstă 5-10 ani, intervalul orar 17:30 – 19:30;
Învățăm să desenăm insecte cu ajutorul literelor, categoria de vârstă 5- 10 ani, hol – etaj 1, interval
orar 18:00 – 20:00;
Povestea pâinii: de la bobul de gâu la pâinea calda, categoria de vârstp 5 – 10 ani, Secția pentru copii,
interval orar 19:00 – 20:00;
Colțul poveștilor despre animale, categoria de vârstă 2 – 90 ani, locul de desfășurare – Secția pentru
copii, intervalul orar 19:00 – 20:00;
Expoziție de audiobook-uri, hol -etajul 1;
Expoziție Regina Maria.Poveștile Reginei Maria.Regina și marea;
Expoziție cu noutăți pentru copii și mămici;
Puzzle Wine Shelf, Secția Împrumut pentru Aulți, ora 17:00;
Cu cărțile pe urmele noastre – un escape room inedit, vârsta participanților 14 -90 ani, Secția
Împrumut pentru Adulți, ora 19:00;
Turul bibliotecii, interval orar 16:00 – 23:00;
Lectură publică.Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Ovidiu Dunăreanu, Sălile de lectură „Literatură” și
„Legislație”, interval orar 16:00 – 17:00;
Lectură în sălile bibliotecii, Sălile de lectură „Științe sociale” și „Presă”, interval orar 16:00 – 23:00;
Prezentarea colecțiilor bibliotecii în cadrul turului de bibliotecă, depozit carte format: I, II, III, IV, V,
interval orar 16:00 – 23:00;
Filmarea activităților ce se desfășoară în Bibliotecă, 16:00 -23:00;
Darul cărții, hol central parter, interval orar 16:00 -23:00;
Baby Bu-Nico, recital chitară și voce Nicoletta Manuela Plioti, categorie de vârstă 1 – 90 ani, Sala
Referințe generale parter, interval orar 18:00 -18:45;
Biblio Activity: Continente, categorie de vârstă 12 – 90 ani, interval orar 17:00 – 18:00, hol central
parter;
Atelier Cusături Dobrogene: Furnicuța hărnicuța, Sala Referințe generale, parter, interval orar 17:00
– 19:00, categoria de vârsta 8 – 90 ani;
Dansul Continentelor, categoria de vârstă 1 – 90 ani, interval orar 20:00 – 20:30;
Labirintul cu cărți, categoria de vârstă 10 – 16 ani, interval orar 18:00 – 19:00;
Atelier de desen și grafică: Micul făurar, categoria de vârstă 8 – 90 ani, interval orar 19:00 – 20:00;
Poezie cu parfum de cafea, categorie de vârstă 18 – 90 ani, interval orar 16:00 – 19:00;
Recital de muzică pe versuri ale poeților din detenția comunistă, recital – compozitor Ioan Muraru,
interval orar 20:30 – 21:30;
Teatru de umbre: Scufița informatică de prof. Georgeta Șelaru, interval orar 16:00 – 17:00;
Lansare de carte și atelier interactiv de lectură: „Vacanță cu zmeu” de Veronica Iani, categorie de
vârstă 6 – 12 ani,interval orar 17:00 – 18:00;
Domus – casa roman-: prezentarea reconstiturii în 3 D a unor construcții antice, ora 17:30;
Fețele necunoscute ale orașului: evenimente din trecut, în lumina documentelor de arhivă ale presei,
interval orar 18:30 – 19:30.

Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât
pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
https://www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-Constanta.

Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate,
Director Executiv Jeacă Dumitru
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Întocmit și redactat
Musteață Ana, inspector superior
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