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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria”, doamnei Ioana Lupu-Calotă. 

 

 

    Actriță talentată, prieten devotat, ințeleaptă cât un sfat al bătrânilor, astfel poate fi  descrisă 

succint doamna Ioana Lupu –Calotă. Este o bucurie să intâlnești oameni atât de dăruiți spre 

binele celorlalți sau , altfel spus, un om atât de iubitor de oameni.  

     Ioana Calotă este, prin excelență o artistă, un suflet sensibil, generos și iubiror care își 

trage toate resursele din zestrea genetică a două mari personalități teleormanene, unica 

Floarea Calotă și genialul pictor și scriitor, Nicolae Lupu. 

     Perfecționarea artistică a Ioanei Calotă a fost desăvârșită de marile nume ale scenei 

românești: Mircea Albulescu, Cătălin Naum, Sanda Manu, Ion Cojar, Gelu Colceag. A jucat 

în numeroase piese de teatru, film, teatru radiofonic iar CV-ul domniei sale este absolut 

impresionant. 

     Iubește lumea care a produs-o, are sentimentul apartenenței la locurile natale, se 

mândrește cu zestrea pe care o simte moștenită în ea, este o fiică adevărată a Teleormanului, 

lucru cu care se arată lumii în orice împrejurare. Este o lumina cu chip de om, ce face cinste 

Teleormanului, din pământul căruia a crescut, și nu numai lui, ci și teatrului românesc de azi.  

 Ioana nu joacă pe scenă, ci se joacă, de-a viața, de-a copilăria, de-a dragostea. Dar, mai cu 

seamă de-a sufletul său, în primul rând, suflet care își datorează frumusețea faptului că nu-și 

uită niciodată rădăcinile, așa cum nu și le uită mama sa, marea interpretă Floarea Calotă , care 

rostește cântece doar de acasă, însă nu numai pentru cei de acasă, ci pentru românii de 

pretutindeni. 

      Credința și frumusețea sufletului ei o recomandă pentru a fi nu doar  păstrată, ci întipărită 

în sufletele noastre, cu mândria și recunoștinta, așa cum si ea cu mândrie și recunoștință 

reprezinta Teleormanul și Alexandria peste tot in lume. 

      În consecință, alegerea Ioanei Calotă pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria este un firesc gest de răsplată cuvenit unui om ales, care onorează, prin tot ceea ce 

face, meleagurile natale. 
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