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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 4232/31.01.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 31 ianuarie 2022 – 06 februarie 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. 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
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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”.
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/minaconstanta/

3. 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.
 Ziua Zonelor umede – ” Prețuiește – Administrează – Reconstruișete – Iubește- zonele umede.
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”.
http://www.facebook.com/planetariuconstanta
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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.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și actțiuni prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin”



03 februarie – ora 18:20 – THE WORST PERSON IN THE WORLD (N15);
03 februarie – ora 20:30 – MOONFALL (AP12);

04 februarie – intervalul 11:00 – 13:00 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență organizează
evenimentul „Evaluarea activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe
parcursul anului 2021”;

04 februarie – ora 18:00– THE WORST PERSON IN THE WORLD (N15);
04 februarie – ora 20:20 – MOONFALL (AP12);

05 februarie – ora 11:00 – BELLE (AG);
05 februarie – ora 13:20 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
05 februarie – ora 15:10 – BELLE (AG);
05 februarie – ora 17:30 – THE WORST PERSON IN THE WORLD (N15);
05 februarie – ora 20:00 – MOONFALL (AP12);

06 februarie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru organizată de Asociația Filateliștilor
Constanța;
06 februarie – ora 10:30 – BELLE - dublat (AG);
06 februarie – ora 12:50 – THE WORST PERSON IN THE WORLD (N15);
06 februarie – ora 15:00 – MOONFALL (AP12);
06 februarie - ora 19:00 – Teatrul de Stat Constanța prezintă piesa de teatru ,,Maria
Tănase.O poveste”.
Coordonator: Șef serviciu Cristian Daniel Oproiu
Acțiuni prezentate prin Secția Cultural – Educativă:

 Catedra Canto, clasa Canto – Muzică Ușoară, prezintă pe rețeaua oficială de socializare a instituției,
piesa „Lonely” - Noah Cyrus, interpretată de cursanta Maria Pușcașu, anul I instructor canto.
Profesor coordonator: Vadim Iftime

În intervalul 22 ianuarie – 20 februarie, Catedra Arte Vizuale, prezintă la Centrul Multifuncțional
Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, expoziția de pictură „Orizonturi deschise”. Expoziția cuprinde
lucrări ale cursanților catedrei, sub îndrumarea coordonatorilor Ana -Maria Ceară, Oana Călinescu, Lidia
Panait, Florentin Sîrbu, Ovidiu Felipov. Coordonator: Expert Florentin Sîrbu
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Acțiuni online prezentate prin Secția Ansamblului Folcloric Profesionist “Brauletul” – Promovare Cultura
Traditionala:


01, 02 februarie – acțiuni online organizate pe segmentul de educație permanentă în parteneriat cu
următoarele instituții de învățământ din municipiul Constanța: Școala Gimnazială nr. 8, Școala Gimnazială
nr. 17 „Ion Minulescu”, Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” și Școala Gimnazială nr. 16 ,,Marian
Ionescu Dobrogianu”;
Temele abordate sunt: „Sărbători și Tradiții în Făurar: Sfântul Trifon (Gurbanul Viilor) și
Întâmpinarea Domnului (Ziua Ursului)”.
Coordonator: Șef secție Șerban Cezar Gheorghiu

04 februarie – ora 11:00 – grupul de dansatori al Ansamblului Folcloric Profesionist “Brâulețul” va
prezenta un moment coregrafic în cadrul evenimentului „Evaluarea activității desfășurate de Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență pe parcursul anului 2021”, organizat de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ,,Dobrogea” la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin”.
Coordonator: Șef secție Șerban Cezar Gheorghiu
Evenimentele organizate în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.cctb.ro, www.centruljeanconstantin.ro, cât şi pe pagina de
FaceBook a acesteia www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/

5. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
 Vineri, 4 februarie, ora 19:00, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța „#acedesiguranță”, de Ionuț Sociu, regia Bobi Pricop, un spectacol instalație dedicat adolescenților.
 Duminică, 6 februarie, ora 19:00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin” - „Maria Tănase. O poveste”, spectacol de Carmen Lidia Vidu despre viața celebrei
cântărețe de muzică populară, cu Mirela Pană în rolul titular, acompaniată de pianista Elena Gatcin.
 2 și 3 februarie - Proiect cu ocazia „Zilei Internaționale a Cititului Împreună” în colaborare cu
Asociația Dascălii Schimbării - lecturi publice realizate de actori ai Teatrului de Stat Constanța în
școli din Constanța (școlile nr.39 și 40) cu elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a.
Evenimentele organizate în cadrul Teatrului de Stat Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: http://www.teatruldestatconstanta.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com/teatrudestatconstanta/

6. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
 VINERI, 04 februarie 2022, ORA 18.30 - ,,ALICE ÎN ȚARA OGLINZILOR”, după Lewis
Carroll-spectacol pentru tineret (durata spectacolului 75 min.), Regia artistică, scenariul și
coregrafia: Ștefan Lupu, Scenografia: Anda Pop, Ilustrația muzicală: Ștefan Lupu, Additional
music: Mihai Dobre, Video design: Andrei Cozlac, Asistent coregrafie: Geta-Violeta Răvdan,
Asistent regie: Teodora Savu, Make up artist: Diana Ionescu, Foto credit: Marian Adochiței,
actor al Teatrului de Stat Constanța
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În distribuție: Denisa Iova, Arina Cojocaru, Florina Stănculeț, Andrei Stroescu, Grațian Prisacariu,
Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Ion Ciolan, Rovena Paraschivoi, Alexandra Armașu,
Amalia Rusescu
 SÂMBĂTĂ, 05 februarie 2022, ORELE 10.30 și 12.00 - ,,FATA BABEI ȘI FATA
MOȘNEAGULUI”, după Ion Creangă, Regia și scenariul: Daniel Stanciu, Scenografia: Delia
Cornelia Ioaniu, Muzica: Dan Bălan, Vârsta: 3 - 10 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi/ Daniel Minciună, Ion Ciolan/ Clara Ghiuvelechian, Claudia
Brădescu/ Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Grațian Prisacariu
 DUMINICĂ, 06 februarie 2022, ORELE 10.30 și 12.00 - ,,RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ”, după
H.Ch.Andersen, Regia și scenariul: Valentin Dobrescu, Scenografia: Valentin Dobrescu,
Muzica: Radu Alin Macovei Moraru, Vârstă: 3-10 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Andrei Stroescu, Claudia Brădescu, Arina Cojocaru, Ion Ciolan
Instituția de teatru pentru copii a anunțat printur-un comunicat faptul că:
,,Din motive medicale, spectacolul SUBURBIA din data de 04.02.2022, de la ora 18.30 a fost
anulat. În locul lui, vor susține spectacolul ALICE ÎN ȚARA OGLINZILOR, tot de la ORA 18.30.
NOTĂ
Biletele achiziționate la spectacolele anulate din zilele de 22.01 și 23.01.2022 rămân valabile
exclusiv pentru weekend-ul 05.02-06.02.2022!
Spectatorii care doresc restituirea contravalorii biletelor, sunt rugați să vină la casieria
teatrului din str. Aristide Karatzali, nr. 16 până în data de 06.02.2022 inclusiv.
Având în vedere că sala are o capacitate de doar 30% datorită situației pandemice, vă rugăm
insistent să vă păstrați ora și ziua de pe bilet (spectactorii cu bilete pentru ziua de sâmbătă 22.01, vor
veni în data 05.02, respectând ora de pe bilet; la fel, cei cu bilete pentru duminică 23.01, se vor
prezenta în ziua de 06.02, respectând ora înscrisă pe bilet).
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0241618992.
Vă rugăm să urmăriți programul pe site-ul instituției și pe Facebook!
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru neplăcerile create!”
Evenimentele organizate în cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de
Mare”sunt promovate atât pe website-ul instituției: www.teatruldelamare.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook
a acesteia www.facebook.com/calutuldemare2003.

7. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
 31 ianuarie - 4 februarie 2022. Săptămâna puzzele-ului. În fiecare an, la data de 29 ianuarie este
marcată Ziua Internațională a Puzzle-urilor. Micii utilizatori sunt așteptați în secţiile „Împrumut
copii/Ludotecă” şi „Mediatecă“ să descopere farmecul acestor jocuri. (Coordonator: Mirela
Postelnicu)
 4 februarie 2022 „Știința povestită : personalități care au contribuit la popularizarea științei” –
Carl Sagan
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În istoria științelor, au existat personalități remarcabile, care s-au dedicat studiului în diverse domenii
ale cunoașterii, considerând, în același timp, că este o mare onoare să-și dăruiască timpul și priceperea
pentru a povesti publicului larg, într-un limbaj accesibil, despre știință.
Biblioteca Județeană Constanța va prezenta, pe parcursul acestui an, câteva personalități care au
contribuit la popularizarea științei, folosind exclusiv documentele și materialele aflate în colecțiile noastre.
Sunt cărți care conțin informații puțin sau deloc cunoscute, pot stârni curiozitatea acelora care doresc să afle
mai mult și, ca urmare, merită să fie scoase la lumină, din depozitele bibliotecii. (Organizatori: Georgica
Meiroșu în colaborare cu Ionuț Druche)
 4 februarie 2022 ora 19. Spectacol de teatru „#acedesiguranță” al Teatrului de Stat din
Constanța în colaborare ca instituție gazdă cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța.
„#acedesiguranță” este un eveniment inedit, un spectacol-instalație în regia lui Bobi Pricop, care va fi
jucat simultan de cele patru teatre coproducătoare, respectiv Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova,
Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Nord Satu Mare.
Spectacolul se adresează în principal adolescenților. De o noutate absolută, „#acedesiguranță” este conceput
să funcționeze pe două planuri: într-o sală, sub forma unei instalații performative, și online, pe rețeaua de
socializare TikTok. Povestea are în centru un grup de șapte liceeni, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, care
lansează #acedesiguranță, o mișcare ce urmărește să dea voce pe TikTok adolescenților și experiențelor lor.
Reuniți pe platforma TikTok, cei șapte adolescenți abordează teme relevante pentru lumea tinerilor din
România de azi: anxietate, identitate, autocunoaștere, educație, relații, vulnerabilitate sau izolare.
Dramaturgia este semnată Ionuț Sociu, scenografia îi aparține Oanei Micu, muzica și coregrafia sunt
realizate de Eduard Gabia, iar de imagine și montaj este responsabil Iustin Șurpănelu.
 6 februarie 2022, ora 15 Scurtă prezentare a expozițiilor și autorilor aniversați – comunicare online (Organizatori: Ionel Alexe în colaborare cu Ionuț Druche).
EXPOZIȚII:
 1 februarie 2022 - expoziție Cărți cu autograf (secția pentru copii) (Coordonatori: Dima Iulia,
Codreanu Diana, Becheanu Elena)
 1 -28 februarie Expoziția „400 ani de Baroc" – prezentare video Andreea Bușe (Secția Împrumut
Adulți).
 1 februarie – 31 martie Expoziția compartimentului Colecții Speciale cu titlul „Bibliofilie pe pânză
: volume cu legături deosebite din fondul colecțiilor speciale” și va putea fi vizionată în vitrine, în
holul de la parterul Bibliotecii (Organizator: Doina Monica Moșoiu)
„Aniversări culturale în luna februarie 2022” - expoziții de carte:
 Oleg Danovschi (9 februarie 1917 –21 octombrie 1996) – 105 de ani de la nașterea
dansatorului și coregrafului român
 Radu Petrescu (31 august 1927 – 1 februarie 1982) – 40 de ani de la moartea scriitorului
român
 James Joyce (2 februarie 1882 – 13 ianuarie 1941) – 140 de ani de la nașterea scriitorului
irlandez
 Victor Hugo (26 februarie – 1802 – 23 februarie 1885) – 220 de ani de la nașterea scriitorului
francez
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Expozițiile pot fi vizitate în perioada 1-28 februarie 2022, la sediul bibliotecii, holul mare de la parter
și on-line la https://tinread.biblioteca.ct.ro/opac/ (Expozițiile sunt organizate de Ionel Alexe)
Alte acțiuni :
 propuneri de lectură din presa veche dobrogeană (Corina-Mihaela Apostoleanu)
 revista „Biblion”- postare
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
www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-Constanta și Instagram ale acesteia.

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

Întocmit și redactat
Dumitru Liliana, inspector superior
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