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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 20313 /10.05.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 09 mai – 15 mai 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.
NOAPTEA MUZEELOR – 14 mai, program de vizitare 20:00 – 23:30 (ultimul vizitator). Va avea
loc spectacolul ,,MUZEUL LUI SHAKESPEARE”, spectacol cu statui vivante, montaj MIHAI
MĂLAIMARE, participă studenții de la programul de licență – Arte ale spectacolului (actorie) și din
cadrul programului de master – Arta actorului de music-hall ale Universității Ovidius Constanța,
Facultatea de Arte, Centrul de cercetare Științifică și creație artistică EUXIN. Cu această ocazie va
avea loc și un concert susținut de corul VILLANELLA al Facultății de Arte, Universitatea Ovidius
Constanța, solist MIRELA VOICU, coordonatori: Lect. Univ. Dr. Mirela Voicu și Asist. Univ. Dr.
Tițiana Miriță.
Concursul Național de Pictură „Lucian Grigorescu”, ediția I, organizat de Consiliul Județean
Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în perioada 4 - 24 mai, sala
Alexandru Ciucurencu.
REdesenări/REinventări/REpovestiri, expoziție Anca Boeriu și Mirela Trăistaru.

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
 Expoziția arheologică , Muzeul Carsium –„Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a Chr”.
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 Sâmbătă, 14 mai, începând cu ora 19:00, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
(MINAC) invită iubitorii de cultură din municipiul și județul Constanța să participe la
evenimentul european NOAPTEA MUZEELOR.
Programul general de desfășurare al evenimentului este 19:00 – 01:00 (ultima intrare la 24:00), iar
locațiile unde vă așteptăm pentru vizitarea gratuită a expozițiilor de bază ale acestora sunt următoarele:
 Muzeul din Piața Ovidiu nr.12 și Edificiul roman cu mozaic;
 Muzeul de Arheologie Histria;
 Muzeul Tropaeum Traiani și Monumentul triumfal din Adamclisi;
 Muzeul Carsium din Hârșova.
În sediul central al muzeului (Piața Ovidiu nr.12), pe lângă vizitarea expoziției de bază, vor mai avea
loc următoarele activități:
 începând cu ora 19:00, în Sala „Vasile Canarache”, lectorii Theodora Roșca-Neacșu și Cătălin Băluț,
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
vor susține work-shop-ul „Prezentarea tehnică a mozaicului din piatră naturală”;
 începând cu ora 20:00, studenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius Constanța vor
prezenta un Outdoor Performance, ordinea fiind asigurată de prietenii muzeului de la Asociația
„Historia Rinascita”; tot outdoor, membrii asociației vor prezenta echipamente militare și arme
specifice ale dacilor și romanilor;
 în intervalul 20:00 – 23:00 vor putea fi ascultate Interludii muzicale, susținute de interpreți ai
Filarmonicii „George Enescu” din București;
 în intervalul 21:00 – 21:30 actorul Marius Bodochi va susține un Recital poetic din opera relegatului
poet latin la Tomis, Publius Ovidius Naso;
 la etajul II al muzeului vor fi prezentate principiile de organizare ale unei expoziții muzeale, în cadrul
expoziției temporare „Cum să pregătim o expoziție”.
 Expoziția din Sala Tezaur este din nou completă, de curând reîntorcându-se de la Madrid cele 19
piese cu care muzeul nostru a participat la expoziția internațională Tesoros arqueológicos de
Rumanía. Las raíces dacias y romanas (01 octombrie 2021 – 27 februarie 2022), inclusiv faimosul
Șarpe Glykon, piesă unicat, dar și statuile zeităților Isis, Nemesis și Venus.
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
Această instituție de cultură muzeală are patrimoniu viu, prin urmare, cu excepția Secției Planetariu,
toate celelate secții vor derula activități în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” 2022 din data de 14
mai 2022 în intervalul orar stabilit programului cu publicul, respectiv 10:00 – 18:00.
În cazul patrimoniului viu trebuie să se ia în considerare faptul că este vorba de animale, ființe vii,
care au un program ce trebuie respectat cu rigurozitate.
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).
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 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.
 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).
 14 mai 2022, în cadrul Programului „Noaptea Muzeelor” - Demonstrații la orele 12:00 și 15:00,
15 minute de prezentarea „Delfinariu punte de legătură între știință și educație”, realizată de către
muzeograful din Delfinariu.
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!
 „Știință prin educație” este un program care are loc în deschiderea evenimentului Nopții muzeelor
2022, începând cu ora 0:00 (din data de 13.05.2022 noaptea spre 14.05.2022), la Planetariu, prin
observații astronomice, continuând pe parcursul zilei cu dezvăluiri din experiența muzeografilor
celorlalte secții, despre comportamentul aproape natural, al speciilor de animale aflate în cadrul
instituției de cultură muzeale.
Program Planetariu: 0:00h – 5:00h (din data de 13.05 spre 14.05.2022)
Observații astronomice efectuate de către muzeograf, pe platforma din fața Planetariului.
a) Luna se poate observa în intervalul orar, pe direcția și înalțimea menționată în tabel:
Ora
0:00h
01:00h
02:00h
03:00h
04:00h
05:00h
S-SV
SV
SV
SV-V
V
Direcția
37°
32°
25°
18°
6°
Înălțime
b) Constelații (recunoaștere cu ochiul liber): Fecioară, Leu, Balanță, Scorpion, Boarul, Coroana
boreală, Lebăda, Lyra, Vulturul, Cassiopeea, Cefeu, Carul mare, Carul mic, Steaua Polară.
c) Saturn se poate observa în intervalul orar, pe direcția și înalțimea menționată în tabel:
Ora
03:00h
04:00h
05:00h
E-SE
SE
SE
Direcția
6°
15°
23°
Inălțime
d) Marte se poate observa în intervalul orar, pe direcția și înalțimea menționată în tabel:
Ora
04:00h
05:00h
E
E-SE
Direcția
6
16
Inălțime
e) Jupiter se poate observa în intervalul orar, pe direcția și înălțimea menționata în tabel:
Ora
Direcția
Inălțime

04:00h
E
3°30’

05:00h
E-SE
14°
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f) Venus se poate observa la ora 05:00, pe direcția și înălțimea menționată în tabel:
Ora
Direcția
Inălțime

05:00h
E
9°

http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, de luni până sâmbătă - 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.
 În cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” 2022, această secție derulează acțiunea –
„Comportament specific perioadelor premergătoare constituirii unei familii”.
Astfel, se vor efectua 3 ghidaje, la orele 12:00, 14:00, 16:00, cu grupurile constituite la acel moment din
vizitatorii aflați în apropierea țarcurilor ce adăpostesc speciile de animale al căror „Comportament specific
perioadelor premergatoare constituirii unei familii” va fi descris de către muzeograful din secția
Microrezervație.

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 - 18:00.
 În cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” 2022, această secție derulează acțiunea - Comportament
diferențiat, adaptat condițiilor diferite de habitat (salinitate, adâncime, intuneric/lumină).
Muzeograful va realiza două ghidaje la orele 14:00 și 16:00, evidențiind „Comportamentul diferențiat,
adaptat condițiilor diferite de habitat (salinitate, adancime, întuneric/lumină)” al diferitelor specii de pești din
patrimoniul viu pe care secția Acvariu îl expune vizitatorilor.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta
Pentru programului aferent activităților derulate în cadrul acțiunii „Noaptea Muzeelor”, accesul se
va realiza pe bază de bilet gratuit eliberat de la Casieria institutiei, în limita locurilor disponibile.

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și evenimente prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”:
Filme:
12 mai
 18:10 2D, Downton Abbey, dramă, dragoste, AP 12;
 20:30 3D, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aventură, acțiune, AP -12.
13 mai
 14:00 2D, Fireheart,comedie, aventură,AG;
 18:10 2D, Firestarter,groază, thriller, N-15;
 20:00 2D, Downton Abbey, dramă, dragoste, AP 12.
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14 mai
 11:00 2D, Fireheart,comedie, aventură,AG;
 13:00 2D, The Bad Guys (dublat), animație, aventură, comedie, AG;
 15:00 3D, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aventură, acțiune, AP -12;
 17.30 2D, Downton Abbey, dramă, dragoste, AP 12;
 19:30 2D, Firestarter,groază, thriller, N-15.
15 mai
 11:00 2D, Fireheart,comedie, aventură,AG;
 13:00 3D, The Bad Guys (dublat), animație, aventură, comedie, AG;
 15:00 2D, Downton Abbey, dramă, dragoste, AP 12;
 17:00 2D, Firestarter,groază, thriller, N-15;
 19:00 3D, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aventură, acțiune, AP -12.
Evenimente:
 11 mai - interval orar: 14:30 -16:00 repetiții eveniment organizat în colaborare cu Universitatea
„Ovidius” Constanța, Alumni: 30 de ani de învățământ juridic universitar ovidian.
 11 mai – interval orar: 18:00-19:00 -spectacol de magie pentru copii „Magic Revolution Show”,
organizatori: S.C. KATTY AND MARIO VARIETE S.R.L..
 13 mai – interval orar 13:00 – 14:00 „Ateliere manierate”- proiect educativ pentru copii, parte a
activității curente a Serviciului Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”. Tema abordată: Bunele maniere și eticheta la restaurant.
 13 mai – interval orar: 14:00 – 16:00 „Să știi mai multe, să fii mai bun!” - proiect educativ pentru
copii, parte a activității curente a Serviciului Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru
Tineret „Jean Constantin” .
 15 mai – interval orar 10:00 - 12:00 Ședință de lucru Asociația Filateliștilor „Tomis” Constanța
Coordonator: Șef serviciu Daniel Cristian Oproiu
Secția Cultural – Educativă:
 09 mai- postare online pe rețeaua de socializare facebook a momentului artistic din cadrul talentshow-ului „Românii au talent”, interpretat de cursanta Maria Jalbă, anul III de studiu, clasa Canto
muzică ușoară.
Profesor coordonator: Vadim Iftime
 09 mai – postare online pe rețeaua de socializare facebook a unui moment artistic interpretat de
cursantul Costel Bocaneț: „Hora Bucureștilor”. Anul II de studiu, clasa orgă, anul I de studiu, clasa
acordeon.
Profesor coordonator: Silviu Damian
 09 mai – postare online despre acordeon (cu ocazia Zilei Acordeonului sărbătorită pe 6 mai).
 4-24 mai - Concursul Național de Pictură „Lucian Grigorescu” - expoziție.
Locație: Muzeul de Artă Constanța
Coordonator: Prof. Sîrbu Florentin
Secția Ansambul Folcloric Profesionist „Brâulețul”- Promovare Cultură Tradițională
 10 mai -postare online a obiceiului agrar de invocare a ploii „ Caloianul”
Referent de specialitate: Parfinov Ana -Laura;
 10 mai – filmări în cadrul celei de-a VIII- a ediții a talent Show-ului „Vedeta Populară”. Participă
Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul”. Dirijor: Cristian Obrejan.
Coordonator: Șef secție Șerban Cezar Gheorghiu
 12 mai – deplasare pe teren –obiceiul agrar de invocare a ploii „Caloinul”. Activitate desfășurată în
colaborare cu Școala Gimnazială nr. 1 Gârliciu.
Referent de specialitate: Parfinov Ana – Laura;
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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
Program spectacole - Sala Studio, Str.Ion Lahovari nr.2A
Conform site-ul https://www.teatruldestatconstanta.ro/spectacole-program
 Vineri 13 mai, ora 19:00 „Maia Tănase. O poveste”, de Carmen Lidia Vidu
Scenografia: Lăcrămioara Dumitrașcu
Multimedia: Cristina Baciu
 Sâmbătă 14 mai, ora 19:00 „Îndoială” de John Patrick Shanley
Traducere: Eugen Gyemant
Regia: Diana Mititelu
Decor: Andreea Săndulescu
Costume și asistent decor: Ioana Ungureanu
Ilustrația muzicală: Adrian Piciorea
 Duminică 15 mai 2022, ora 19:00 „Meciul de Comedie” Spectacol interactiv de
improvizație
Regia artistică: Dragoș Muscalu
Scenografia: Lăcrămioara Dumitrașcu
Improvizație muzică live: Mădălin Nicolae Mușat
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, 14 mai 2022, ora 10:30 „CALIFUL BARZĂ”, după Wilhelm Hauff
Regia artistică: Daniel Stanciu
Scenografia: Cristina Pepino
Muzica: Gabriel Basarabescu
Vârsta: 5+
În distribuție: Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Ion
Ciolan, Rovena Paraschivoi, Grațian Prisacariu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru.
 Duminică, 15 mai 2022, ora 10:30, „CAPRA CU TREI IEZI”, de Ion Creangă
Regia: Gabriel Apostol
Scenariul: Cristian Pepino
Scenografia: Daniela Drăgulescu
Muzica: Dan Bălan
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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
EXPOZIȚII:
 6 mai 2022 – Expoziție dedicată lui Lucian Blaga (9 mai 1895, Lancrăm – 6 mai 1961, Cluj
Napoca) – eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar;
 2 mai– 15 mai – Aniversații lunii mai în domeniul muzical: Expoziție de CD-uri și DVD-uri;
 2 mai -31 mai – Constanța în sărbătoare: Expoziție dedicată Zilei municipiului Constanța:
documente din fondul bibliotecii referitoare la instoria orașului;
 1 mai – 31 mai – Expoziție „Stan Greavu Dunăre” 1905 – 1929 – cărți, manuscrise și fotografii;
 06 mai - 26 mai – Vernisajul expoziției de pictură „Salonul de primăvară”, sub egida Asociației
Artiștilot Dobrogeni, cuprinde 54 picturi ale artiștilot plastici din asociație.
 16 mai – 31 mai 2022 „Spațiul cosmic, o călătorie fascinantă prin misterele universului” – Expoziție
de DVD-uri
Expoziții de carte
 Expoziție de carte Gabriel Liiceanu – aniversarea a 80 de ani a filosofului și scritorului român;
 Expoziție de carte George Bacovia – 65 de ani de la moartea poetului și scriitorului român;
 Expoziție de carte Camil Petrescu – 65 de ani de la moartea romancierului, dramaturgului, filozofului
și poetului român;
 Expoziție de carte Johan August Strinberg – 110 ani de la moartea scriitorului suedez.
Expozițiile de carte pot fi vizitate în perioada 01 mai – 30 mai, la sediul Bibliotecii Județene „I.N.Roman”
Constanța îm holul mare de la parter și on line la https://tinread.biblioteca.ct.ro/opac.
DIVERSE:
Postări pentru pagina de facebook:
 9 mai – Ziua Națională a Portului Tradițional din România;
 9 mai – Ziua Europei. Celebrăm patrimoniul cultural UNESCO;
 10 mai – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București la împlinirea a 85 de ani de
existență -1936;
 19 mai – „Din istoria Constanței – strada Nicolae Titulescu” (partea a II a).
(3) ARTtime
- o serie de prezentări ale capodoperelor picturii românești și universale. Tabloul lunii mai: Georges de la
Tour „Trișorul” (circa 1635)
ACTIVITĂȚI CULTURALE
 9 mai 2022 – sărbătorim Ziua Europei împreună cu preșcolarii de la Grădinița cu program normal
nr.24 din Constanța;
 9 mai 2022 ora 17:00, Aula Bibliotecii Județene „I.N.Roman” Constanța, In memoriam Pavel
Chihaia, moment dedicat scriitorului constănțean Pavel Chihaia
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Ateliere de lectură
 11 mai 2022, ora 17:00 – Lansare de carte: Josef Sallanz „Dobrudscha.Deutsche Siedler
Zwischen Donau und Scwarzem Meer”.
 12 mai 2022, ora 17:30 – Lansare de carte, Radu Paraschivescu „Noi suntem români (nimeni
nu-i perfect)” și Masă rotundă: Angelo Mitchievici și Radu Paraschivescu, eveniment în
colaboare cu Editura Humanitas.
 13 mai 2022, ora 17:00 Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța, Conferință
susținută de prof.univ.dr.habil Matei Chihaia de la Universitatea din Wuppertal, cu titlul
„Proust în amintirile din lagăr”, în colaborare cu Universitatea „Ovidius” Constanța,
Facultatea de Litere.
 6 mai, 11 mai, 17 mai 2022, ora 10:00 – Biblioteca județeană în parteneriat cu Asociația „Spune-mi o
poveste pentru suflet” organizează ateliere de lectură „Spune-mi o poveste pentru suflet”.
Participă: 3 clase de elevi, ciclul primar, din municipiul Constanța. Lectura cărții este realizată de Veronica
Iani. Durata 60 minute. Va avea loc lectura cărții „Inimă de aur”, scrisă de Vernica Iani și Eliza Maria
Cloțea, în lectura autoarei Veronica Iani.
La final, copiii vor rezolva un joc de căutare de comori, trebuind să răspundă mai multor întrebări, inclusiv
despre activitatea bibliotecii și a bibliotcarilor. Apoi, copiii vor fi conduși la Sala împrumut copii pentru a le
fi prezentată.
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.

Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate,
Director executiv Caterinici Monica Cristina

Întocmit și redactat,
Musteață Ana, inspector superior
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