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Dosar de presă 
Sus, tot mai sus...pe scenă, ediția a II-a 
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1. DC News  
din data de 19 Ianuarie 2018, ora 08:15 
https://www.dcnews.ro/spectacol-cu-liceeni-one-ti-la-
nottara_575856.html 
 

 
 

Spectacol cu liceeni onești, la Nottara 
 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
anunțe începerea celei de-a doua ediție a proiectului "Sus, tot mai sus...pe 
scenă", desfășurat în parteneriat cu Liceul Jean Monnet. 
 
Astfel, sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara (sala George Constantin) vor avea loc 
două reprezentații ale spectacolului "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde. Inedit 
este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea actorilor 
Crenguța HARITON și Valentin CORNEANU. 
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Prima reprezentație va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din elevii: 
Alexandru Paștea (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), 
Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady Bracknell), Ștefania 
David (Miss Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), Robert Mocanu (Chasube), 
Vlad Pălică (Onest Worthing); iar în cea de-a doua va începe la ora 19:30, sub 
interpretarea: Artiom Radu (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily 
Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Ștefania David (Lady Bracknell), 
Emil Gheorghe (Chasube), Robert Mocanu (Lane, Merriman), Vlad Pălică (Onest 
Worthing). 

Proiectul "Sus, tot mai sus... pe scenă" își propune să contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și gestuală în public, 
oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai Teatrului Nottara și să 
joace pe o scenă de teatru profesionist. 

"Ne-am dorit să luăm parte la acest proiect pentru că el poate ajuta real acești tineri și 
pe colegii lor să devină interesați de teatru. Se vorbește des despre îmbătrânirea 
publicului de teatru, de faptul că tinerii aleg cinematografele din mall în detrimentul 
sălilor de spectacol, dar adevărul este că pentru adolescenți, cel puțin, nu sunt multe 
oferte atractive din zona asta. Credem că mergând noi cu proiecte către ei și 
prezentându-le lumea teatrului în acest mod, putem câștiga viitori spectatori fideli" a 
declarat Marinela ȚEPUȘ, Managerul Teatrului Nottara. 

Acesta este cel de-al doilea spectacol rezultat în cadrul proiectului, după ce, de 1 Iunie 
2017, elevii îndrumați de actorul Valentin CORNEANU au jucat piesa "Angajare de 
clovn" de Matei Vișniec. Intenția inițiatorilor proiectului este ca în fiecare an, elevii 
Liceului Jean Monnet să aibă posibilitatea să joace în două spectacole noi, care să fie 
prezentate publicului în preajma Zilei Copilului și a Crăciunului. 

 
 
 
 

de: Flavius Petrescu 
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2. InfoZiare 
din data de 19 Ianuarie 2018 
http://www.infoziare.ro/stire/16655108/Spectacol+cu+liceeni+one%C
8%99ti+la+Nottara 
 

 
 

Spectacol cu liceeni onești, la Nottara 
 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
anunțe începerea celei de-a doua ediție a proiectului "Sus, tot mai sus...pe 
scenă", desfășurat în parteneriat cu Liceul Jean Monnet. 
 
Astfel, sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara (sala George Constantin) vor avea loc 
două reprezentații ale spectacolului "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde. Inedit 
este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea actorilor 
Crenguța HARITON și Valentin CORNEANU. 
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Prima reprezentație va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din elevii: 
Alexandru Paștea (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), 
Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady Bracknell), Ștefania 
David (Miss Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), Robert Mocanu (Chasube), 
Vlad Pălică (Onest Worthing); iar în cea de-a doua va începe la ora 19:30, sub 
interpretarea: Artiom Radu (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily 
Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Ștefania David (Lady Bracknell), 
Emil Gheorghe (Chasube), Robert Mocanu (Lane, Merriman), Vlad Pălică (Onest 
Worthing). 

Proiectul "Sus, tot mai sus... pe scenă" își propune să contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și gestuală în public, 
oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai Teatrului Nottara și să 
joace pe o scenă de teatru profesionist. 

"Ne-am dorit să luăm parte la acest proiect pentru că el poate ajuta real acești tineri și 
pe colegii lor să devină interesați de teatru. Se vorbește des despre îmbătrânirea 
publicului de teatru, de faptul că tinerii aleg cinematografele din mall în detrimentul 
sălilor de spectacol, dar adevărul este că pentru adolescenți, cel puțin, nu sunt multe 
oferte atractive din zona asta. Credem că mergând noi cu proiecte către ei și 
prezentându-le lumea teatrului în acest mod, putem câștiga viitori spectatori fideli" a 
declarat Marinela ȚEPUȘ, Managerul Teatrului Nottara. 

Acesta este cel de-al doilea spectacol rezultat în cadrul proiectului, după ce, de 1 Iunie 
2017, elevii îndrumați de actorul Valentin CORNEANU au jucat piesa "Angajare de 
clovn" de Matei Vișniec. Intenția inițiatorilor proiectului este ca în fiecare an, elevii 
Liceului Jean Monnet să aibă posibilitatea să joace în două spectacole noi, care să fie 
prezentate publicului în preajma Zilei Copilului și a Crăciunului. 

 

 

 

Sursa: DC NEWS 
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3. Evenimente-Cluburi Bucureşti 
din data de 20 Ianuarie 2018 
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Ce-
%C3%AEnseamn%C4%83-s%C4%83-fii-Onest_66493.html 
 

 
 
Sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara (sala George Constantin) vor avea loc 
două reprezentații ale spectacolului “Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde. 
Inedit este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea 
actorilor Crenguța Hariton și Valentin Corneanu, în cadrul proiectului “Sus, tot 
mai sus pe scenă”, desfășurat de Teatrul Nottara în parteneriat cu Liceul Jean 
Monnet. 
 
 

 
 

Sursa: evenimente.cluburibucureşti.ro 
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4. Teatrul Nottara 
din data de 24 Decembrie 2017 
https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=264 
 

 
 

Sus, tot mai sus ... 

        pe scenă! 

  

 

Teatrul Nottara are în desfăşurare programe, proiecte şi activități dedicate școlilor, 
menite a forma tânăra generaţie şi a-I aduce mai aproape de teatrul de calitate. 

Proiectul Sus, tot mai sus ... pe scena se adresează liceenilor, care au astfel șansa 
să joace într-un spectacol pus în scenă pentru ei. Programul se desfășoară de două 
ori pe an, în preajma Crăciunului și a datei de 1 Iunie. 

Proiectul își propune să  ofere posibilitatea liceenilor de a lucra într-un cadru 
profesionist şi de a juca în condiții de spectacol. 

Pentru montarea piesei Ce înseamnă să fii onest de  Oscar 
Wilde,Teatrul Nottarai-a ales pe actorii Crenguța Hariton și Valentin Corneanu, 
pentru a lucra cu o echipă de liceeni de la Liceul Jean Monnet. Adolescenţii care 
au acceptat provocarea de a lucra cu profesioniştii sunt: Vlad Pălică, Ana Maria 
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Cărăuş, Maria Voicu, Emil Gheorghe, Artiom Radu, Alexandru Paştea, Alexandra 
Murariu, Ştefania David, Robert Mocanu. 

  

Teatrul este la a doua montare de acest tip, prima fiind Angajare de clovn de Matei 
Vişniec, piesă care s-a jucat la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, pe 1 
iunie 2017. 

Sâmbătă, 20 ianuarie, la sala George Constantin vor avea loc două reprezentații 
ale spectacolului “Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde. Prima reprezentație 
va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din elevii: Alexandru Paștea 
(Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), Alexandra Morariu 
(Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady Bracknell), Ștefania David (Miss 
Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), Robert Mocanu (Chasube), Vlad 
Pălică (Onest Worthing); iar în cea de-a doua va începe la ora 19:30, in 
interpretarea tinerilor: Artiom Radu (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș 
(Cecily Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Ștefania David (Lady 
Bracknell), Emil Gheorghe (Chasube), Robert Mocanu (Lane, Merriman), Vlad 
Pălică (Onest Worthing). 

Proiectul “Sus, tot mai sus… pe scenă” își propune să contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și 
gestuală în public, oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai 
Teatrului Nottara și să joace pe o scenă de teatru profesionist. 

  

Vă invităm să-i aplaudaţi în Noul An! 

Rămâneţi pe recepţie pentru detalii. 

 

 

de: Sanda Vişan 
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5. Şapte seri 
din data de 19 Ianuarie 2018 
http://sapteseri.ro/entertainment/teatru/spectacol-cu-liceeni-la-
nottara 
 

 

Spectacol cu liceeni, la Nottara 

 

 
 
Teatrul Nottara are plăcerea să vă anunțe începerea celei de-a doua ediție a 
proiectului "Sus, tot mai sus pe scenă", desfășurat în parteneriat cu Liceul Jean 
Monnet. 
 
Astfel, sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara vor avea loc două 
reprezentații ale spectacolului "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde. 
Inedit este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea 
actorilor Crenguța Hariton și Valentin Corneanu. 
 
Prima reprezentație va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din 
elevii: Alexandru Paștea (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily 
Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady 
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Bracknell), Ștefania David (Miss Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), 
Robert Mocanu (Chasube), Vlad Pălică (Onest Worthing). 
 
Cea de-a doua va începe la ora 19:30, sub interpretarea: Artiom Radu (Algernon 
Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen 
Fairfax), Ștefania David (Lady Bracknell), Emil Gheorghe (Chasube), Robert 
Mocanu (Lane, Merriman), Vlad Pălică (Onest Worthing). 
 
Proiectul "Sus, tot mai sus… pe scenă" își propune să contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și 
gestuală în public, oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai 
Teatrului Nottara și să joace pe o scenă de teatru profesionist. 
 
Intenția inițiatorilor proiectului este ca în fiecare an, elevii Liceului Jean 
Monnet să aibă posibilitatea să joace în două spectacole noi, care să fie prezentate 
publicului în preajma Zilei Copilului și a Crăciunului. 
 
 
 

Sursa: Şapte seri 
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6. Lumea copiilor 
din data de 19 Ianuarie 2018 
http://jurnalulcopiilor.ro/tag/liceul-jean-monet/ 
 

 
 

Sus, tot mai sus… pe scenă 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță începerea celei 
de-a doua ediții a proiectului teatral desfășurat în parteneriat cu Liceul Jean 
Monnet. 
 
Sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara (sala George Constantin) vor avea loc 
două reprezentații ale spectacolului “Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde. 
Inedit este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea 
actorilor Crenguța Hariton și Valentin Corneanu. 

Proiectul “Sus, tot mai sus… pe scenă” își propune să contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și 
gestuală în public, oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai 
Teatrului Nottara și să joace pe o scenă de teatru profesionist. 

“Ne-am dorit să luăm parte la acest proiect pentru că el poate ajuta real acești 
tineri și pe colegii lor să devină interesați de teatru. Se vorbește des despre 
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îmbătrânirea publicului de teatru, de faptul că tinerii aleg cinematografele din mall 
în detrimentul sălilor de spectacol, dar adevărul este că pentru adolescenți, cel 
puțin, nu sunt multe oferte atractive din zona asta. Credem că mergând noi cu 
proiecte către ei și prezentându-le lumea teatrului în acest mod, putem câștiga 
viitori spectatori fideli” a declarat Marinela Țepuș, Managerul Teatrului Nottara. 

 
 

Prima reprezentație va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din elevii: 
Alexandru Paștea (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), 
Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady Bracknell), Ștefania 
David (Miss Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), Robert Mocanu 
(Chasube), Vlad Pălică (Onest Worthing); iar în cea de-a doua va începe la ora 
19:30, sub interpretarea: Artiom Radu (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș 
(Cecily Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Ștefania David (Lady 
Bracknell), Emil Gheorghe (Chasube), Robert Mocanu (Lane, Merriman), Vlad 
Pălică (Onest Worthing). 
Teatrul Nottara are în desfăşurare programe, proiecte şi activități dedicate școlilor, 
menite a forma tânăra generaţie şi a-I aduce mai aproape de teatrul de calitate. 

Proiectul Sus, tot mai sus … pe scena se adresează liceenilor, care au astfel șansa 
să joace într-un spectacol pus în scenă pentru ei. Programul se desfășoară de două 
ori pe an, în preajma Crăciunului și a datei de 1 Iunie și își propune să  ofere 
posibilitatea liceenilor de a lucra într-un cadru profesionist şi de a juca în condiții 
de spectacol. 
Teatrul este la a doua montare de acest tip, prima fiind Angajare de clovn de Matei 
Vişniec, piesă care s-a jucat la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, pe 1 
iunie 2017. 
 
 
 

Sursa: Lumea copiilor 
•  
o EDITORIAL 
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7. Bucureşti News 
din data de 19 Ianuarie 2018 
http://jurnalulcopiilor.ro/tag/liceul-jean-monet/ 
 

 
 

EVENIMENT TEATRAL LA NOTTARA SUSTINUT DE LICEENI 
 

 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
anunțe începerea celei de-a doua ediție a proiectului „Sus, tot mai sus…pe 
scenă”, desfășurat în parteneriat cu Liceul Jean Monnet. 
 
Astfel, sâmbătă, 20 ianuarie, la Teatrul Nottara (sala George Constantin) vor avea 
loc două reprezentații ale spectacolului „Ce înseamnă să fii onest” de Oscar 
Wilde. Inedit este faptul că toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub 
îndrumarea actorilor Crenguța HARITON și Valentin CORNEANU. 
 
Prima reprezentație va avea loc de la ora 18:00, cu o distribuție formată din elevii: 
Alexandru Paștea (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș (Cecily Cardew), 
Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Maria Voicu (Lady Bracknell), Ștefania 
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David (Miss Prism), Emil Gheorghe (Lane, Merriman), Robert Mocanu 
(Chasube), Vlad Pălică (Onest Worthing); iar în cea de-a doua va începe la ora 
19:30, sub interpretarea: Artiom Radu (Algernon Montcrieff), Ana Maria Cărăuș 
(Cecily Cardew), Alexandra Morariu (Gwendolen Fairfax), Ștefania David (Lady 
Bracknell), Emil Gheorghe (Chasube), Robert Mocanu (Lane, Merriman), Vlad 
Pălică (Onest Worthing). 
 
Proiectul „Sus, tot mai sus… pe scenă” își propune să contribuie la dezvoltarea 
gândirii critice a liceenilor, a deprinderilor de exprimare dramatică orală și 
gestuală în public, oferindu-le în același timp ocazia să lucreze alături de actori ai 
Teatrului Nottara și să joace pe o scenă de teatru profesionist. 
 
„Ne-am dorit să luăm parte la acest proiect pentru că el poate ajuta real acești 
tineri și pe colegii lor să devină interesați de teatru. Se vorbește des despre 
îmbătrânirea publicului de teatru, de faptul că tinerii aleg cinematografele din mall 
în detrimentul sălilor de spectacol, dar adevărul este că pentru adolescenți, cel 
puțin, nu sunt multe oferte atractive din zona asta. Credem că mergând noi cu 
proiecte către ei și prezentându-le lumea teatrului în acest mod, putem câștiga 
viitori spectatori fideli” a declarat Marinela ȚEPUȘ, Managerul Teatrului Nottara. 
 
Acesta este cel de-al doilea spectacol rezultat în cadrul proiectului, după ce, de 1 
Iunie 2017, elevii îndrumați de actorul Valentin CORNEANU au jucat piesa 
„Angajare de clovn” de Matei Vișniec. Intenția inițiatorilor proiectului este ca în 
fiecare an, elevii Liceului Jean Monnet să aibă posibilitatea să joace în două 
spectacole noi, care să fie prezentate publicului în preajma Zilei Copilului și a 
Crăciunului. 
 
 

 
 

Sursa: Bucureşti News 
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8. Antena 3 
din data de 09 Februarie 2018, ora 11:39 
https://www.antena3.ro/actualitate/social/eroii-zilei-elevii-care-s-
au-unit-pentru-a-salva-viata-unui-baiat-454340.html 
 

 
 
 

Eroii Zilei. Elevii care s-au unit pentru a salva viața unui băiat 
 

 
 

Elevii de la Liceul Jean Monnet din Capital s-au mobilizat într-un mod 
impresionant pentru un coleg bolnav de cancer.  
 
Copiii fac tot posibilul pentru a strânge banii necesari tratamentului postoperator. 
Gheorghe Coroi este din Republica Moldova, are 17 ani şi este un elev eminent, 
bursier al statului român. El este adevăratul erou, pentru că luptă din toate puterile 
pentru viaţa sa. A trecut printr-o operaţie extrem de complicată, iar acum face 
chimioterapie în Turcia.  
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A finalizat deja prima cură de citostatice, care a costat aproximativ 28.000 de 
euro. Pentru a avea şanse reale să se însănătoşească, trebuie să mai facă încă cinci 
cure. Colegii lui de la liceu încearcă să strângă cât de mulţi bani pot, însă orice alt 
ajutor este binevenit. Teatrul Nottara se alătură cauzei şi va găzdui, pe 7 martie, 
de la ora 19.00, spectacolul "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde. 
 
 Piesa va fi jucată de elevi de la "Jean Monnet", iar banii strânşi din vânzarea 
biletelor îi vor fi donaţi lui Gheorghe Coroi. 
 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro 
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9. Opinia online 
din data de 23 Februarie 2018 
http://opiniaonline.ro/2018/02/23/haideti-sa-l-ajutam-sa-traiasca/ 
 

 
 

Haideți să-l ajutăm să trăiască! 
 

 
 

Din dorința de a  sprijini financiar un coleg bolnav și de a informa cât mai multe 
persoane despre cazul lui, elevii liceului Jean Monnet vor susține un spectacol de 
teatru, găzduit de Teatrul Nottara. 
 
Astfel, miercuri, 7 martie, de la ora 19:00, la sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara, sunteți așteptați la “Ce înseamnă să fii onest”, de Oscar Wilde. Aveți 
ocazia să fiți pentru eroii unui copil încercat de viață. 
 
Elevul pentru care se strâng fondurile și numește Gheorghe Coroi și este elev în 
clasa a XI-a la Liceul Jean Monnet. Originar din Republica Moldova, Gheorghe 
a castigat o bursă de studii din partea statului român. În luna decembrie a anului 
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trecut, a fost diagnosticat cu limfosarcom gastric cu adenopatii perigastrice, cu 
invazie in mezocolonul și colonul transvers. I-a fost făcută gastrectomie totală de 
urgență și alte intervenții postoperatorii. Acum, Gheorghe se află în Turcia pentru 
chimioterapie. A finalizat prima cură de citostatice, care a costat  
 
aproximativ 28000 de euro, sumă achitată cu ajutorul sponsorilor de până acum. 
El mai are însă nevoie de încă 5 cure, fiecare în valoare de aproximativ 18000 de 
euro, fără a lua în calcul posibilele complicații și necesitatea unor noi intervenții 
chirurgicale. 
 
Accesul spectatorilor se va face pe bază de donații, recomandările minime fiind 
de 20 de lei pentru copii și 40 de lei pentru adulți. Locurile pot fi obținute de la 
agenția de bilete a Teatrului Nottara din Bd. Magheru 20. 
 
Pe lângă participarea la spectacolul caritabil, persoanele care doresc să îl ajute pe 
Gheorghe pot face  donații în contul deschis de Fundația VolunDar, care  îl 
sprijină pe Gheorghe în colectarea fondurilor necesare pentru tratament. 
 
 

 
 
 

Sursa: opiniaonline.ro 
 
 
 
 

Play Video 
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10. Bucureștii vechi și noi  
din data de 28 Februarie 2018 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2018/02/elevii-de-la-jean-
monnet-sustin-un-spectacol-caritabil-pentru-un-coleg-bolnav/ 
 

 
 

Elevii de la Jean Monnet susțin un spectacol caritabil pentru un coleg 
bolnav 

 

 
 
Din dorința de a strânge bani pentru un coleg bolnav și de a informa cât mai multe 
persoane despre cazul lui, elevii liceului Jean Monnet vor susține un spectacol de 
teatru, găzduit de Teatrul Nottara. Astfel, trupa de teatru ”Comedianții” a liceului, 
sub îndrumarea actorilor Crenguța Hariton și Valentin Corneanu, vor pune în 
scenă piesa “Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, iar accesul spectatorilor 
se va face pe bază de donații, recomandările minime fiind de 20 de lei pentru copii 
și 40 de lei pentru adulți. Locurile pot fi obținute de la agenția de bilete a Teatrului 
Nottara din Bd. Magheru 20. 
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Evenimentul va avea loc în data de 7 martie, de la ora 19:00, la sala Horia 
Lovinescu a Teatrului Nottara. 
 
Elevul pentru care se strâng fondurile și numește Gheorghe Coroi și este elev în 
clasa a XI-a la Liceul Jean Monnet. Originar din Republica Moldova, Gheorghe 
a castigat o bursă de studii din partea statului român. În luna decembrie a anului 
trecut, a fost diagnosticat cu limfosarcom gastric cu adenopatii perigastrice, cu 
invazie in mezocolonul și colonul transvers. I-a fost făcută gastrectomie totală de 
urgență și alte intervenții postoperatorii. Acum, Gheorghe se află în Turcia pentru 
chimioterapie. A finalizat prima cură de citostatice, care a costat aproximativ 
28000 de euro, sumă achitată cu ajutorul sponsorilor de până acum. El mai are 
însă nevoie de încă 5 cure, fiecare în valoare de aproximativ 18000 de euro, fără 
a lua în calcul posibilele complicații și necesitatea unor noi intervenții 
chirurgicale. 
 
Pe lângă participarea la spectacolul caritabil, persoanele care doresc să îl ajute pe 
Gheorghe pot face  donații în contul deschis de Fundația VolunDar, care  îl 
sprijină pe Gheorghe în colectarea fondurilor necesare pentru tratament. 
 
 
 

 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  
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11. Teatrul Nottara 
din data de 21 Februarie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=271 
 

 
 
Să salvăm o viaţă, 
alături de liceeni! 

 
 
Din dorința de a sprijini financiar un coleg bolnav și de a informa cât mai multe 
persoane despre cazul lui, elevii liceului Jean Monnet vor susține un spectacol de 
teatru, găzduit de Teatrul Nottara. 
 
Elevul pentru care se strâng fondurile și numește Gheorghe Coroi și este elev în 
clasa a XI-a la Liceul Jean Monnet. Originar din Republica Moldova, Gheorghe 
a castigat o bursă de studii din partea statului român. În luna decembrie a anului 
trecut, a fost diagnosticat cu limfosarcom gastric cu adenopatii perigastrice, cu 
invazie in mezocolonul și colonul transvers. I-a fost făcută gastrectomie totală de 
urgență și alte intervenții postoperatorii. Acum, Gheorghe se află în Turcia pentru 
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chimioterapie. A finalizat prima cură de citostatice, care a costat aproximativ 
28000 de euro, sumă achitată cu ajutorul sponsorilor de până acum. El mai are 
însă nevoie de încă 5 cure, fiecare în valoare de aproximativ 18000 de euro, fără 
a lua în calcul posibilele complicații și necesitatea unor noi intervenții 
chirurgicale. 
 
În data de 7 martie, de la ora 19:00, la sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara, trupa de teatru ”Comedianții” a liceului, sub îndrumarea actorilor 
Crenguța Hariton și Valentin Corneanu, vor  prezenta piesa “Ce înseamnă să fii 
onest” de Oscar Wilde. 
 
Accesul spectatorilor se va face pe bază de donații, recomandările minime 
fiind de 20 de lei pentru copii și 40 de lei pentru adulți. Locurile pot fi 
obținute de la agenția de bilete a Teatrului Nottara din Bd. Magheru 20. 
 
Pe lângă participarea la spectacolul caritabil, persoanele care doresc să îl ajute 
pe Gheorghe pot face  donații în contul deschis de Fundația VolunDar, 
care  îl sprijină pe Gheorghe în colectarea fondurilor necesare pentru 
tratament. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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12. AGERPRES 
din data de 17 Martie 2018 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/07/comunicat-de-
presa-dga--68219 
 

 
 

Comunicat de presă - DGA 
 
De 8 Martie, Direcţia Generală Anticorupţie invită colegele din Ministerul 
Afacerilor Interne la teatru 
 
8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în care femeia este în 
centrul atenţiei, sărbătorită de copii, de soţi şi de prieteni. Şi, pentru că, alături de 
alte calităţi fundamentale, frumuseţea femeii înseamnă bunătate, generozitate şi 
cinste, Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) sărbătoreşte deopotrivă femeia şi 
integritatea, printr-o activitate de prevenire non-formală care omagiază rolul 
important al colegelor noastre şi contribuţia în echipa Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI). 
 
Cu sprijinul partenerilor noştri, Teatrul Nottara, Primăria Municipiului Bucureşti, 
Corpul Naţional al Poliţiştilor şi animaţi de entuziasmul unui grup de elevi 
talentaţi şi inimoşi ai Liceului Teoretic "Jean Monnet", oferim minunatelor femei 
care dau lumină şi zâmbet marii echipe a MAI, astăzi, 7 martie 2018, un dar inedit: 
spectacolul "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde. 
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În spiritul iniţiativei, DGA promovează educaţia pentru integritate, prin 
intermediul artei, şi sprijină exprimarea artistică a tinerei generaţii, în condiţiile 
în care piesa este pusă în scenă şi jucată de trupa "Comedianţii" formată din elevi 
ai Liceului Teoretic "Jean Monnet", sub îndrumarea actorilor Crenguţa Hariton şi 
Valentin Corneanu. Acest spectacol este rezultatul proiectului "Nottara Play", 
realizat de Teatrul Nottara împreună cu Liceul "Jean Monnet". 
 
 
Cele aproape 300 de doamne şi domnişoare din structuri ale MAI invitate la 
spectacol, se vor bucura de o comedie cu substanţă care vorbeşte despre situaţii 
de viaţă mereu actuale şi despre învăţămintele pe care trebuie să le tragem din ele, 
precum şi despre ceea "ce înseamnă să fii onest". 
 
 
Mulţumim partenerilor noştri pentru disponibilitatea de fi alături de noi şi, mai 
ales, le suntem recunoscători colegelor noastre care au răspuns invitaţiei şi ne-au 
arătat încă o dată de ce iubim femeile. 
 
 
Tuturor doamnelor şi domnişoarelor - mame, colege, soţii, iubite, surori sau 
prietene - le transmitem întreaga noastră preţuire şi le urăm un 8 martie cu zâmbet 
în suflet! 
 
 

 
 
 

Sursa: mai-dga.ro 
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13. Evensi.com 
din data de 07 Martie 2018 
https://www.evensi.com/inseamna-a-fii-onest-teatrul-
nottara/246386978 
 

 
 
Ce înseamnă să fii Onest  
 
Teatrul Nottara găzduiește la Sala Horia Lovinescu, în data de 7 martie, de la 
ora 19:00, câțiva dintre liceenii de la Jean Monnet care vor juca spectacolul 
“Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, sub îndrumarea actorilor Crenguța 
Hariton și Valentin Corneanu. 
 
Donațiile minime pentru participarea la spectacol sunt de 20 de lei pentru copii și 
40 de lei pentru adulți, iar locurile pot fi obținute de la agenția de bilete a Teatrului 
Nottara. 
 
 
 

Sursa: evensi.com 
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14. Șapte seri  
din data de 21 Februarie 2018 
http://sapteseri.ro/lifestyle/caritabil/din-inima-in-inima-pentru-
gheorghe 
 

 
 

Din inimă în inimă pentru Gheorghe 
 
 
"Ai toată viața înainte!" auzim des de la familie și prieteni. Vorbim despre 
visuri și neîmpliniri, ne zbatem pe mărunțișuri și răgușim strigând în van. Ne 
doare când suntem nedreptățiți și strigăm când vrem mai mult de la viață. Iar când 
nu primim, spunem că viața nu e corectă. Avem o viață înainte și trecem prin ea 
nepăsători, ne învârtim în gol, căutând ceva, dar neștiind ce. 
 
Între timp, în tot angrenajul superficial în care trăim, printre noi mai sunt oameni 
care nici nu și-au început viața bine și trebuie să lupte pentru a avea o șansă la ea. 
 
Gheorghe Coroi are 18 ani și este din Republica Moldova. Este în clasa a 
unsprezecea și locuiește de aproape patru ani în România, iar de anul acesta este 
elev la Liceul Teoretic “Jean Monnet” din capitală. Elev silitor, bursier al statului 
român, pasionat de matematică și mereu interesat de dezvoltare personală, 
implicat în proiecte ce aveau să-l „crească” în cunoștințe și educație non-formală, 
a primit de curând vestea care avea să-i schime destinul în totalitate. 
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Acuzând dureri mari de stomac, în vacanța de întâi decembrie a plecat acasă, în 
Republica Moldova. Când a ajuns la spital, medicii au dat diagnosticul: cancer la 
stomac. L-au operat de urgență și i-au extirpat stomacul. Însă, tumora s-a extins 
și la alte organe. A revenit cu mama sa în România, dar, pentru că sistemul 
medical românesc i-a pus piedici, părinții l-au dus la Istanbul. 
 
Mobilizare din partea colegilor 
 
Colegii săi de clasă, auzind vestea, s-au dus la doamnele directoare și le-au 
întrebat ce ar putea face, cum l-ar putea ajuta. "Câţiva colegi de clasă, câteva fete 
au venit şi au zis doamna, noi vrem să facem ceva, ce putem să facem?Speram să 
putem să strangem aceşti bani, să nu mai vedem lacrimile în ochii mamei.", 
povestește Diana Răducanu, director adjunct. 
 
Astfel s-a pornit campania "Din inimă pentru Gheorghe". Cu sprijinul colegilor 
și al sponsorilor, s-a achitat prima cură de citostatice care a costat 28.000 de euro. 
Însă, Gheorghe mai are de făcut cinci cure, fiecare în valoare de aproximativ 
18.000 de euro. 
 
Luna trecută, pe 26 ianuarie, colegii săi au organizat în sala de festivități a liceului 
un eveniment prin care și-au propus să-l ajute în continuare. Timp de cinci ore, 
elevii liceului "Jean Monnet" au desfășurat spectacole sportive, de muzică și dans. 
În total, la finalul evenimentului, s-au strâns 6000 de euro care au mers direct la 
Gheorghe, în Turcia. 
 
Energia bună nu are graniță 
 
În ciuda bolii, Gheorghe e pozitiv. Se pare că energia pe care o primește de la 
colegii lui, trece orice grăniță. Iar ei nu se lasă. Pe 7 martie, cu sprijinul Fundației 
VolunDar, găzduit de Teatrul Nottara, liceul ''Jean Monnet'' organizează un 
spectacol de teatru dedicat lui Gheorghe.  
 
Spectacolul "Ce înseamnă să fii onest" de Oscar Wilde este prezentat de trupa de 
teatru "Comedianții" a liceului și pregătit de actorii Crenguța Hariton și Valentin 
Corneanu. Prețul biletului este de 20 de lei pentru elevi și studenți și 40 de lei 
pentru dascălii lor. Banii au titlu de donație, biletul fiind, de fapt, o invitație, pe 
care nu apare contravaloarea acesteia, iar suma este trecută într-o chitanță. De 
asemenea, Fundația VolunDar a deschis un cont pentru Gheorghe și a conceput 
un contract de sponsorizare care poate fi găsit la adresa: 
http://www.volundar.ro/zambete/pentru-gheorghe. 
Colegii lui Gheorghe fac apel la umanitate și roagă, pe oricine poate, să se 
gândească la soarta unui băiat de 18 ani și să-l ajute să-și continue viața și să-
și urmeze visurile. 

de: Evelina Chirica 
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15. Liceul Teoretic Jean Monnet  
din data de 18 Februarie 2018 
http://jmonnet.ro/2018/02/18/ 
 

 
 

Din inimă pentru Gheorghe 
 

      Elevii liceului Jean Monnet vor să își ajute colegul. 
 
 Liceul Jean Monnet, prin intermediul Fundației VolunDar, cu sprijinul Teatrului Nottara, 
organizează un spectacol de teatru caritabil in data de 7 martie 2018 la sala Horia Lovinescu. 
Prețul biletului este 20 de lei pentru elevi si studenți și 40 de lei pentru dascalii lor – aceasta fiind o 
recomandare minimă a donației. Spectacolul ”Ce înseamnă să fii Onest” de Oscar Wilde este 
prezentat de trupa de teatru ”Comedianții” a liceului și a fost pregatit de actorii Crenguța Hariton și 
Valentin Corneanu. 
 
Beneficiarul acestei actiuni caritabile este elevul nostru din clasa a XI-a, Gheorghe Coroi. El este 
cetatean al Republicii Moldova, bursier al Statului Român. 
 
Gheorghe a fost diagnosticat la începutul lunii decembrie cu limfosarcom gastric cu adenopatii 
perigastrice, cu invazie in mezocolonul și colonul transvers. I-a fost facuta gastroectomie totală de 
urgență și alte intervenții postoperatorii. Acum, Gheorghe se află în Turcia pentru chimioterapie. Ieri 
a finalizat prima cura de citostatice care a costat aproximativ 28000 de euro, sumă achitată cu 
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ajutorul sponsorilor de până acum. Mai există o mică rezervă de bani dar mai sunt necesare încă 5 
cure, fiecare în valoare de aproximativ 18000 de euro, fără a lua în calcul posibilele complicații și 
necesitatea unor noi intervenții chirurgicale. 
 
 În colectarea fondurilor pentru susținerea financiară a tratamentului ne sprijină Asociația 
VolunDar care a deschis un cont pentru Gheorghe și a conceput un contract de sponsorizare care 
poate fi găsit la adresa: 

http://www.volundar.ro/zambete/pentru-gheorghe 

 
Sinopsis – piesă 
 
Comedia „Ce înseamnă să fii onest” dezvoltă în paralel poveştile a doi tineri 
englezi: Jack și Algernon. Jack Worthing, copil găsit şi adoptat de un nobil, duce 
o viaţă dublă, fiind cunoscut drept un tânăr respectabil pe domeniul său de la 
Woolton; ani de zile, el pretinde că are, la Londra, un frate, pe nume Onest, care 
duce o viaţă dedicată plăcerilor. În realitate, Onest este doar un pretext care îi 
permite lui Jack să plece în capitală de câte ori doreşte, probabil pentru a duce 
acelaşi tip de viaţă pe care îl critică în cazul fratelui său imaginar. 
Prietenul său cel mai bun, Algernon Montcrieff, a inventat și el un prieten, pe 
nume Bunbury, a cărui sănătate fluctuantă îi permite să se sustragă de la obligaţiile 
sociale plictisitoare. 
 
Lucrurile se complică când cei doi sunt implicaţi în poveşti de dragoste ce se 
intersectează: Jack este îndrăgostit de Gwendolen, verişoara lui Algernon, care la 
rândul lui este îndrăgostit de Cecily, pupila lui Jack. Jocul identităţilor false 
devine periculos, pentru că fetele visează să se căsătorească cu un bărbat pe nume 
Onest, care le inspiră încredere absolută. Singura speranţă a celor doi pretendenţi 
este preotul Chasuble, la care apelează în aceeaşi zi pentru a se boteza Onest. 
Apariţia doamnei Bracknell, mama lui Gwendolen, şi a guvernantei domnișoarei 
Cecily, Miss Prism, declanşează dezvăluirile, în urma cărora se dovedeşte că cei 
doi tineri sunt fraţi şi că nimic nu stă în calea fericirii celor două cupluri. În bucuria 
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regăsirii identităţii și a rezolvării situaţiei, Jack mărturiseşte că a înţeles „ce 
înseamnă să fii Onest”. 
  

 
 
 
 

Sursa: jmonnet.ro 
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16. PRwave 
din data de 26 Mai 2018 
https://www.prwave.ro/gasca-zurli-vedete-teatru-si-multe-alte-
surprize-pe-1-iunie-la-tvr/ 
 

 
 

Gaşca Zurli, vedete, teatru şi multe alte surprize, pe 1 iunie la 
TVR 

 
De 1 iunie, la TVR, se vor prinde în Joaca de-a copilăria şi Gaşca Zurli, Leon 
Magdan – „Profesorul de Joacă” -, Magicianul Augustin, Alina Sorescu, Andreea 
Antonescu, The Humans, artişti ai Şcolii de muzică a Loredanei Groza, grupuri 
de la “Voca School” şi “Voltaj Academy”, coordonate de Miţă de la Bere Gratis, 
respectiv Călin Goia, ansambluri folclorice, Dance Platet şi Armonia, actorii 
teatrelor Masca, Ion Creangă, Excelsior, Coquette, Nottara etc. 
 
18.00 – 19.00 Spectacol Teatrul Nottara: Ce înseamnă să fii onest 
Un spectacol inedit, toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea 
actorilor Crenguţa Hariton şi Valentin Corneanu. Comedia dezvoltă în paralel 
poveştile a doi tineri englezi: Jack şi Algernon. Spectacolul face parte din 
proiectul „Sus, tot mai sus…pe scenă”. 
 

de: Liliana Kipper 
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17. TV Happy 
din data de 16 Iunie 2018 
http://tvhappy.ro/video/happy-channel/povesti-cool/povesti-cool-
teatrul-nottara-id326832.html 
 

 
 

Povesti Cool, Teatrul Nottara 

 

 

Sursa: happytv.ro 
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18. Teatrul Nottara 
din data de 14 Iunie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=303 
 

 
 

Cui îi e frică de teatru? 
 

La Planeta Shakespeare, aproape 800 de 
elevi, studenți și profesori din București au 
umplut până la refuz salile, la cele șase 
spectacole jucate pe scenele Nottara, între 
27 aprilie și 6 mai. Aşa a început Festivalul 
nostru FEST(in) pe Bulevard, ediţia 2018, 
cu producţii internaţionale, prezentate la 
Bucureşti, în parteneriat cu Festivalul 
Internaţional de Teatru Shakespeare, 
organizat la Teatrul Naţional Marin 
Sorescu, din Craiova. 

Când nu vin la teatru, spectatorii noştri învaţă la Colegiile 
Naționale George Coșbuc, Ghe Șincai, I.L. Caragiale, Sf. Sava, Mihai Viteazul, 
Ion Creangă, Iulia Hașdeu, Ghe. Lazăr, la Școala Centrală, Colegiul 
Economic Virgil Madgearu, Liceul Teoretic Jean Monnet, Liceul Teoretic greco-
catolic Timotei Cipariu, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Tehnic Petru Rareș, 
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Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, dar şi la Facultatea de Limbi si Literaturi 
Străine, sau la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Dar tinerii nu sunt doar spectatori, ci au ales să urce şi pe scenă. Nouă elevi 
au montat, în februarie 2018, spectacolul "Ce înseamnă să fii onest", de Oscar 
Wilde, în regia și sub îndrumarea lui Valentin Corneanu și Crenguța Hariton, 
actori ai Teatrului Nottara. 

Spectacolul a fost jucat pe scena teatrului de câte două ori, la sălile George 
Constantin şi Horia Lovinescu, apoi la Televiziunea Română, dar și în cadrul 
Festivalului de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi "My Fest" organizat de 
Liceul economic Nicolae Kretzulescu pe 17 mai. 

Festivalul a adus trupei premiul I pentru cel mai bun spectacol și elevului 
Vlad Pălica, Premiul I pentru cel mai bun actor 

Teatrul Nottara a găzduit "Ce inseamnă sa fii onest" pe 7 martie, în cadrul 
acțiunilor umanitare organizate de elevii Liceului Jean Monnet, în beneficiul 
unuia dintre colegii lor.  

Teatrul Nottara îi invită pe toţi tinerii (elevi sau nu) să îi calce pragul, mai 
ales că evenimentele următoare se anunţă de mare interes pentru tânără generaţie. 

 

 

de: Sanda Vișan 

 


