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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 6412/14.02.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 14 februarie -20 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.
 Expoziție comemorativă de pictură și grafică MARIAN VOINEA. Expoziția este deschisă în sala
Alexandru Ciucurencu aflată la etajul 3 al Muzeului de Artă Constanța. Vernisaj 19 februarie 2022,
ora 14:00.
Publicul poate vizita expoziția în perioada 19 februarie – martie 2022.

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.
 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 vineri orele:
12:00.
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute, sâmbătră și duminică
orele: 12:00 și 15:00.
 Sâmbătră și duminică în intervalul orar 14:45 -15:00; 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).
 Activitate on line cu participarea preșcolarilor de la grădinița cu program prelungit din Alba Iulia–
Zonelor umede – Ce sunt și cum protejăm zonele umede.
 Zonele umede și omul - activitate on line cu participarea elevilor Școlii Gimnaziale nr.37 Constanța.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta
PLANETARIU

Demonstrații în Planetariu cu publicul vizitator se suspendă temporar pentru modernizare și
pregatiterea spațiului noului aparat de proiecție .
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța mulțumește vizitatorilor pentru înțelegere!
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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.

Expoziția temporară „ Ziua Internațională a Zonelor Umede”.

Luni 14.02.2022 „Ziua zonelor umede-prețuiește, administrează, iubește zonele umede! ”sesiune live cu preșcolarii grădiniței nr.11 din Alba –Iulia.
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.

Luni 14.02.2022 „Ziua zonelor umede-prețuiește, administrează, iubește zonele umede! ”sesiune live cu preșcolarii grădiniței nr.11 din Alba –Iulia.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
 15 februarie – intervalul 10:00 – 12:00 – participare la conferința organizată în cadrul proiectului
„Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”, derulat de Ministerul
Culturii în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului.
Reprezentant: Director artistic Ștefania – Laura Abibula – Stroe
Proiecții de film și acțiuni prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”:
 16 februarie – în intervalul orar 17:00 – 21:00 sala Centrului Multifuncțional Educativ pentru
Tineret „Jean Constantin” găzduiește evenimentul „Călătorie în lumea desenelor” trei spectacole
pentru copii, organizate de SHOWLANDIA S.R.L.;
 17 februarie – ora 14:00 – LUCA (AG);
17 februarie – ora 18:10 – DEATH ON THE NILE (AP12);
17 februarie – ora 20:30 – MARRY ME (AG);
 19 februarie – ora 10:40 – LUCA (AG);
19 februarie – ora 13:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
19 februarie – ora 15:00 – DEATH ON THE NILE (AP12);
19 februarie – ora 17:30 – UNCHARTED (AP12);
19 februarie – ora 20:20 – MARRY ME (AP12);
 20 februarie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru organizată de Asociația Filateliștilor
Constanța;
20 februarie – ora 10:40 – LUCA (AG);
20 februarie – ora 13:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
20 februarie – ora 15:00 – MARRY ME (AP12);
20 februarie – ora 17:30 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
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20 februarie – ora 19:30 – UNCHARTED (AP12).
Coordonator: Șef serviciu Cristian Daniel Oproiu
Acțiuni prezentate prin Secția Cultural – Educativă:
 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
Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâuletul” – Promovare Cultură Tradițională:
 15 februarie – intervalul 12:00 – 16:00 – filmări și înregistrări ale orchestrei Ansamblului Folcloric
Profesionist “Brâulețul” la sala de spectacole a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”.
Coordonator: Șef sectie 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
 18 februarie 2022, ora 19:00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”, Teatrul de Stat Constanța va susține spectacolul „Meciul de comedie – Spectacol
interactiv de improvizație”, regia artistică - Dragoș Muscalu; scenografia – Lăcrămioara Dumitrașcu;
Improvizație muzică life -Mădălin Nicolae Mușat.
Distribuție: Florin Aioane; Remus Archip; Andrei Cantaragiu;Lucian Iftime; Vlad Lință;Ecaterina
Lupu; Cătătlina Mihai;Ștefan Mihai; Mirela Pană; Florin Stănculeț; Arbitru -Andrei Bibire.
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”

 Sâmbătă, 19 februarie 2022, ora 10:30 – „SPERIETOAREA DE PĂSĂRI” – spectacol cu
păpuși și marionete, Regia artistică și scenariul: Adela Moldovan
Scenografia: Gina Tărășescu-Jianu
Compoziția muzicală: Lucian și Florian Nagy
Vârsta: 3+
În distribuție: Tiberiu Roșu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniela Vlad.
 Sâmbătă, 19 februarie 2022, ora 18:30 – „SUBURBIA”, de Eric Bogosian, Regia artistică și ligt
design: Aurel Palade
Scenografia: Elena Cozlovschi
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Asistent de scenografie: Andreea Burlacu
Asistent de regie, mișcarea scenică și coregrafia: Alice Safta
Compoziția și ilustrația muzicală: Erin Dăneț
Traducere text: Sergiu Bucur
Filmare video și montaj: Andrei Chișa
În distribuție: Adi Gheo, Denisa Iova, Sergiu Bucur, Cătălina Oțeleanu, Grațian Prisacariu, Florin Aioane,
Loredana Adăscăliței, Emanuel Cristoiu, Inga Marcu, Dan Cojocaru.

 Duminică, 20 februarie 2022, ora 10:30 și ora 12:00 –„POVESTE CU ... SCUFIȚA ROȘIE”,
după Charles Perrault, Regia, scenariul și scenografia: Valentin Dobrescu
Muzica: Radu Alina Macovei Moraru
Vârsta: 3+
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Grațian Prisacariu, Claudia Brădescu, Ion Ciolan.
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
 14 februarie 2022 – Ziua Îndrăgostiților, ora 14:00 – „Din poezia de dragoste a lumii” -lectură
online, în colaborare cu Ruxandra Hondrea, Doina Moșoiu, Angelo Mitchievici, Marilena Alexiu,
Georgica Meiroșu, Ionuț Druche. Coordonator: Ionel Alexe.
 14 februarie 2022 – Ziua Internațională a Donației de Carte: donăm cărți cititorilor (secția
pentru copii). Coordonatori: Dima Iulia, Codreanu Diana, Becehanu Elena.
 15 februarie 2022 – Ziua Cititului Împreună: activitate cu utilizatorii secției (secția pentru
copii). Coordonatori Dima Iulia, Codreanu Diana, Becheanu Elena.
 15.02.2022, ora 10:00 -Maratonul de lectură al copiilor din Constanța, eveniment dedicat sărbătoririi Zilei
Naționale a Lecturii – organizat de Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța în colaborare cu Școala Gimnazială Nr
43 Ferdinand Constanța.
Cititul conferă informație, valori morale, creează pârghii pentru creație și pentru asimilare de concepte noi.
Campioni la citit reprezintă un proiect de educație prin lectură prin care încercăm să îi aducem pe copii mai
aproape de carte, pentru ca ei să conștientizeze beneficiile cititului și să descopere bucurie prin lectură.
De Ziua Națională a Lecturii, prin proiectul Campioni la citit, copiii din Constanța dau viață poveștilor
printr-un maraton de lectură.
Elevii clasei a II-a C coordonați de prof înv pr Oana Magdalena Fătu de la Școala Gimnazială Nr 43
Ferdinand Constanța vor citi cartea Hansel și Gretel de Fratii Grimm, o ediție cartonată și tipărită pe format
mare, oferită de Editura Litera. Cartea va fi deschisă și așezată în față, iar la semnalul “start lectură” al
doamnei învățătoare, copiii vor păși pe rând în fața colegilor și vor citi câte un fragment din carte.
Când ultimul copil va ajunge la sfârșitul poveștii, maratonul se va fi încheiat și toți elevii vor primi
diplome de “campioni la citit”. Un mod frumos și creativ de a sărbători prima ediție a Zilei Naționale a
Lecturii.
 18.02.2022 – „Știința povestită: personalități care au contribuit la popularizarea științei” – Victor
Anestin. În acest domeniu au existat personalități remarcabile care s-au dedicat studiului în diverse
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domenii ale cunoașterii, considerând, în același timp, că este o mare onoare să-și dăruiască timpul și
priceperea pentru a povesti publicului lar, într-un limbaj accesibil, despre știință.
 20.02.2022 – Atelierul Bibliotecarului – Mărțișoare și nu numai... Activitate cordonată de Diana
Mocanu, invitată Raluca Ivan, bibliotecar la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța.
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).
 14 februarie – 28 februarie Expoziție de CD-uri cu muzică romantică dedicată Zilei
Îndrăgostiților.
 14 februarie – 28 februarie „Să iubim românește” – expoziție de dvd-uri cu filme de dragoste
românești.
 15 februarie – 28 februarie – expoziție „Olanda – cultură și civilizație”, organizator biroul de
bibliografie dobrogeană.
„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.
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
Ana Musteață, inspector superior
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