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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 1612 /12.01.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 10 ianuarie 2022 – 16 ianuarie 2022
ZIUA CULTURII NAȚIONALE

1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
 La sediul instituției din Constanța și la sediul Secției „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu –
Expoziția permanentă a muzeului.
 QUE VIVA PICASSO – Expoziție de litografii, heliogravuri și schițe din seria Les Menines et la
vie, Toros y Toreros, Le memoire d’homme, Picasso-Cocteau 1916-1961, Picasso-Suite Vollard,
Picasso-Balzac. Expoziția etalată în sălile de la parterul Muzeului de Artă Constanța prezintă un
fragment din opera genialului artist. Vernisajul expoziției va avea loc pe 6 ianuarie la ora 15.00 în
prezența domnului Thomas Emmerling, proprietarul colecției. Expoziția va rămâne deschisă în
perioada 6 ianuarie – martie 2022.
 EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ, DONAȚIA IOAN DUMITRESCU, în cadrul proiectului MUZEUL
DIN DEPOZIT 2022. Expoziția deschisă în sala Alexandru Ciucurencu aflată la etajul 3 al Muzeului
de Artă Constanța.
 Ziua Culturii Naționale, sâmbătă 15 ianuarie ora 12:00, la Muzeul de Artă Constanța , va avea
loc o evocare a Majestății Sale Regina Elena-Mamă, fiind prezentată o sesiune de fotografii din
diferite momente reprezentative ale existenției majestății sale, alături de o copie fidelă a ținutei
militare de ceremonie a reginei.
Domnul Daniel Anghelescu, fotograful Casei regale, va prezenta o unică colecție de 30 tablouri,
reprezentându-l pe regele Mihai în diferite momente importante.
În cadrul evenimentului vor fi prezente personalități constănțene.
Acest eveniment este organizat de către Comunitatea Elenă Elpis Constanța și Muzeul de Artă
Constanța.
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 ȘI MINERALOGIE
 În intervalul orar 11:45 -12:00 pentru publicul prezent la demonstrațiile delfinilor, se desfășoară
prezentarea mamiferelor marine (cu accent pe Odontocete), biologia, fiziologia, ecologia și etologia
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celor trei specii de delfini din Marea Neagră, precum și amenințările actuale (poluarea mediului
acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute, de luni până duminică
orele: 12:00.
 Cultura și mediul – concept și importanță – 15 Ianuarie 2022 -Ziua Culturii Naționale.
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.
 Expoziția temporară „Mișcarea Soarelui prin cercul zodiacal”.
 Expoziția temporară „Navigația astronomică”.
 Expoziția temporară „Diamantele Pământului”.
 Expoziția temporară „Mareele”.
 Universul știintific exprimat în lirica românească -15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale . - conferință
online în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
Urmare a evenimentul Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța înlesnește participarea
unor talente creatoare cu poezii a căror temă să fie Universul –creațiile literare vor avea posibilitatea să le
facă cunoscute, prin transmiterea lor pe site-ul instituției până la data de 15 iunie 2022, pe care ulterior
instituția intenționează să le publice.
http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, de luni până duminică - orele: 09:30 - 17:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii și poneii de luni până duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 15:00.
 Atelier - Pe urmele carnivorelor din Romania .
http://www.facebook.com/microrezervatieconstantaACVARIU
 „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 09:30 - 17:00.
 „Eminescu și marea” - 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale, parteneriat cu - Colegiul Național
„Mihai Eminescu” Constanța și Scoala „Viceamiral Ioan Murgescu” – Valul lui Traian.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituției – Expoziția permanentă a muzeului.
 Apariții în mass-media.
 Implementarea proiectului transfrontalier ARHICUP:https://www.minac.ro/proiecte.html.
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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 - ianuarie 2022.
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
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
fi astfel admirată de o lume întreagă, marcând astfel un moment istoric, cel al împlinirii a 140 de ani de
relații româno-spaniole.
 Expoziția arheologică , Muzeul Carsium –„Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a Chr”.
 Expoziție temporară Dobrogea, imagini de epocă – 03 decembrie – 30 ianuarie 2022.
 Expoziția „Zeități la Pontul Euxin” decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022 propune un experiment al
artei contemporane construit pe o punte care unește două lumi: cea a civilizației antice și lumea
contemporană. Legătura care se desfășoară pe o distanță de două milenii ne invită să investigăm
modul în care moștenirea culturală arheologică a Constanței poate fi privită, înțeleasă și transpusă în
limbajul artelor plastice contemporane. Punctul de plecare al expoziției este un joc liber al
imaginației și al înțelegerii patrimoniului sculptural aflat la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
din Constanța.
Expozanți: Gheorghe Caruțiu, Roxana Dumitru, Liviu Epuraș, Alexandra Maciac, Iulia Mihalcea, Bianca
Paraschiv, Lisandru Neamțu, Andreea Rădulescu, Ovidiu George Rusu.
 Sâmbătă 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, ora 13:00 la sediul Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie Constanța, masă rotundă, subiecte legate de situația actuală și viitorul culturii
constănțene.Participă specialiști ai muzeului și oameni de cultură constănțeni. Organizatori: Muzeul de
Istorie Națională și Arheologie Constanța și Asociația Casa Mării Negre.
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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”
Prin Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul” – Promovare Cultură Tradițională:
14 ianuarie - Pe segmentul de educație permanentă va fi realizată, în parteneriat cu Școala
Gimnazială nr.8 Constanța, acțiunea Ziua Culturii Naționale – 172 de ani de la nasterea poetului Mihai
Eminescu.
TEMA: Prezentare despre opera și biografia poetului Mihai Eminescu. Momente poetice.
Responsabil: referent de specialitate Liliana Gilca
Coordonator: Sef Sectie Șerban Cezar Gheorghiu
Prin Secția Cultural – Educativă:
15 ianuarie - Catedera Arta Mișcării – clasa Actorie prezintă momente poetice în interpretarea
cursanților:
Enisa Uzun, anul II de studiu – „Și dacă ...”
Miruna Mitrica, anul I de studiu – „O, rămâi”
Evelina Sandu – anul I de sudiu – „Ce e amorul?”
Coordonator: Profesor colaborator Ana – Maria Ștefan
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

15 ianuarie – Catedra Canto și Instrumente, clasa Canto – Muzică Ușoară, prezintă momente
solistice în interpretarea:
Piesa „Eminescu” în interpretarea cursantei Teodora Minea – anul II de studiu, curs instructor canto –
muzică ușoară;
Piesa „Sara pe deal” în interpretarea Grupului Vocal Giocoso, condus de profesor coordonator Rodica
Iftime.
Coordonator: Profesor Colaborator Rodica Iftime
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

15 ianuarie – Catedra Arte Vizuale, Clasa Pictură invită publicul constănțean la expoziția „Atelier în
culori”, deschisă la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”. Expozanții sunt
cursanți ai cursurilor de pictură ai Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, îndrumați de
expert Ana – Maria Ceară, expert Florentin Sîrbu și profesor colaborator Ovidiu Felipov.
Coordonator: Expert Florentin Sîrbu
15 ianuarie – prezentarea pe rețeaua oficială de socializare a instituției a lucrării „Monumentele
Mihai Eminescu” a autorilor Gheorghe Jurma și Erwin Josef Țiglă. Lucrarea a fost editată în cadrul
Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților Reșița și prezintă informații inedite atât despre
busturile, efigiile și statuile realizate de -a lungul timpului pentru a cinsti memoria poetului Mihai Eminescu
cât și despre locațiile unde acestea sunt expuse și creatorii lor.
Coordonator: Director artistic Ștefania – Laura Abibula – Stroe
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

Proiecții de film prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”
 13 ianuarie – ora 18:20 – TRE PIANI (AP12);
13 ianuarie – ora 20:30 – TABARA (AP12);
Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

4/7

 14 ianuarie – ora 17:30 – THE KING S MAN (N15);
14 ianuarie – ora 20:00 – SPIDER – MAN: NO WAY HOME (AP12);
 15 ianuarie – ora 11:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
15 ianuarie – ora 12:50 – SPIDER – MAN: NO WAY HOME (AP12);
15 ianuarie – ora 15:40 – THE KING S MAN (N15);
15 ianuarie – ora 18:10 – TABARA (AP12);
15 ianuarie – ora 19:50 – TRE PIANI (AP12);
 16 ianuarie – ora 11:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
16 ianuarie – ora 13:00 – TABARA (AP12);
16 ianuarie – ora 14:40 – SPIDER – MAN: NO WAY HOME (AP12);
16 ianuarie – ora 17:40 – TRE PIANI (AP12);
16 ianuarie – ora 19:50 – THE KING S MAN (N15);
16 ianuarie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru a Asociației Filateliștilor Tomis Constanța.

5.TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
Pentru a marca Ziua Culturii Naționale, în perioada 15 – 31 ianuarie, Teatrul de Stat Constanța
prezintă două spectacole lectură din dramaturgia românească:
 „Visul unei nopți de iarnă” de Tudor Mușatescu, regia Liviu Manolache; în distribuție: Marian
Adochiței, Cătălina Mihai, Liviu Manolache, Nina Udrescu, Andrei Cantaragiu, Cosmin Mihale, Laura
Crăciun, Georgiana Mazilescu, Remus Archip;
 „Domnișoara Nastasia” de George Mihail Zamfirescu, regia Iulian Enache; în distribuție:
Ecaterina Lupu, Nicodim Ungureanu, Ștefan Mihai, Andrei Bibire, Florin Aioane, Mirela Pană, Luiza
Martinescu, Iulian Enache, Florentin Roman, Andu Axente, Cosmin Mihale, Laura Iordan-Adrian, Cristiana
Luca, Florin Aioane, Adrian Dumitrescu, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu.
6.TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
(Notă: începând din săptămâna 10.01-16.01.2022, Teatrul „Căluțul de Mare” funcționează cu o
capacitate a sălii de doar 30%)

Sâmbătă, 15 ianuarie 2022 (Evenimente dedicate ZILEI CULTURII NAȚIONALE) -orele
10:00 și 11:15 – „CAPRA CU TREI IEZI”, după Ion Creangă
Regia: Gabriel Apostol
Scenariul: Cristian Pepino
Scenografia: Daniela Drăgulescu
Muzica: Dan Bălan
Vârsta: 3- 10 ani
În distribuție: Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Daniela Vlad, Rovena Paraschivoi, Arina Cojocaru.
-Preț unic bilet spectacole pt copii: 10 lei
-ora 13.00 - „EMINESCU ALTFEL” - moment artistic, cultural-educativ, dedicat aniversării a 172 de
ani de la nașterea poetului național al României, Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii românești”
(Constantin Noica). Momentul artistic dedicat acestei zile este pus în scenă de regizorul Aurel Palade, în
interpretarea actorilor Dan Cojocaru și Grațian Prisacariu și cu participarea extraordinară a violonistului
SABIN PENEA, artist cu o bogată carieră concertistică, răspândită pe trei continente, atât ca solist, cât și ca
membru în ansambluri camerale sau orchestrale.
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Accesul în sala de spectacole la momentul artistic dedicat Zilei Culturii Naționale este GRATUIT, în
măsura locurilor disponibile și respectându-se normele sanitare pandemice în vigoare.

Duminică, 16 ianuarie 2022, orele 10:30 și 12:00 „ALADDIN ȘI LAMPA FERMECATĂ” poveste din colecția de povești orientale „O mie și una de nopți”
Regia și scenariul: Cristian Pepino
Scenografia: Cristina Pepino
Muzica: Dicran Asarian
Vârsta: 5 - 12 ani
În distribuție: Grațian Prisacariu, Clara Ghiuvelechian, Daniel Minciună, Alina Manțu, Claudia Brădescu,
Arina Cojocaru, Ion Ciolan, Andrei Stroescu, Tiberiu Roșu.

7.BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
 Umberto Eco (05 ianuarie 1932 – 19 februarie 2016) - Exoziție de carte– 90 de ani de la
nașterea scriitorului, esteticianului și semioticianului italian. Expoziția de carte are loc în perioada
01 ianuarie – 31 ianuarie.
 Petru Creția (21 ianuarie 1927 – 14 aprilie 1997) - Expoziție de carte - 95 de ani de la nașterea
eseistului și traducătorului român. Expoziția de carte are loc în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie.
 Virginia Woolf (25 ianuarie 1882 – 28 martie 1941) – Expoziție de carte 140 de ani de la
nașterea scriitoarei britanice. Expoziția de carte are loc în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie.
 11 ianuarie 2022, Memoria Gulagului românesc – „Tortura pe înțelesul tuturos” de Florin
Constantin Pavlovici, din ciclul Dialoguri dobrogene, masă rotndă, avându-l ca invitat pe
Alexandru Mihalcea, fost deținut politic, fost corespondent al ziarului „România liberă” la
Constanța, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.
 15 ianuarie 2022, Ziua Culturii Naționale și Ziua nașterii poetului Mihai Eminescu Conferință
on-line „Actualitatea lui Mihai Eminescu și Cazul Dilema” susținută de prof.univ.dr.habil
Mitchievici Angelo (materialul va fi postat pe data de 14 ianuarie 2022).
 15 ianuarie 2022, Ziua Culturii Naționale, eveniment cultural comun Constanța-Chișinău,
dedicat poetului Mihai Eminescu, în cadrul parteneriatului de colaborare între Biblioteca
Județeană „Ioan N. Roman” Constanța și Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” Chișinău.
Colegii de la Chișinău vor înregistra personalități ale culturii din Republica Moldova și cititori ai
Bibliotecii lecturând din opera eminesciană și vor oferi aceste înregistrări pentru postare pe pagina
de Facebook a Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța;
 15 ianuarie 2022, Ziua Culturii Naționale expoziția de carte „Mihai Eminescu, la aniversare”,
organizată de Biroul bibliografic; locul expoziției: hol parter; imagini din expoziție vor fi postate pe
pagina de Facebook a Bibliotecii, împreună cu o scurtă prezentare a unora dintre volume, realizată
de Corina-Mihaela Apostoleanu - Expoziție de carte, ediții rare ale operei eminesciene.
Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate
atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe paginile de Facebook și Instagram ale
acesteia.
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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