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VICTORIŢA DUŢU
VÂRSTA: născută la 12 august 1971, Podriga, Botosani ·
TELEFON: Mobil: 0740-279-908 ·
www.victoritadutu0.wordpress.com
www.victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com
www.victoritadutu.wordpress.com
www.vicdutu.wordpress.com
https://www.facebook.com/victorita.dutu
http://victoriadutuevents.wordpress.com/
victoritadutu@yahoo.com
Traieste si lucreaza in Bucursti, ca profesor de matematica titular, la Liceul
Teoretic „Traian”, sector 2, langa Circul de stat.

STUDII

Scoala generala Podriga, Draguseni, Botosani, absolvita in 1986
1986-1990 – Liceul Pedagogic Botosani, sectia invatatori/educatori
1990-1995 -Facultatea de Matematică- Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi·
1994-1999 –Facultatea de Filosofie –Universitatea . “Al.I.Cuza” Iaşi·
1998 - Masterat in “Logică şi Hermeneutică’’
2011, 2012,2013 - Scolile de vara, cu titlul „ Filosifie, stiinta, religie” Facultatea de
Filosofie –Universitatea Bucuresti
2011-2012-Participa la Proiectul ”Dialogul dintre stiinta, filosifie si religie”, organizat de
Patriarhia romana , in colaborare cu Fundatia Templeton S.U.A
www.templeton.org
*Ambasadoare a Pacii, in cadrul Organizatiei Internationale „The Universal Circle
of the Ambassadors of Peace” din 8 ianuarie 2011
http://globalcommunitywebnet.com/PeaceNow/Simond.htm

*Laureata cu Diploma de Onoare , premiul Francofoniei a Concursului
International “Europoezie” 2010 si 2012 cu proza scurta
UNICEF, a Association Recontres Europeennes-Europosie ,
9 decembrie 2010, cu volumul de versuri “Cuvintele”,
http://europoesie.centerblog.net/#
*Membra de onoare a Casei de Cultura NAJI NAAMAN –LIBAN , Honorific
member of “Maison Naaman pour la Culture” www.naamanculture.com
*Colaborare cu revista de cultura franceza Art’an Ciel, coordonator Ivan Watelle
http://www.poemes-epars.com/
*Membra a Societatii Internationale de Poezie „World Poets Society”, organizatie
literara a poetilor contemporani din intreaga lume, ce cuprinde 105 tari.
http://world-poets.blogspot.com

*Memra a societatii internationale de poezie “Poetas del Mundo”
http://www.poetasdelmundo.com

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
*.

REALIZATOR al Emisiunii "Gandeşti, deci exişti ",

la televiziunea TVRM cultural şi educaţional, Universitatea ‚SPIRU HARET”
Bucuresti in perioada 2008-2011.
* Din 2013 realizator in cadrul emisiunii „Preuniversitaria”, lectii televizate de
matematica, pregatire pentru BAC, televiziunea TVH, Bucuresti, Universitatea

‚SPIRU HARET”
* Din ianuarie 2014 realizator al Emisiunii de radio “Invata si invinge” la
Radiotvunirea, Viena, un radio pentru romanii de pretutindeni.

*.Din 2000 Profesor de matematică titular la ” Liceul Teoretic „Traian”” Bucureşti,
sector. 2
*.A publicat cãrţi si a fãcut expoziţii de picturã în ţarã şi strãinãtate.
*.A obţinut premii naţionale şi internaţionale de poezie
*.Colaboreazã la reviste naţionale şi internaţionale de culturã.
* Colaborari cu televiziunile Trinitas, Tvr cultural, Tvr.ro, Tvh, Otv, Cosmos tv, Nasul
tv, Radio Romania actualitati, Radio Romania cultural, Radio Trinitas, Radio Linx,

Activitate literarã şi artisticã
2015
* Expune la ARTEXPO New York, picturile "The blue Sfers", targ de arta organizat de
Agentia international de arte Basak Malone, April 23-26, 2015
*VICTORITA DUTU EXPOZITIE la "Oxford International Art Fair 2015",6-8 februarie
2015
*Expozitie de pictura la Museum of Young Art Vienna, in cadrul proiectului „Add to
Address Book“ conduc de Mirela Trăistaru, proiect sub egida ICR Viena, Austria, 16
decembrie 2014-15 ianuarie 2015.

*VICTORITA DUTU EXPUNE LA MUZEUL MILITAR BUCURESTI
Organizator: VALERIA BALESCU
27 noiembrie 2014-MAI 2015

2014

*Expozitie de pictura la HANGOVER CLUB, 9 noiembrie 2014, in cadrul Proiectului
„Alegeti povestea”, condus de BOGDAN GAGU
VICTORIA DUTU-EXPOZITIE DE PICTURA in cadrul Evenmentului „Dor de părinţi”
organizat la PARLAMENTUL ROMANIEI de catre ELENA UDREA, cu si pentru
românii din Diaspora.Intalnire cu liderii comunităţilor româneşti din Uniunea Europeană.
17-18 octombrie 2014
VICTORIA DUTU -Expozitie de pictura in cadrul evenimentului “CONFERINTA DE
CONTROL INTERN SECTOR PUBLIC” la INSTITUTUL NATIONAL DE
STATISTICA, SALA AMFITEATRU, organizat de INSTITUTUL DE CONTROL
INTERN. Director COSMIN SERBANESCU. 16 octombrie 2014
VICTORIA DUTU -Expozitie de pictura in cadrul evenimentului "Viitorul si siguranta
platilor electronice", organizat de OXIGENEVENTS, la HOTEL MERSHAL GARDEN
SALA PANORAMIC. 16 octombrie 2014
-VICTORIA DUTU participa cu EXPOZITIE DE PICTURA LA Casino Velden
Austria , 24-28 SEPTEMBRIE 2014, in cadrul Evenimentului " Lifestyle Day &
Woman`s Night Luxury 2014 Casino Velden" sub egida Camerei de Comert a Austriei.
Victoria Dutu este sustinuta si de RADIOTVUNIREA, firmele UNIONCONTsi
OXIGEN-EVENTS.
-Apoi, Victorita Dutu are expuse permanent opt lucrari la Konsulatul Roman din
Klagenfurt, Austria cu sprijinul doamnelor MONICA IOANITESCU si a doamnei
secretar al consulatului SIMONA REGENFELDER.
-Participa la Manifestarea poetica Puterea cuvântului seara de muzică și poezie
organizăm in cadrul acțiunilor internaționale a WPM (World Poetry Movement ), la
sediu din str L Calderon nr 39, sect 2, in 23 septembrie 2014, organizator Elena
Armenescu, cu lectura publica din creatia proprie alaturi de ceilalti poeti si cu realizarea
unei atmosfere de înregistrari radio pentru emisiunea “ Invata si Invinge” la
Radiotvunirea diaspora, al carei realizatoare este.
-VICTORITA DUTU participa cu pictura la propiectul condus de MIRELA
TRAISTARU - "ADD TO ADRESS BOOK", lucrarile celor 75 de artisti fiind expuse in

CENTRUL VECHI, pe LIPSCANI, 29-30 august, 2014, 28-29 septembrie 2014 si . cu
realizarea a doua emisiuni radio ale evenimentului.
-Este realizatoarea, alaturi de Ioana Trica a Actiunii poetice “ Pentru o lume a pacii” sub
egida WORLD POETRY MOVEMENT 25 IULIE ,MEDIATECA GEORGE ENESCU,
luna iulie fiind declarata luna momdiala a poeziei. A realizat si 2 carti audiobook ale
evenimentului cu poeziile autorilor participanti.
-A dedicate toate emisiunile sale din luna iulie, relizate la Radiotvunirea, Actiunii poetice
din luna mondiala a poezieie, miscarii WORLD POETRY MOVEMENT, inscriind
emisiunea in circuitul mondial al poetiilor dn intreaga lume.
-. Expozitie de grup la Brick Lane Gallery – Londra

“ART IN

MIND; LUCID DREAMING”, 6 - 17 August 2014.
http://www.thebricklanegallery.com/
-Participa la Festivalul International de literatura, “Noptile de poezie
de la Curtea de Arges”,10-15 iulie 2014, cu lectura unui poem “ My
soul” si cu publicarea acestuia in Antologia Festivalului .
-Aparitie in cadrul Antologiei Am cunoscut cativa contemporani –Autoare ELIZA
ROHA, may 2014
-Expozitie de pictura alaturi de OXIGEN EVENTS , la Hotel Marshal Garden
Bucuresti: joi, 29 Mai, in cadrul conferintei cu Tema: “SOS IMM-urile” - ediţia a IV-a.
- Expozitie de pictura in cadrul Manifestarii culturale a romanilor de pretutindeni Poarta
Maramureseana la VIENA, a 8 editie- 9,10 MAI 2014
-Expozitie de pictura cu tema "Blue Symphony of Angels", Viena, AUSTRIA la “Time”
Gallery, , 28 aprilie-9 mai, 2014
www.galerie-time.at
-Expozitie de pictura de grup, din Chouzy-sur-Cisse, centrul Frantei, la musée Matra si
la Biblioteca Jacques-Thyraud 8-26 aprilie 2014 , organizata de Atec mondial, Asociația
Romorantin, director Françoise Icart.
-Expozitiei de pictura cu tema religioasa “Ingeri” la hotel World Trade Center Bucuresti
(fost Soffitel ) in perioada 1-18 aprilie 2014
-Expozitie de pictura la “Hanul Negustorilor” -Bucuresti, 23 martie-2 aprilie 2014
- Expozitie de picture Londra,in cadrul manifestarii culturale “Sarbatoarea martisorului”
28 februarie -2 martie 2014, eveniment creat de Ionela Flood.

-Expozitie de pictura-Mediateca Bucuresti 5-31 mai 2014
* EXPUNE in februarie , 2014, alaturi de Galeria de arta ELITE PROF ART – la Hotel CROWNE
PLAZA BUCURESTI expozitia "Simfonia culorilor - blue"

-Participare la Casa de Licitatii

Grimberg si Radisson Blue Hotel, expozitie 15-23,

licitatia 24 february, 2014
* EXPUNE in ianuarie , 2014, alaturi de Galeria de arta ELITE PROF ART – la Hotel CROWNE
PLAZA BUCURESTI expozitia "Simfonia culorilor - VERDE"
https://www.facebook.com/mihaela.pandelescu

2013
* Expozitie de pictura la Londra in cadrul „Traditions in Motion Festival 2-7 December 2013,
. EVENIMENTUL ESTE ORGANIZAT DE CATRE ROMANCA SOCIETY SI SILVER CLUB IN
PARTENERIAT CU DPRRP, BORDUL DE TURISM LA LONDRA, INFO MANAGER ASSOCIATION,
REVERBERATE BOOKS, MONEY GRAM, ROEXPORT SI ROMANIAN ORTOHODOX CHURCHES IN
UK.
MEDIA PARTENERI: ROMANI IN UK,RADIO TV UNIREA .
Au fost expuse tablourile si in caterdrala Sfantul Paul din Londra, eveniment in care s-a jucat
piesa de teatru Magura, in care a jucat si Claudiu Blont. Festivalul a fost organizat de scriitoarea
Ionela Flood, care a dat interviu la BBC, si in felul acesta evenimentul si picture au fost transmise
la BBC.

*Primeste “Diploma de excelenta”, la concursul de poezie “Limba romana, patria
mea”, organizat de Guvernul Romaniei, noiembrie 2013
* Expozitie de grup organizata Galeria de arta ELITE PROF ART - Cotroceni ,
-COLOURS SYMPHONY - ORANGE la PULLMAN HOTELS, luna noiembrie, 2013

- COLOURS SYMPHONY – RED, luna octombrie 2013,la sediul Galeria ELITE PROF ART, la sediul
galeriei.
*IN LUNA NOIEMBRIE, “Lansare de carte la Biblioteca Mitropolitana Bucuresti, un numar de picturi au
fost publicate in cartile de poezie ale autoarelor Camelia Ionita -ELVETIA-“Mireasa cu cerul in maini”poezie, Elisabeta Iosif- Romania-Spiralle adolescentei” poezie
Victorita Dutu-grafica

* Expozitie de picturla la Banca Nationala a Romaniei, si la Arenele B.N.R. alaturi de Firrma
„Oxigenevents”,
-11 decembrie 2013 dezbatere: "Lectii invatate in 5 ani de criza", Eveniment sustinut de Banca
Nationala a Romaniei si Asociatia Romana a Bancilor
-Romania INCOTRO? Dezvoltarea regionala, 24 octombrie, Banca Nationala a Romaniei
-Romania INCOTRO? Energia, 31 octombrie Biblioteca Centrala Universitara Carol I.
Romania INCOTRO? Criminalitatea economica financiara, 13 noiembrie, Banca Nationala a
Romaniei

* Expozitie de pictura, in cadrul celui de al XVIII-lea Congres de Dacologie, Buzau, 1618 august 2013.
* Expozitie de pictura, 4 iulie 2013, in cadrul evenimentului ”Romania, INCOTRO?
Piata de energie”, la Banca Nationala a Romaniei, eveniment organizat de
www.oxygen-events.ro.

* Expozitie de pictura, de ziua Europei, 9 MAI 2013, la Ambasada Romaniei din
Viena si in cadrul Conferinteti anuale UNIFERO, 9-12 mai 2013, Viena, Austria.

* Expozitie de pictura la Centrul National de Arta "Tinerimea Romana" alaturi de
cunoscuta realizatoare de televiziune CARMEN FULGER,care a lansat un CD
de poezie religioasa, in lectura proprie. Luni, 29 aprilie, 2013.
* Expozitie de grup la Biblioteca Metropolitana , Bucuresti, Sediul Central – Sala
Mircea Eliade, in perioada 22 aprilie - 6 mai 2013, intitulata
„Puterea cuvantului”

* A expus la Sanremo, Italia, in timpul Festivalului, la Galeria "La
Bonbonnire" in perioada 12-17 februarie 2013, unde a dat interviuri in
strada la radio, a vorbit cu publicul, a dat interviu la televiziune, a
aparut in presa italiana .

2012
* Expozitie de pictura alaturi de Reli Vloicu si Rodica Voicu cu ocazia lansarii de
carte a scriitoarei Flavia Cosma, 16 decembrie 2012, Sala Oglinzilor . U.S.R.
carte intitulata „Trupul lunii” . Victorita Dutu a facut o prezentare a cartii autoarei si a
citit din poeziile domnieie sale.
* Expoziţie de pictură 2-18 noiembrie 2012, Parohia Sfantul Nicolae Campina .
Duminică 18 noiembrie 2012,ora 17.00, Seară de pictură,muzică şi literatură- IOANA
SANDU şi VICTORIŢA DUŢU cu tema -''Lucrarea lui Dumnezeu'' .
* Expoziţie de pictură cu tema „Puterea imaginii”si prezentare de carte, Sinaia la Centrul
Cultural Carmen Silva, 22 octombrie -24 noiembrie 2012
* Expoziţie de pictură la Facultatea de Teologie “Iustin Patriarhul”, Bucuresti, 18
octombrie 2012, cu ocazia serii culturale inchinate lui Mircea Vulcanescu, amfiteatrul
“Parintele Dumitru Staniloae”

* Expoziţie de pictură la Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională ,
Str. J.L. Calderon nr.39, Bucuresti, 27 septembrie 2012-16 octombrie 2012, cu ocazia
evenimentul cultural Schimbarea lumii prin cultură, in cadrul The World Poetry
Movement (WPM)( Mişcarea Mondială a Poeţiilor de pretutindeni)
* Expoziţie de pictură, cu tema Imaginea – cunoaştere şi devenire în Iisus Hristos,la
Facultatea de Filosofie Bucuresti, în cadrul cursului de vară : Ştiinţă, Religie şi Filosofie
(ediţia a II-a) 3-7 septembrie 2012
* Premiul special , la Concursul international de pictura „ Art and Life”, Japonia 2012
* Festivalul international de poezie „Primavara poetilor” 7-13 mai 2012, paritcipa ca
organizator, moderator, lectura si creatia proprie.
*CONCOURS EUROPOESIE 2012- obtine Diplôme de la Francophonie, Franta, Paris
2011
* Participa la FESTIVAL INTERNATIONAL “THE ART TO BE HUMAN”-POEZIE,
ARTA CONTEMPORANA SI MUZICA, Elvetia, Brusti, Alpii elvetieni, cu poezie-lectura
publica si expozitie de pictura, 1-3 iulie 2011.

*Primeste titlul de „Ambasadoare a Pacii”, in cadrul Organizatiei Internationale
„The Universal Circle of the Ambassadors of Peace” in 8 ianuarie 2011
2010

* Publicata in “ANTHOLOGIE UNICEF 2010” , a Concursului International
“Europoezie” 2010 UNICEF, a Association “Recontres Europeennes-Europosie ,
Franta, Paris

*Primeste Diploma de Onoare , premiul Francofoniei a Concursului International
“Europoezie” 2010 UNICEF, a Association “Recontres Europeennes-Europosie , 9
decembrie 2010, cu volumul de versuri “Cuvintele”, in Italia si Franta
* Lansare de carte si expozitie de pictura la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza,
Bucuresti, 9 decembrie 2010, in Colaborare cu pr. Univ. Raluca Lazarovici, proiectie de
filme cu picturile autoarei si discutii cu studentii.
*Lansare a cartii „Ilinca” la Targul de Carte Gaudeamus, noiembrie 2010, alaturi de
Editura Betta si de ceilalti scriitori promovati de Edituara.

*Lansare a cartii „Ilinca” la Ramnicu Valcea in cadrul Bibliotecii Judetene Antim
Ivireanu, noiembrie 2010, alaturi de Editura Betta si de ceilati scriitori promovati de
Editura.
*Lansare a cartii „Ilinca” la Colegiul Tehnic Traian, Bucuresti, octombrie 2010, alaturi
de Editura Betta si de ceilati scriitori promovati de Editura.
* Cartea „Ilinca” a fost lansata de catre directorul editurii Betta, Nicolae Rosu , la data
de 31 august, 2010 la Galeriile Anticariat „D.I.Grumazescu” Iasi, alaturi de cartile
scriitorilor: Eliza Roha, Constantin Codrescu, Aureliu Goci
* August 2010 publica volumul de proza scurta „Ilinca” la aditura Betta
2009
*. Octombrie 2009, participã la Conferinţa cadrelor didactide de limba românã
organizatã de Şcoala Generalã Nr 308, realizând proiecţii de video picturã şi momente
poetice, lansare de carte, recital din propriile creaţii.
*. Expoziţie de picturã în Centrul vechi al Bucureştiului, în cadrul ONGFEST,
septembrie 2009
*. Expoziţie de picturã şi lansare de carte 27-30 septembrie 2009 în cadrul Congresului
Cadrelor Didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare, unde au
fost prezenţi Preşedintele României, Traian Bãsescu şi Ministrul Învãtãmântului
Ecaterina Andronescu, locaţia Politehnicã.
*. Premiul internaţional de poezie "NAJI NAAMAN" 2009 LIBAN, secţiunea
creaţie ,
http://www.naamanculture.com
Publicata in Antologia Internationala a concursului, alaturi de ceilalti laureati
* Lansare Constanţa, Muzeul Naţional de artã, iulie 2009 volumului „ Pulbere de
lumina” versuri, în volumul antologic „ Izvoarele vietii”şi cu ocazia multor altor
manifestari culturale, inclusiv la emisiunea „Gandesti,deci existi” tvrm.ro, televiziunea
Universitatii Spiru Haret, Bucuresti
*. Publicã „ Pulbere de lumina” versuri, în volumul antologic „ Izvoarele vietii” 2009,
2008
*. Organizeazã şi participã în perioada 1-14 septembrie 2008, Expoziţia Internationalã de
Picturã, romano- polonã, la CENTRUL CULTURAL M.I.R.A.

*. CÂŞIGÃ LOCUL III la CONCURSUL INTERNATIONAL DE POEZIE AL
ROMANILOR DE PRETUTINDENI , august 2008 ” STARPRESS ” www.valceaturism.ro , organizat din iniţiativa a douã forţe scriitoriceşti , din MONTREAL CANADA (poet-GEORGE FILIP) şi RM.VALCEA-ROMANIA (editor-LIGYA
DIACONESCU), de Revista Internationalã STARPRESS(www.valcea-turism.ro), în
Parteneriat cu RADIO ROMANIA INTERNAŢIONAL,
*. Colaborari la reviste literare din ţarã şi ale românilor de pretutindeni,
“AGERO”Stuttgard, Observatorul Canada, Ramanian Times, Amurg sentimental, Tomis,
Cuvântul, ROMANIAN GLOBAL NEWS,Asymetria,POLANICY,
*.Expozitie pictura la Centrul cultural M.I.R.A. 1 februarie-14 februarie 2008, Foaierul “
NICHITA Staneascu”.
*. Expoziţie de picturã de grup la “GALERIA ARTELOR”, CERCUL MILITAR
BUCURESTI28 ianuarie 2008-7 februarie 2008
*. Mai, 2008, Manifestare literar-religioasa in cadrul Liceului de Metrologie Bucuresti,
cu tema „Poezia religioasa si liceenii”
*.Primeşte Medalia Liceului „ Constantin Brancoveanu” cu ocazia participarii la Zilele
Liceului 2008 cu expozitie de pictura si lansare de carte. Organizeaza momente poetice
şi discuţii cu elevii, despre arta, poezie şi cuvântul sacru.
2007
*. Manifestare Ziua Europei iulie 2007, Sala Polivalentã, Bucureşti, participã cu lucrãri
de artã alãturi de alţi artişti români prestigioşi

*. Festivalul “Carte şi arte”, expoziţie de picturã şi recital de poezie , organizat în foaierul
Teatrului de Opereta “Ioan Dacian”, 3-7 octombrie, 2007
*. In 11 august, 2007 lanseazã la Constanţa antologia de versuri Drumurile vietii,
publicata la editura Anamarol.
* „Cea care as fi” in cadrul antologiei Drumurile vietii, publicata la editura Anamarol,
2007.

*In 20 august apare la postul de teleziune Cosmos tv, la emisiunea Star Fame, unde
prezinta cele doua expoziţii, la invitatia lui Carmen Stoian şi a lui Niks Koudounis.

*Din mai pânã în septembrie 2007 expune în POLONIA cu un itinerariu de zece oraşe,
expoziţie organizatã de Domnul consul onorific al României Cornel Calomfirescu.
EXPOZITIE cu titlul PUNCTUL DE LA INFINIT
Dãm mai jos programul itinerariului expoziţiei:
MIEJSCE Z KOŃCA NIESKOŃCZONOŚŠ WYSTAWA MALARSTWA
RUMUŃSKIEGO Kudowa Zdrój - 30.06. - 06.07. 2007.
- D P T CYGANERIA-* Str. 1-go Maja 29 Vernisaj: 30.07 2007. ora.: 19,00 Duszniki
Zdrój od dnia 09.07. do dnia 18.07. 2007r.
- DWOREK CHOPINA -* PARK ZDROJOWY Vernisaj: 09.07.2007. ora.: 16,00
Polanica Zdrój - 19.07. - 1.07. 2007.
- Miejska Galeria Sztuki- Str. Lipowa 2,Vernisażj: 19.07.2007. ora: 17,00 Nowa Ruda 3.08 - 10.8.08.2007.
- MIEJSKI OŚRODEK KULTURY -* Str. Strzelecka 2-a Vernisaj: 03.08.2007. ora:
17,00 Bystrzyca Kłodzka 11.08 - 21. 08. 200r
- Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej -* Str. Mały Rynek1, Vernisaj:ora
17.00 WIECZÓR Z FILMEM RUMUŃSKIM _ Seara de film roamanesc Contele
Dracula Książe Dracula
Kudowa - Park Zdrojowy - 29.06.2007r. ora: 21.30 KONCERT MUZYKI
RUMUŃSKIEJ Concert de muzica romaneasca Zespól kameralny Fascination
Kudowa - Park Zdrojowy - 30.06.2007r. ora.: 16.00
W programie - in program :
Mariora fantazja rumuńska Eugen Mareczek
Tance rumuńskie Bella Bartok
Rumenüsch Jo Knümann
Oblivione Astor Piazzola
Frohes wochenend Józef Rixner
Jalousie Jacvob
*. Din 24 mai pânã în octombrie 2007 expune în ELVEŢIA, în ţinutul Ticino, la
Bellinzona, împreunã cu alţi patru pictori.
* Publicarea romanului ”Siguratatea tatalui”, vol I, editura Anamarol, 2007

*. Epoziţie de pictură la Sala Polivalentă în cadrul Congresului “Zilele
frumuseţii”,Bucureşti, 1,2,3,4 martie, 2007,aceeaşi expoziţie de la Teatrul Naţional,
“Lumina de pe umărul stâng”
*. Epoziţie de pictură şi poezie la Teatrul Naţional Bucureşti, în cadrul expoziţiei “BodyMind-Spirit”, intitulată “Lumina de pe umărul stâng”, 23,24,25 martie, 2007
* Participa la Bodymindspiritfestival , martie 2007

*expozitie la ceainaria RADEZ-VOUS, Calea Floreasca , cu decembrie 2006
*expozitie la CENTER CLUB , str. Academiei, nr 19, langa universitate, incepand cu 16
ianuarie 2007 pana la 28 februarie 2007.
*Expoziţie de pictură de grup la Club Caffe Asimo ,Smadan,41,Bucuresti expoziţie
permanentã în perioada 8 iunie 2006-30 decembrie 2007
*Aprilie, 2007, manifestare literar-atisticã cu tema „Arta în sufletul copilului” Şcoala
generala 308 Bucureşti
*Zilele Francofoniei, 2007, organizeazã searã pe de poezie şi expoziţie de artã în Centrul
Vechi la Bucureştiului.

2006
*Publicarea volumului de versuri “Calatoria gandului” în Antologia “Spiralele
vietii”2006, Editura Anamarol,Bucuresti,unde au scris români din diaspora romaneascã,
Canada, SUA, Germania, Chisinau, Australia, Timisoara, Iasi, Constanta, Bucuresti
*Publicarea volumului de versuri de poezie religioasǎ “VREAU O ALTÃ LUME” la
editura ANAMAROL, cu lansare la MALL PLAZA ROAMANIA( distribuirea acesteia
în toate Mall-urile din tara şi în librǎriile din Bucureşti. aprilie 2006).
Cartea înmpreună cu autoarea au apărut la Radio Cultural la emisinea de joi seara, la
orele 22,10 intitulată “Creatori între sacru şi profan”, si pe postul de televiziune TVRM.
2005
*Aparitia celui de al doilea volum de versuri : ”Cuvintele”, la Editura Muzeului
Literaturii Române, noiembrie 2005
2004
*Expoziţia de picturã şi poezie “ Punctul de la infinit” la Biblioteca Centralã
Universitarã, (Fundaţiile Regale) la Sala Profesorilor, în perioada 31 octombrie-12
noiembrie 2004 Volumul de versuri “Cuvintele” a avut o prezentare televizata , la postul
B1.TV, la emisiunea “Lumea Carţilor.Un poem pe zi”
*Expoziţia personalã de picturã la biserica ”Doamna Oltea” în sãptãmâna patimilor, 5-10
aprilie, 2004, cu tema: ”Crucea în viaţa noastrã”.
*. Apariţia cãrţii de debut, placheta de versuri : “Spaţii” , la Editura Muzeului Literaturii
Romane, august , 2004.

* Debut în proza în revista literarã “Caligraf” decembrie 2004
2003
*. Debut literar în revista literară “Sud”, august, 20043
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11. Antologia ‚Poeti romani de pretutindeni” , coordonator Elisabeta Iosif, 2014.
10. Antologia Concursului national de poezie „Limba romana, patria mea” 2013,
coordonator, Guvernul Romaniei.
9. „Ilinca” August 2010 , volumul de proza scurta la aditura Betta
8. Volumul antologic al concursului international de poezie "NAJI NAAMAN" 2009
LIBAN
7. „Pulbere de lumina” versuri, în volumul antologic „ Izvoarele vietii” 2009,
6. ‚Siguratatea tatalui”, roman, vol I, editura Anamarol, 2007
5. „Cea care aş fi” în Antologia in cadrul antologiei Drumurile vietii, publicata la editura
Anamarol, 2007
4. “ Calatoria gandului” in Antologia “Spiralele vietii”2006, Editura Anamarol
3. “VREAU O ALTÃ LUME” la editura ANAMAROL, aprilie 2006
2. ”Cuvintele”, la Editura Muzeului Literaturii Române, noiembrie 2005
1. “Spaţii” , la Editura Muzeului Literaturii Romane, august , 2004.
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