
Ziua Europei, sărbătorită la Târgu Jiu 

De Ion Petre  

În Piața Prefecturii din municipiul 

Târgu Jiu s-au desfășurat, ieri, 9 mai, manifestările dedicate Zilei Europei, Zilei 

Independenței de Stat a României și Zilei Victoriei Națiunilor Unite. 

Manifestările au debutat cu muzică de promenadă interpretată de fanfara „Armonia”, după 

care au urmat intonarea Imnului de Stat al României și alocuțiunile autorităților locale. „Ziua 

Europei este o sărbătoare legată de aspirațiile noastre ca stat. În pas cu celelalte țări membre 

ne făurim un viitor nou, adăugând propriei identități experiența și valorile comune europene. 

Pentru că România de astăzi este Europa și Europa de azi este, în bună măsură, și România, la 

Bruxelles, România este văzută ca o țară cu un pas înapoi. Să trecem împreună peste aceste 

dificultăți și să încercăm să le fructificăm ca pe niște oportunități. Să avem încredere în 

capacitățile noastre. Ziua Independenței de Stat este unul dintre reperele luminoase ale istorie 

naționale ale României. Cei care s-au sacrificat pe câmpurile de luptă, pentru obținerea 

independenței de stat merită recunoștința veșnică a țării întregi“, a spus Aurel Popescu, 

primarul interimar al municipiului Târgu Jiu. A urmat ceremonia de depunere de coroane la 

Mausoleul „Ecaterinei Teodoroiu“ și defilarea Gărzii de Onoare. 

„A fi sau a nu fi european? 
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A urmat o dezbatere în Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu Jiu, cu tema „9 mai -

Ziua Europei”, dedicat împlinirii a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. S-a 

discutat despre situația județului Gorj la 10 ani de la aderarea României la Uniunea 

Europeană. „A fi sau a nu fi european? Cartea Albă privind viitorul Europei“, a fost o altă 

temă dezbătută cu ocazia marcării Zilei Europei. Organizatorii manifestării au fost Consiliul 

Județean Gorj și Centrul Europe Direct Gorj găzduit de Biblioteca Județeană „Christian Tell” 

în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu. 

http://cult-ura.ro/ziua-europei-sarbatorita-la-targu-jiu/ 

 

http://cult-ura.ro/ziua-europei-sarbatorita-la-targu-jiu/

