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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 12473/24.03.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
Perioada 21 martie - 27 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.
SALONUL DE PRIMĂVARĂ A UAPR FILIALA CONSTANȚA, Sala Alexandru Ciucurencu,
vernisaj 25 martie 2022. Expoziția va fi deschisă în perioada 25 martie-aprilie 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
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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”.
 18 Martie, ora 15:00, lansare de carte – Spiritualitatea tătarilor, vol.4, autor: Nuredin Imbram,
evenimentul are loc la Sala Pictată – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
 În data de 18 martie 2022, ora 12 va avea loc lansarea volumului Pontica 54 / 2021 In
memoriam M. Irimia și a website-ului http://revistapontica.com la sediul Muzeului de Istorie
Națională și Arheologie Constanța - Aula „Adrian Rădulescu”.
Potrivit Comunicatului instituției de cultură muzeale, în anul 2021 s-a împlinit un deceniu de când
Profesorul Mihai Irimia a părăsit această lume. În calitate de cercetător, profesor, Director al Muzeului de
Istorie Națională și Arheologie Constanța (1990-1992) și Decan al Facultății de Istorie și Științe Politice,
Universitatea „Ovidius” Constanța (1995-2004), M. Irimia s-a dedicat cu multă pasiune și seriozitate, până
la uitarea de sine, deschizând noi drumuri în activitatea universitară și în cercetarea arheologică tomitană. A
fost un profesionist desăvârșit, profesor foarte exigent, dar şi apropiat de studenți, respectat de colegi, un
reprezentant emblematic al generaţiei sale, care a lăsat Constanţei şi Dobrogei, atât de îndrăgite de el, o
moştenire ştiinţifică şi culturală durabilă. Scrierile sale cu privire la epoca bronzului din spațiul balcanic, la
geţii și relațiile lor cu populaţiile alogene rămân lucrări de referință în bibliografia istorică a Dobrogei.
Bogata şi complexa activitate ştiinţifică şi didactică, desfăşurată vreme de peste cinci decenii, merita
a fi marcată printr-un volum de înaltă ţinută ştiinţifică. De aceea, colectivul Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie Constanța a dorit să-l comemoreze pe marele cercetător dobrogean, dedicându-i volumul Pontica
54.
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.
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 Sâmbătă 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.

Ziua Mondială a apei - Adaptarea animalelor la mediul acvatic -22 .03.2022
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.

Expoziție – „Apa – izvorul vietii!” Ziua Mondiala a apei -22.03.2022.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și acțiuni prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”:
 21 martie – intervalul 19:30 – 21:30 – spectacol „Divorțul Anului” – ASOCIAȚIA CULTURALĂ
TEATRALIS;
 22 martie – ora 09:00 – filmare și înregistrare concept LANSARE DE CARTE „Pompiliu Pârvescu
– Etnograful din Cartal”, autori: Aurelia Lăpușan, Cristian Obrejan și Ștefan Coman (lucrare editată
în cadrul programului de evenimente culturale aprobat pentru anul 2021, prin HCJC
947/11.11.2021). Lansarea va avea loc în cadrul unei emisiuni TV din grila de programe a postului
reginonal ANTENA 3 CONSTANȚA și a postului TV online CITY TV CONSTANȚA și îi va avea
invitați pe autori.
 23 martie – ora 18:30 – EVENIMENT CULTURAL – CARITABIL – proiecție unică DONBAS,
toate încasările urmând a fi donate Crucii Roșii România în contul refugiaților din Ucraina;
 24 martie – ora 11:00 – TURNING RED (AG);
24 martie – ora 18:20 – BELFAST (AP12);
24 martie – ora 20:20 – THE LOST CITY (N15);
 25 martie – ora 18:10 – AMBULANCE (N15);
25 martie – ora 20:50 – THE LOST CITY (AP12);
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 26 martie – intervalul 10:00 – 13:00 – Adunarea Avocaților – eveniment organizat de Baroul
Constanța;
26 martie – ora 13:30 – TURNING RED (AG);
26 martie – ora 15:30 – UNCHARTED (AP12);
26 martie – ora 17:50 – THE LOST CITY (AP12);
26 martie – ora 20:00 – THE BATMAN (AP12);
 27 martie – ora 10:30 și 12:30 – TURNING RED (AG) – dublat;
27 martie – ora 15:00 – THE LOST CITY (AP12);
27 martie – ora 17:00 – AMBULANCE (N15);
27 martie – ora 19:30 – THE LOST CITY (AP12);
27 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:
 25 martie – eveniment online, derulat în parteneriat cu școlile din județul Constanța, pe segmentul de
educație permanentă - „Blagoveștenia sau Ziua Cucului în tradiția populară”
Coordonator: Referent de specialitate Ana – Laura Parfinov
Secția Cultural – Educativă:
 22 martie – material online – Catedra Canto – Muzică ușoară, Instrumenete, clasa pian prezintă
recital al cursantului Mario Berbec, anul II de studiu.
Coordonator: Profesor colaborator Florentina Lupu
 26 martie – ora 11:00 - Catedra Canto – Muzică ușoară, Instrumenete, clasele canto muzică ușoara și
pian, prezintă RECITAL, organizat la Muzeul de Artă Constanța.
Coordonatori: Expert Vadim Iftime, Expert Ancuța Simion și Expert Georgiana Costea
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
 Avantpremiera, sâmbătă, ora 19:00, la noua Sală Studio a Teatrului de Stat Constanța, Strada
Ion Lahovari nr. 2A. – Spectacolul „UNIVERSURI PARALELE” de David Lindsay-Abaire, în
regia lui Radu Iacoban.
 PREMIERA OFICIALĂ a spectacolului „UNIVERSURI PARALELE” de David LindsayAbaire, în regia lui Radu Iacoban, care va avea loc de ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI, pe
care dorim să o sărbătorim împreună duminică, 27 Martie, de la ora 18.30, la noua Sală Studio a
Teatrului de Stat Constanța, Strada Ion Lahovari nr. 2A.
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”
 Sâmbătă, 26 martie 2022, ora 10:30 „REGELE CERB” după Carlo Gozzi
Regia, scenariul și ilustrația muzicală: Gabriel Apostol
Scenografia: Clara Dărângă
Vârsta: 4+
În distribuție: Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună,
Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu.
 Duminică, 27 martie 2022, ora 10:30 - PISICA DOLDORA DE BANI ȘI NEPOȚII EI ORFANI
-adaptare după S. Marsak -un spectacol de MC Ranin și Lică Gherghilescu
Muzica: Dumitru Lupu
Vârsta: 3-9 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Ion Ciolan, Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Claudia Brădescu,
Alina Manțu, Clara Ghiuvelechian, Tiberiu Roșu.
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
 Luni, 21 martie 2022, ora 17.00, în Aula Bibliotecii Județene, cu ocazia Zilei Internaționale a
Poeziei, la conferința „Poezia și riscul de a fi poet”, susținută de prof.univ.dr.habil Angelo
Mitchievici, urmată de un recital de poezie, avându-i ca protagoniști pe câțiva dintre poeții Filialei
Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România: Güner Akmola, Ottilia Ardeleanu, Costel Bunoaica,
Gheorghe Dobre, Anastasia Dumitru, Emin Emel, Mircea Lungu, Mihaela Meravei, Teoharie
Nicolae, Cătălin Pavel, Sorin Roșca, Daniela Varvara, dar și alți doi poeți, Iulia Mihalcea și
Eduard Rosentzveig.
De ce a fost și este socotită poezia o amenințare de diferite regimuri politice? De ce a fost considerată
imorală? Care este adevărul poeziei? Ce au avut de pătimit poeții de pe urma poeziilor lor? Care este locul
poetului în societate? Sunt câteva dintre interogațiile la care vom încerca un răspuns.
 Luni, 21 martie – Ziua internațională a poeziei. Conferința cu titlul „Poezia care se trăiește, poezia
care se întâmplă”

Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât
pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.
EXPOZIȚII:
 01-31 martie 2022. Expoziția Grecia-începuturile teatrului, organizator Biroul bibliografic,
responsabil Angela-Anca Dobre. Loc de desfășurare: parter, holul central.
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 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 – 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.
 21 martie Expoziție de desene realizate de micii utilizatori ai ludotecii: „Vine, vine
primăvara...pe 21 martie”.
 21 martie 2022 Expoziție Ziua Mondială a Poeziei.
 22 martie Expoziție Ziua Mondială a Apei.
 23 martie 2022 Expoziție Ziua Internațională a Meteorologiei.
 24 martie 2022 – 24 aprilie 2022 – Expoziție de pictură în acuarelă –„O geană de lumină”
Vasile Trandifir, vernisaj ora 17:30.
 25 martie – 2 aprilie – Atelierul Bibliotecarii învață de încondeieze ouă, urmat de o expoziție de
ouă încondeiate.
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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