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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 12857/28.03.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 28 martie – 03 aprilie 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.
SALONUL DE PRIMĂVARĂ A UAPR FILIALA CONSTANȚA, Sala Alexandru Ciucurencu,
vernisaj 25 martie 2022. Expoziția va fi deschisă în perioada 25 martie-aprilie 2022.
BIENALA DE ARRHITECTURĂ DOBROGEANĂ ba_da 2021- 25 martie – 1 aprilie

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 ore
12:00.
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 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 .
Vă mulțumim 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.
 Camuflaj perfect – observarea animalelor în mediul natural
 Luna Pădurii – Pădurea Dobrogeană - prezentare 15 martie- 15 aprilie 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
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”:
 01 aprilie – ora 14:00 – SONIC THE HEDGEHOG (AG), dublat;
01 aprilie – ora 17:30 – THE LOST CITY (AP12);
01 aprilie – ora 20:00 – MORBIUS (N15);
 02 aprilie – ora 10:30 - SONIC THE HEDGEHOG (AG), dublat;
02 aprilie – ora 13:00 – TURNING RED (AG), dublat;
02 aprilie – ora 15:00 – MORBIUS (N15);
02 aprilie – ora 17:30 – MADRES PARALELAS (AP12);
02 aprilie – ora 20:00 – MORBIUS (N15);
 03 aprilie – ora 10:30 – SONIC THE HEDGEHOG (AG), dublat;
03 aprilie – ora 13:00 – TURNING RED (AG), dublat;
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03 aprilie – ora 15:00 – MORBIUS (N15);
03 aprilie – ora 17:30 – MADRES PARALELAS (AP12);
03 aprilie – ora 20:00 – MORBIUS (N15);
03 aprilie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru organizată de Asociația Filateliștilor
Constanța;
Coordonator: Șef serviciu Cristian Daniel Oproiu
Secția Cultural – Educativă:
 28 martie – material online – momente din cadrul spectacolului “Mărțișoare pe portativ” susținut de
grupul vocal GIOCOSO, pe data de 5 martie.
Coordonator: Profesor colaborator Rodica Iftime
 29 martie - material online – momente din cadrul spectacolului “Mărțișoare pe portativ” susținut de
grupul vocal GIOCOSO, pe data de 5 martie.
Coordonator: Profesor colaborator Rodica Iftime
Menționăm 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
Program spectacole - Sala Studio, Str.Ion Lahovari nr.2A
 Sâmbătă, 02 aprilie, ora 19:00 - „Maria Tănase. O poveste”, regia și scenariul Carmen
Lidia Vidu, este un spectacol care înfăţişează o versiune despre viaţa celebrei cântăreţe, cu
aspecte ale personalităţii ei care sunt mai puţin cunoscute.
Documente autentice, scrisori de arhivă, frânturi din interviurile, gândurile şi amintirile ei,
analogii cu Edith Piaf sau cu Frida Kahlo, toate alcătuiesc o imagine coerentă a unei femei superbe şi
puternice. Actriţa şi cântăreaţa Mirela Pană interpretează rolul Mariei Tănase, acompaniată de pianista
Elena Gatcin. Multimedia: Cristina Baciu, scenografie: Lăcrămioara Dumitraşcu.
Spectacolul a participat la turnee în Chișinău și București, iar actrița Mirela Pană a obținut Trofeul
„Bacău Fest Monodrame“ 2021 pentru rolul Maria Tănase.
 Duminică, 03 aprilie, ora 19:00 - ,,Desculț în parc” de Neil Simon; Traducere: Zeno Fodor; Regia:
Liviu Manolache; Scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu; Distribuție: Corie Bratter: Florina
Stănculeţ; Paul Bratter: Tani Ştefu; Dna Banks: Nina Udrescu; Victor Velasco: Liviu Manolache;
Telefonistul: Cosmin Mihale.
„Desculț în parc” de Neil Simon este o poveste de dragoste cu un cuplu de tineri căsătoriți care
învață să-și trăiască și să-și păstreze dragostea. Piesa a devenit celebră datorită ecranizării din 1967, care îi
avea pe în distribuție pe Robert Redford, Jane Fonda şi Charles Boyer.
Pe scena constănţeană, Liviu Manolache este regizorul, dar şi interpretul unuia dintre rolurile
principale. Alături de el îi veţi putea aplauda pe Nina Udrescu, Florina Stănculeţ, Tani Ștefu, care vă vor
arăta că în viață sunt momente în care precauția și sobrietatea trebuie lăsate la o parte, căci nimic nu egalează
plăcerea de a umbla desculț în parc, fără să-ți pese cine te vede și ce se poate întâmpla…
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Cei aflați la începutul căsniciei vor rezona cu dificultățile pe care tinerii le întâmpină, iar cei care au
renunțat la dragoste vor vedea că întâlnirile fericite pot apărea chiar și în a doua jumătate a vieții și pot
răscoli sentimente uitate.
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, 02 aprilie 2022, ORA 10.30, CALIFUL BARZĂ, adaptare după Wilhelm Hauff, Regia:
Daniel Stanciu, Scenografia: Cristina Pepino, Muzica: Gabriel Bassarabescu, Vârsta: 5-12 ani
În distribuție: Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Ion Ciolan,
Rovena Paraschivoi, Grațian Prisacariu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru.
 12 februarie 2022, ORA 10.30, CENUȘĂREASA, după Charles Perrault, Regia artistică și scenariul:
Daniel Stanciu, Scenografia: Carmencita Brojboiu, Consultant mânuire păpuși: Aneta Forna Christu,
Vârsta: 5+
În distribuție: Denisa Iova, Emanuel Cristoiu/Lică Gherghilescu, Clara Ghiuvelechian, Cătălina Oțeleanu,
Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Sergiu Bucur, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Arina Cojocaru, Andrei
Stroescu, Alina Manțu
 DUMINICĂ, 03 aprilie 2022, ORA 10.30, CAPRA CU TREI IEZI, după Ion Creangă, Regia:
Gabriel Apostol, Scenariul: Cristian Pepino, Scenografia: Daniela Drăgulescu, Muzica: Dan Bălan,
Vârsta: 3- 10 ani
În distribuție: Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Daniela Vlad, Rovena Paraschivoi, Arina Cojocaru, 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
 31 martie 2022 – Ziua nașterii lui Nichita Stănescu. Recital de poezie. Conferința cu titlu ,,Nichita
Stănescu, poetul inefabilului” susținută de prof.univ.dr.habil Angelo Mitchievici
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).
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 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
Dumitru Liliana, inspector superior
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