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Concursul de fotografie „Târgu-Jiu – oraş 

european!”, organizat de Centrul Europe Direct Gorj, şi-a desemnat câştigătorii. La competiţie au 

participat zece tineri cu vârste cuprinse între 11 şi 30 de ani, din Târgu-Jiu, iar alegerea celor mai 

bune fotografii s-a făcut ţinându-se cont de modul în care participanţii au atins tema concursului, 

de tehnica fotografică utilizată şi de ceea ce au reuşit ei să transmită prin fotografiile realizate. 

Concursul „Târgu-Jiu – oraş european!” s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 11 şi 30 de 

ani, din municipiul Târgu-Jiu şi s-a desfăşurat exclusiv on-line. Practic, în cadrul acestui concurs, 

participanţii au avut la dispoziţie o lună de zile pentru a realiza fotografii care să respecte tema 

concursului, respectiv „Târgu-Jiu văzut ca un oraş european”, fotografii ce ulterior au fost 

postate pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct (CED) Gorj. Fiecare participant a putut 

înscrie în concurs între 3 şi 5 fotografii. „<<Târgu-Jiu – oraş european>> este un concurs de 

fotografie al cărui obiectiv a fost acela ca tinerii din Târgu-Jiu, care vor dori să se înscrie la acest 

concurs, să descopere care ar putea să fie valorile europene locale, să le cunoască, să înţeleagă 

cât de important este să-ţi dai seama că Târgu-Jiul nu este un oraş pierdut undeva în marginea 

universului, că este un oraş european şi să ne mândrim cu valorile locale. Am avut zece 

participanţi; mi-a plăcut seriozitatea cu care au abordat concursul. Concursul a fost unul on-line, 

am dorit să rămână şi să fie vizibile fotografiile pentru toţi utilizatorii noştri şi pentru toţi cei care 

doresc să le vizualizeze”, a declarat Elena Mariana Angheluţă, coordonatorul CED Gorj. 

Câştigători  
În cursul zilei de ieri, la CED Gorj, a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor 

concursului. Trei dintre participanţi, Marius Scurtu, Mihaela Truşcă şi Răzvan Zamfira au primit 

premiul I. Premiul II a fost acordat elevei Alexandra Copilău, iar premiul III a revenit elevei 

Andreea Spineanu. Alţi trei participanţi au primit menţiuni: Cristina Ilinca, Luiza Ghigeanu şi 

Adelin Ungureanu. De asemenea, cum concursul s-a desfăşurat on-line, pe lângă premiile 

juriului au fost acordate şi două premii de popularitate. Premiul I de Popularitate a fost acordat 
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albumului lui Dominic Stavri, care a acumulat 122 de like-uri, în timp ce premiul II i-a revenit 

Andreei Vlădulescu, care a acumulat 76 de like-uri. „Toată lumea a câştigat. Eu cred că este un 

câştig foarte mare că s-au înscris la concurs şi că au luat în serios acest concurs, iar pentru noi 

este un câştig extraordinar faptul că au participat şi au fost interesaţi”, a mai spus Elena Mariana 

Angheluţă. Organizatorii plănuiesc acum să realizeze un calendar în care să fie incluse o parte 

dintre fotografiile participanţilor la concursul „Târgu-Jiu – oraş european!”. 

Roxana Lupu  
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