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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 9488/07.03.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
Perioada 07 martie - 13 martie 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. Expoziția va rămâne deschisă în perioada 6 ianuarie – martie
2022.
 Expoziție comemorativă de pictură și grafică MARIAN VOINEA. Expoziția este deschisă în sala
Alexandru Ciucurencu aflată la etajul 3 al Muzeului de Artă Constanța. 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
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”.
 09 Martie 2022, ora 13:00 – ședință extraordinară a Consiliului Județean Constanța.
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).
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!
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 foto „Arii protejate acvatice din România”.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstantaBd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro
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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: 09:30 - 17:00.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Serviciul coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și
Exploatare a Filmelor
 08 martie – intervalul 19:00 – 20:00 spectacol Stand – up Comedy Bogdan Mălăele – organizator
Sublime Events Studio SRL;
 09 martie – intervalul 17:00 – 18:00 și 19:00 – 20:00 – spectacole pentru copii „Călătorie în lumea
desenelor” – organizator Showlandia SRL;
 10 martie – ora 11:00 – TURNING RED (AG);
10 martie – ora 18:10 – ODATA PENTRU TOTDEAUNA (AP12);
10 martie – ora 20:00 – THE BATMAN (AP12);
 11 martie – intervalul 19:00 – 21:00 – Concert caritabil Mihai Mărgineanu – organizator Music –
Art for People;
 12 martie – ora 10:30 – TURNING RED (AG);
12martie – ora 12:30 – THE BATMAN (AP12);
12martie – ora 17:00 – UNCHARTED (AP12);
12 martie – ora 19:30 – NIGHTMARE ALLEY (N15);
 13 martie – ora 12:30 – TURNING RED (AG);
13 martie – ora 14:30 – UNCHARTED (AP12);
13 martie – ora 17:00 – proiecție de gală CĂUTĂTORUL DE VÂNT (AP12);
13 martie – ora 19:30 – THE BATMAN (AP12);
13 martie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru organizată de Asociația Filateliștilor Constanța;
Coordonator: Șef serviciu Cristian Daniel Oproiu
Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâuletul” – Promovare Cultură Tradițională:
 09 martie – activitate derulată pe segmentul de educație permanentă „Tradiții populare de 9 martie,
Ziua celor 40 de Sfinți Mucenici”, desfășurat în colaborare cu școlile din județul Constanța;
Coordonator: Referent de specialitate Ana – Laura Parfinov
Secția Cultural – Educativă:
 08 martie – materiale online - Catedra Arta Mișcării, clasa actorie prezintă sceneta „Mama mea e
cea mai bună!” și versuri dedicate mamelor, cu ocazia zilei de 8 Martie.
Participă cursantele anului II de studiu: Mara Paula Parfinov, Andreea Rădulescu, Raluca Nica,
Sarah Bobaru, Demetria Margarit, Ranya Sau, Enisa Uzun și cursantele anului I de studiu: Sara
Petrescu, Rebeca Petrovici, Sara Niculescu, Ilinca Iftime, Miruna Mitrică.
Montaj video: Expert clasa de artă foto și artă video Iulia Pană
Muzica: Liviu Manolache
Coordonator: Profesor colaborator Ana Maria Ștefan
 08 martie – material online - piese interpretate de cursanții clasei de canto – muzică populară,
Catedra Canto Muzică Ușoară și Instrumente, dedicate zilei de 8 Martie.
Coordonator: Profesor colaborator Elena Platică
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 08 martie – material online – Colaj, cu interpretări ale cursanților catedrei de Canto – Muzică ușoară,
Instrumenete, clasa pian: Mocanu Dragoș - anul 4 de studiu, Rotaru Sofia – anul 1 specializare,
Stanciu Darius – anul 1 de studiu. Colajul a fost realizat în cadrul recitalului susținut la Muzeul de
Artă Constanța, pe data de 26 februarie.
Coordonator: Expert Manea Galina
 08 martie – material online prezentat de catedra de Canto – Muzică ușoară, Instrumenete, clasa
chitară. Cursanta Clara – Ioana Leu interpretează piesele „Mama, doar mama” și „Zâna primăvară”.
Coordonator: Profesor colaborator Camelia Popescu
 11 martie – Catedra Arte vizuale, clasa artă foto și artă video prezintă material online “Practică foto
în natură”
Coordonator: Expert Iulia Pană
 12 martie – ora 11:00 – recital al cursanților catedrei de Canto – Muzică Ușoară, Instrumente, clasele
canto – muzică populară și orgă, organizat la Muzeul de Artă Constanța.
Coordonator: Expert Vadim Iftime
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” menționează faptul că programul poate
suporta modificări și / sau actualizări, acestea urmând să vă fie înaintate în timp util.
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
 Sâmbătă 12 martie, ora 19:00 și Duminică 13 martie ora 19:00, Avanpremieră la noua Sală
Studio a Teatrului de Stat Constanța din Str. Lahovari nr.2A – „UNIVERSURI PARALELE”
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Autor: David Lindsay-Abaire
Traducerea: Adina Oniciuc
Regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Muzica originală: Aida Šošić
Lighting design: Alexandru Bibere
Distribuția: Mihaela Velicu, Cătălina Mihai/ Ecaterina Lupu, Lucian Iftime, Lana Moscaliuc, Theodor
Șoptelea / Cătălin Bucur
Prezentare/sinopsis:
Spectacolul se constituie într-o autopsie a tragediei, investigând, cu meticulozitate, cu empatie și cu
umor, profunzimile durerii și felul în care personajele implicate gestionează diversele ei faze.
Viața perfectă a unui cuplu este dată peste cap atunci când fiul, Danny, moare într-un accident. Cei doi soți
fac eforturi să își continue existențele, fiecare încercând un alt fel de a depăși tragedia, dar se întâlnesc în
final în decizia tacită de a accepta că durerea nu se va sfârși niciodată.
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/
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6. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
 8 martie 2022, ora 18:00, Conferința „Tangoul – o emoție care dansează” susținută de
prof.univ.dr.habil Angelo Mitchievici, urmată de un spectacol de teatru-dans, Noturn Tango.
Spectaolul este regizat de către prof.univ.dr.Radu Niculescu, asist.univ.dr. Inga Marcu și
lect.univ.dr.Oana Lavinia Ștefan Pisaroglu. Evenimentul are loc la Teatrul pentru Copii și Tineret
„Căluțul de mare” Constanța, în colaborare cu Biblioteca Județeană „I.N.Roman” și Universitatea
„Ovidius” Constanța.
 Sâmbătă, 12 martie 2022, ora 10:30 –„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/Cara Ghiuvelechian, Claudia
Brădescu/Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Grațian Prisacariu.
 Duminică, 13 martie 2022, ora 10:30 – „ALBĂ-CA-ZĂPADA”, după Frații Grimm
Regia și scenariul: Bogdan Drăgulescu
Scenografia: Daniela Drăgulescu
Muzica: Liviu Prossi
Vârsta: 4 -12 ani
În distribuție: Alina Manțu, Daniel Minciună, Clara Ghiuvelechian, Rovena Paraschivoi, Tiberiu
Roșu, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Daniela Vlad, Andrei Stroescu.

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
 1-8 martie 2022: Din dragoste pentru mama: desenăm şi ne jucăm cu mami, la Ludotecă. Cu
această ocazie micii noştri utilizatori sunt asteptati în Secţiile „Ludotecă” şi „Mediatecă“ să deseneze
şi să se joace impreună cu mămicile lor. (Responsabili: Mihaela Postelnicu și Emilia Condur).
 1-8 martie Invitație la biblio-mărțișoare dărui cărți și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care
se vor afla în trecere prin Parcul Teatrului. Într-una din zilele însorite ale lunii martie, colegii
bibliotecari vor dărui o carte-mărțișor doamnelor.
 7 martie 2022, ora 15:00 – „Băile viilor – Frumoasa plajă a Constanței de altădată”, conferință
online susținută de Ionel Alexe.
 8 martie 2022, ora 18:00, Conferința „Tangoul – o emoție care dansează” susținută de
prof.univ.dr.habil Angelo Mitchievici, urmată de un spectacol de teatru-dans, Noturn Tango.
Spectaolul este regizat de către prof.univ.dr.Radu Niculescu, asist.univ.dr. Inga Marcu și
lect.univ.dr.Oana Lavinia Ștefan Pisaroglu. Evenimentul are loc la Teatrul pentru Copii și Tineret
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„Căluțul de mare” Constanța, în colaborare cu Biblioteca Județeană „I.N.Roman” și Universitatea
„Ovidius” Constanța.
 10 martie 2022 – Atelier și lansare de carte cu scriitoarea Veronica Iani – secția pentru copii.
EXPOZIȚII:
 01-31 martie 2022. Expoziția Grecia-începuturile teatrului, organizator Biroul bibliografic,
responsabil Angela-Anca Dobre. Loc de desfășurare: parter, holul central.
 05 -30 Martie. Expoziție de carte Mircea Eliade - 115 ani de la nașterea prozatorului (9 martie
1907 – 22 aprilie 1986) (Organizatori: bibliotecarii Secției pentru copii și tineret, Becheanu Elena,
Codreanu Diana, Dima Iulia).
 03 -25 martie 2022 - expoziția cu lucrări de pictură ale Careului Doamnelor dedicată sărbătoririi
ZILEI LIGII NAVALE ROMÂNE.
 08 martie – expoziție „Scriitoare de cărți pentru copii”.
 08 martie – 18 martie – Expoziție de CD-uri și DVD-uri: Personalități feminite ale artei și culturii
universale.
 08 martie -31 martie – Expoziție „Fiecare femeie este un roman” – o colecție de romane cu titluri
inspirate din onomastica feminină.
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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