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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 3611 /26.01.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 24 ianuarie 2022 – 30 ianuarie 2022

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.
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
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.
 Ce știm despre Mica Unire – poster.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta
PLANETARIU
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 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”.
 Simbolistica dansurilor ancestrale – prezentare.
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.
 „Unirea la malul marii”- 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.
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.
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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 2021 – 30 ianuarie 2022.
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”
 Proiecții de film prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”
27 ianuarie

20:00 2D Scream, Groază/Thriller, IM -18;

18: 20 2 D Nuevo orden/ noua ordine, thriller,film de artă, N – 15.
28 anuarie

14:00 3D Encanto, musical, comedie, AG;

20:00 2D Tabăra, acțiune, familia, AP-12;
 18:00 2 D Nuevo orden/ noua ordine, thriller,film de artă, N-15.
29 ianuarie





30 ianuarie





11:00 2D Clifford the Big Red Dog, animație, aventuri, comedie, AG;
13:00 3 D Encanto, musical, comedie, AG;
15:00 2D Tabăra, acțiune, familia, AP-12;
17:00 2D Belle, animaţie, aventuri, dramă, fantastic, muzical, SF, AG;
19:20 2D Scream, Groază/Thriller, IM -18.
11:00 3D Encanto, musical, comedie, AG;
13:00 2D Clifford the Big Red Dog, animație, aventuri, comedie, familie, AG;
17:00 2D Belle, animaţie, aventuri, dramă, fantastic, muzical, SF, AG;
19:20 2 D Nuevo orden/ noua ordine, thriller, film de artă, N – 15.

Activități în cadrul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”
26 ianuarie

18:00-20:00 - Lansare revistă de fotografie și educație vizuală (Avatar Photo Magazine) și
expoziție de fotografie - în foaier;
30 ianuarie
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10:00-12:00 Ședință Asociația Filateliștilor;

 Acțiuni prezentate prin Secția Cultural – Educativă:
22 ianuarie
 Catedra Arte Vizuale, prezintă expoziția „Orizonturi deschise”, sub îndrumarea domnilor profesori:
Ceară Ana -Maria, Oana Călinescu, Lidia Panait, Florentin Sîrbu, Ovidiu Felipov. Expoziția va avea loc
la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” în perioada 22 ianuarie -20
februarie.
Profesor coordonator: Florentin Sîrbu.
Acțiuni online prezentate prin Secția Cultural – Educativă:
24 ianuarie
 Catedra Canto, clasa Muzică Populară, prezintă cântecul „România mea”.
Profesor coordonator: Elena Plătică.
 Catedra Arta Mișcării, clasa Actorie, prezintă povestea „Moș Ion Roată și Unirea” de Ion Creangă,
în lectura elevilor din anii I și II de studiu.
Profesor coordonator: Ana-Maria Ștefan.
 Catedra Canto, clasa Muzică Ușoară, prezintă piesa „Drum bun, drum bun toba bate!”, interpretează
cursantul Encuta Marian Ștefan, anul III de studiu.
Profesor coordonator: Rodica Rodion Cloșcă.
25 ianuarie
 Catedra Instrumente, clasa Pian, prezintă piesa „All of me”, interpretată la
pian de cursantul Slăvescu Mario Marian, anul IV de studiu.
Profesor coordonator: Ancuța Simion;
26 ianuarie
 Catedra Instrumente, clasa Orgă, prezintă suită instrumentală, interpretată de cursantul Bocăneț
Costel.
Profesor coordonator: Silviu Damian.
27 ianuarie
 Catedra Instrumente, clasa Pian, prezintă „Oda bucuriei”, fragmentul final din cea de- a
IX-a simfonie a lui Ludwig van Beethoven. Interpretează cursantul Gabriel Apostol, anul II de studiu.
Prof. Coordonator: Georgiana Costea.
5.TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
Pentru a marca Ziua Culturii Naționale și „Mica Unire”, 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; miercuri 26.01.2022 – spectacol defășurat la Liceul Teoretic
„Lucian Blaga” la ora 12:00; luni 31.01.2022 – spectacol desfășurat la Liceul Teoretic „Ovidius”, ora
12:00.
 „Domnișoara Nastasia” de George Mihail Zamfirescu, regia Iulian Enache; în distribuție:
Ecaterina Lupu, Nicodim Ungureanu, Ștefan Mihai, Andrei Bibire, Florin Aioane, Mirela Pană, Luiza
Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

4/6

Martinescu, Iulian Enache, Florentin Roman, Andu Axente, Cosmin Mihale, Laura Iordan-Adrian, Cristiana
Luca, Florin Aioane, Adrian Dumitrescu, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu: marți 25.01.2022 – spectacol
defășurat la Colegiul Mihai Eminescu, ora 12:00; vineri 28.01.2022 – spectacol desfășurat la Liceul
Teoretic „Ovidius”, ora 12:00 .
6.TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
Instituția de teatru pentru copii a anunțat printur-un comunicat faptul că din motive medicale și
siguranță sanitară, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” nu va putea susține
spectacole nici în weekend-ul 29.01-30.01.2022.
-Biletele achiziționate la spectacolele anulate din zilele de 22.01 și 23.01.2022 rămân valabile în
continuare, pentru weekend-ul următor în care vom avea reprezentații (în funcție de starea de sănătate a
echipei artistice).
-Spectatorii care doresc restituirea contravalorii biletelor, sunt rugați să vină la casieria teatrului din str.
Aristide Karatzali, nr. 16.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0241618992 sau 0727303365.
În weekend-ul 29.01-30.01.2022, nu se vor pune în vânzare bilete la nici un spectacol.
Vă rugăm să urmăriți programul pe site-ul instituției și pe Facebook.
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.
 Luni, 24 ianuarie 2022, ora 10:00, masa rotundă cu tema: Mica Unire (24 ianuarie 1859) - istoria
unei victorii politice, unde prof.univ.dr. habil Angelo Mitchievici se va afla în dialog cu domnul
conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul
Universității „Ovidius” din Constanța.
Cum a fost posibilă Unirea celor două Principate? În ce context istorico-politic s-a făcut Mica Unire?
Cine sunt artizanii Unirii celor două Principate, Moldova și Țara Românească? Cum a fost asigurată această
reușită prin activitatea diplomatică românească? Ce rol a jucat momentul revoluției de la 1848 în formarea
generației unioniste din 1859? Cum evocăm astăzi personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza? Care sunt
semnificațiile reformelor lui Alexandru Ioan Cuza în contextul edificării statului modern care, în 1962,
primește, pentru prima oară, în mod oficial, numele de România? Care este semnificația Micii Unirii pentru
contextul actual? La aceste întrebări și încă alte câteva vom încerca formularea unor răspunsuri.
Emanuel Plopeanu este autor și editor al unor studii de referință privitoare la istoria politică a regiunii
Mării Negre, în special a relațiilor cu Turcia, precum: Politica Statelor Unite faţă de Turcia între anii 1943
şi 1952, Din istoria secolului XX, vol. 3, 1939 – 1945, Diplomaţia războiului, Dobrogea. Coordonate
istorice şi arheologice. Lucrările wokshop-ului Dobrogea otomană - coordonate istorice şi arheologice și al
unor importante colecții de documente istorice: Texte şi documente privind istoria modernă a românilor,
vol. I, (1774 – 1866), vol. II, (1866 – 1918).
Masa rotundă face parte din ciclul Dialoguri dobrogene, serie de evenimente dedicate istoriei și culturii
dobrogene, personalităților ei și valorilor care le edifică.
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Dialogul va fi transmis postat pe site-ul și pe pagina Facebook a bibliotecii pe 24 ianuarie, la ora 1000.
Deocamdată, aceste dialoguri se desfășoară fără prezența publicului, ținând cont dereglementările privitoare
la desfășurarea evenimentelor culturale în contextul pandemic actual.
 27 ianuarie 2022, Iernile grele de altădată: prezentarea celor mai grele ierni din secolul trecut,
Dobrogea 1929 și 1954. Comunicarea on-line susținută de Ionel Alexe.
 27 ianuarie 2022 – lansare online Revista Ex Ponto, ora 14:00. Dialog pe tema „Revistele literare
astăzi” cu redactorul șef al revistei Ex Ponto, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, membru al filialei
Dobrogea al Uniniunii Scriitorilor din România.
 30 ianuarie 2022, 170 de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale (30.01.1852 –
22.06.1912): Expoziție de carte și Conferință on line „Caragiale, contemporanul nostru” susținută de
către prof.univ.dr.habil Angelo Mitchievici.
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
Întocmit și redactat
Musteață Ana, inspector superior

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

6/6

