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Colegul nostru Romeo Crețu, director al cotidianului Monitorul de Vaslui, a câștigat
Concursul naţional de literatură umoristică, Brăila, ediţia a V-a, 2021, organizat de către
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Romeo
Crețu și-a adjudecat premiu I în cadrul secțiunii Proză scurtă umoristică a prestigioasei
competiții care are ca scop declarat „cultivarea literaturii umoristice în literatura de
gen”.

Concursul naţional de literatură umoristică, Brăila, ediţia a V-a, 2021, și-a desemnat
câștigătorii. Premierea concursului, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale (Centrul de Creație) Brăila, a avut loc vineri, 19 noiembrie
2021, de la ora 18.00 la sala Pro Arte din municipiul Brăila.
Printre câștigători, ba chiar la loc de cinste, s-a aflat și un vasluian, jurnalistul Romeo Crețu,
director al cotidianului Monitorul de Vaslui, care a obținut premiul I în cadrul secțiunii proză
scurtă umoristică. În plan local, Romeo Crețu activează în cadrul cenaclului literar ProLITERA
(coordonat de prof. dr. Pavel Toma), care funcționează în cadrul Bibliotecii Județene „N. M.
Spătaru” Vaslui (director – Gelu Voicu Bichineț).
Așa cum au arătat organizatorii, „concursul este un eveniment anual, competitiv şi are drept
scop cultivarea literaturii umoristice în literatura de gen a Brăilei, descoperirea şi promovarea
a noi talente, realizarea unor întâlniri ale publicului brăilean cu nume sonore ale genului
satirico-umoristic (expoziţii de caricatură, recitaluri, stand-up comedy etc.)”.

Juriul care a desemnat cele mai bune opere a avut în componenţa sa personalităţi ale genului
care, prin valoare şi competenţă profesională, au garantat corectitudinea clasamentului. Din
componența sa au făcut parte Mihai Frunză, președintele Clubului Umoriștilor Brăila „Ștefan
Tropcea”, ca preşedinte, și prof. Georgiana Troia, inspector școlar, și prof. dr. Viorel Mortu
(criticul literar Viorel Coman).
Premiile au fost oferite pe două secțiuni – Proză scurtă umoristică şi Cea mai bună carte de
umor 2020/2021 – așa cum a decis juriul: Mihai Frunză (președintele Clubului Umoriștilor
Brăila ”Ștefan Tropcea”) – preşedinte, prof. Georgiana Troia – inspector școlar, prof. dr. Viorel
Mortu (criticul literar Viorel Coman). Ca și la alte ediții, premiile sunt în bani – din bugetul
Consiliului Județean Brăila.
Evenimentul a fost transmis LIVE pe pagina Facebook a organizatorilor
(https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila). În încheierea evenimentului, Ada
Milea şi Bobo Burlăcianu au susținut un moment artistic de muzică şi poezie.
Câștigătorii Consursului național de literatură umoristică, Brăila, ediția 2021:
Secțiunea Proză scurtă umoristică:
Premiul l – Creţu Romeo-Florentin
Premiul II – Drăgoianu Ana
Premiul III – Larco Vasile
Secţiunea Cea mai bună carte de umor în perioada 2020-2021:
Premiul l – Zaharia Rodica-Luminița
Premiul II – Lică Pavel
Premiul III – Orșivschi Cătălina-Maria.

