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„Prima zi de școală este o zi a bucuriei și a emoției, pentru că, indiferent de an și de 
vârstă, reprezintă, de fapt, un nou început pentru noi toți, elevi, părinți și dascăli. 
Copiii sunt viitorul localității și vă asigur de toată susținerea mea. Investițiile în 

educație sunt o prioritate pentru administrația pe care o conduc și am pus permanent 
accent în modernizarea unităţilor de învăţământ din comună, iar anul acesta am 

deschis și o nouă creșă pentru micuții din localitate. An de an, şcolile au primit bani 
de la bugetul local pentru reparaţii, reabilitări, modernizări sau pentru dotări.

Tot timpul am considerat că educaţia, şcoala şi copiii acestei comune sunt pe primul 
loc. Educaţia este motorul dezvoltării unei comunităţi, a unei ţări şi a unei societăţi. 

Dragi copii, bine ați revenit în bănci. 
Trebuie să știți că trăiți într-o localitate unde performanța este răsplătită. 

Vă doresc un an școlar bun, cu note mari, părinților voștri calm și 
toleranță, iar dascălilor putere și satisfacția muncii făcută cu drag.” 

Primar Dan Stroe

Mesajul primarului Dan Stroe, la început de an școlar

A fost inaugurată prima 
creșă din localitate!

Vești bune! 
Din septembrie, 

autobuzele Publitrans 
vor asigura transportul

public  în Bradu!

Care sunt 
principalele 

modificări 
și când au 

vacanțe elevii
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Gymnastic Star 

participă la 
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Structura anului 
școlar 2022-2023

O zi istorică pentru comuna Bradu!



Tichete sociale pe suport electronic 
pentru nou-născuți! Ce documente sunt 

necesare pentru obținerea venitului

Urmează lărgirea 
străzii Pinului din 
Geamăna cu două 

benzi de circulație!
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Compartimentul de Asistență Socială din 
cadrul Primăriei comunei Bradu informează 
locuitorii că familiile defavorizate din 
localitate pot beneficia de acordarea unui 
sprijin pentru nou-născuți pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic, conform 
prevederilor  OUG 113/2022.
Mamele și copii nou –născuți din categoriile 
cele mai defavorizate vor beneficia de sprijin 
în valoare de 2000 lei. Ajutoarele vor fi acor-
date mamelor, în primele 3 luni de la nașterea 
copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic.
Categoriile de persoane cele mai defavorizate 
care beneficiază de sprijin material pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru nou-
născuți, în caz de precaritate materială de bază, 
constând în lipsa produselor pentru îngrijire a 
nou-născutului, acordate în cadrul POAD, și 
care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) mamele cărora le-a fost stabilit dreptul la 
venitul minim garantat acordat în baza Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare;
b) mamele care fac parte din familii beneficiare 
de alocație pentru susținerea familiei acordată în 

baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;
c) mamele cu dizabilități;
d) mamele aflate temporar în situații critice de 
viață, respectiv victime ale calamităților, ale 
violenței domestice, persoane dependente și/sau 
care se află în situații deosebite de vulnerabili-
tate, stabilite prin ancheta socială;
e) mamele ce nu dețin acte de identitate și care, 
din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile 
civile;
f) mamele minore;
g) mamele -cetățeni străini/ apatrizi proveniți 
din zona conflictului armat din Ucraina;

La depunere cererile vor fi însoțite                                               
de următoarele documente:

- Copie BI/CI-original;
- Copie certificat de naștere     copil-original;
- Copie certificat de handicap;
Relații suplimentare şi eventuale nelămuriri la 
numărul de telefon 0248279 412, int. 205 sau la 
sediul Primăriei comunei Bradu, Compartimen-
tul de Asistență Socială.

Revocarea dreptului de administrare atribuit 
S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și 
Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. asupra 
terenului în suprafață de 188 mp, situat în comuna 
Bradu, sat Geamăna, str. Principală, nr. 31. Primăria 
Bradu va derula investiția ,,Lărgirea străzii Pinului 
la două benzi de circulație”, obiectiv ce profită atât 
interesului județean (în zona de virare către strada 
Pinului se creează frecvent ambuteiaje pe DJ 659, 
ceea ce conduce la congestionarea traficului), cât 
și celui local, prin permiterea circulației pe strada 
Pinului în ambele sensuri concomitent și până la in-
tersecția cu str. Dalia.

Atenție! Nu circulați cu autovehiculele 
murdare, ieșite din șantiere!

 Neasigurarea curățeniei exterioare (pneuri și șenile) a autove-
hiculelor sau vehiculelor de orice fel, la ieșirea din șantiere, stații de 
betoane precum și din alte asemenea locuri se sancționează cu amendă 
de la  1000 - 2000 lei pentru persoanele fizice și 1500 - 2500 lei pentru 
persoanele juridice.
Din HCL Bradu NR107/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind sta-
bilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum si constatarea 
faptelor ce constituie contravenții AU FOST APLICATE AMENZI, PE STR 
SERELOR , PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR RESPEC-
TIVE.
 ”De asemenea, atragem atenția beneficiarilor lucrărilor de branșa-
mente și racorduri la rețelele de utilități publice că au obligația ca la final-
izarea lor să readucă terenul la starea inițială, în caz contrar riscă amenzi 

conform art.26, alin.(1), lit.(e) din Legea nr.50/1991 (r1), privind autoriza-
rea executării lucrărilor de construcții ”neaducerea terenului la starea 
iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. 
c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, 
după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate tempo-
rar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază”, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, po-
trivit art.26, alin.(2) din Legea nr.50/1991(r1).
 În altă ordine de idei, în atenția conducătorilor auto care execută 
manevra voluntară de oprire a autovehiculului pe trotuar, le aducem la 
cunoștință că această faptă constituie contravenție conform art.142, lit.
(n) din H.G. nr.1391/2006, Regulamentul de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, modificată și completată prin H.G. 
nr.965/2016 și se sancționează cu 2-3 puncte amendă conform art.99, alin.
(2) din O.U.G nr. 195/2002 și 2 puncte penalizare potrivit art.108,lit.(a), 
pct.(8) din aceeași ordonanță de urgență”, declară Gheorghe Militaru, șef 
Serviciu Poliție Locală Bradu.



Real Bradu - Unirea Bascov 0-1, 
în turul 1 al Cupei României! Mari 
greșeli de arbitraj. Fotbaliștii din 

Bradu eliminați nemeritat!
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În turul 1 al Cupei României, într-un meci desfăşurat pe 17 august, echi-
pa Real Bradu a pierdut cu 1-0 în faţa celor de la Unirea Bascov. Alin 
Popescu, tehnicianul echipei Real Bradu, a început meciul în formula: 
Rădulescu, Mitrache, Oprescu, Pîslaru, Păun, Mormolea, Zamfirescu, 
Găleşanu, Dima, Mihai, Voinescu. Au mai intrat Ciucă Sebastian, Pir-
ciu, Negru, Cotun şi Bogdan Ciucă.
”Am intrat în linie dreaptă pentru sezonul 2022 – 2023. Am aflat în sfârșit 
și seria din care facem parte. Ne bucurăm că am rămas repartizați pe zona 
București. Va fi o serie destul de grea, cu echipe din Capitală, dar și fru-
moasă, la fel cum a fost și anul trecut. Perioada de pregătire a decurs bine, 
băieții s-au pregătit foarte bine și îi simt motivați să facă o figură frumoasă. 
Mai avem de lucrat la omogenitatea lotului, dar sunt sigur că acest lucru se 
va întâmpla după câteva etape. Referitor la meciul din Cupa României din 
turul 1, am fost eliminați de Unirea Bascov nemeritat, pe câteva greșeli mari 
de arbitraj: penalty neacordat la scorul de 0- 0 și gol anulat eronat pentru 
noi, pe motiv de offside. Meciul a fost filmat și putem dovedi aceste lucruri, 
dar suntem prea mici momentan pentru a face ceva. Mergem înainte!”, de-
clară Ionuț Nae, director CS Real Bradu.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(OCPI) Argeș anunță începerea lucrărilor de 
cadastru în 15 comune din județul Argeș. Lu-
crările de înregistrare sistematică a propri-
etăților în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară se desfășoară în cadrul Programului 
național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 
și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este 
asigurată din fonduri europene nerambursabile, 
prin Programul Operațional Regional (POR) 
2014 – 2020.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imo-
biliară (ANCPI) a finalizat procedura de licitație 
deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înreg-
istrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru 
și carte funciară a imobilelor din 297 de unități ad-
ministrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe.
ANCPI a semnat contracte de prestări servicii pen-
tru 228 de loturi (care reprezintă 228 de comune) 
dintre cele 240 atribuite în urma licitației.

Potrivit OCPI Argeș, în Bradu, suprafața 
de contractat este de 3.528 hectare

Printre acestea se numără și 15 comune din județul 
Argeș: Băiculești, Bascov, Boteni, Bradu, Budeasa, 
Buzoești, Cepari, Davidești, Hartiești, Leordeni, 
Micești, Mioarele, Oraja, Suseni și Tigveni.
În județul Argeș, dintre cele 26 de comune care 
beneficiază de finanțare europeană pentru realiza-
rea cadastrului, zece sunt în lucru (Dâmbovicioara, 
Dragoslavele, Lereşti, Merișani, Rucăr, Sălătrucu, 

Stoeneşti, Şuici, Valea Mare Pravăţ și Vultureşti). 
Pentru comuna Mărăcineni, care a rămasă nea-
tribuită, ANCPI va iniția o nouă procedură de li-
citație.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major 
„Creșterea gradului de acoperire și incluziune a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele 
rurale din România”, care completează obiectivul 
PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pen-
tru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situ-
ate în zone rurale ale României. Valoarea totală a 
proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 
265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe ner-
ambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 
de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea 
gradului de acoperire și incluziune a sistemului 
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din 
România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.
ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Cadastru gratuit în 15 comune din Argeș, printre 
care și Bradu! Lucrări gratuite pentru cetățeni
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Fetele de la Gymnastic Star participă 
la Festivalul Balkan Trophy

În perioada 27 august - 3 septembrie fetele Clubului 
Gymnastic Star al Primăriei Bradu participă la Balkan 
Trophy cu 25 de coregrafii, unul dintre cele mai grele 
și importante concursuri de gen.  ”Ne vom prezenta cu 
numere de gimnastică ritmică, gimnastică acrobatică, 
gimnastică aerobică, open, dans sportiv, contorsionism 
, contemporan, show, show review, fantezie coregrafica. 
Vom participa cu solo- uri, trio- uri, grupuri și formații. 
Fetele au muncit toată vara pentru a se pregăti, nu au 
avut vacanță,  a fost destul de greu.
Abia așteptăm concursul și vom participa cu noi cos-
tume. Fiecare gimnastă a achiziționat trei costume la 

grup și formație, plus solo. Este un concurs greu, vor 
fi concurenți de la cluburi de elită, iar Gymnastic Star 
este printre ei.
Știu că a fost destul de greu ca pe toată perioada verii 
să avem antrenamente intensive, însă performanța cere 
sacrificii. Fetele iubesc gimnastica, iar asta se vede prin 
munca și dăruirea lor.
Baftă, Gymnastic Star! Să reprezentăm comuna Bradu, 
Primăria Bradu cu cinste! Sperăm să aducem în locali-
tate premii importante! Baftă, minuni frumoase și talen-
tate!”, declară Cristina Ionete, coordonator al secției de 
gimnastică și director al Căminului Cultural Bradu.



Se pot depune solicitările 
la centrele APIA

Ajutoare pentru crescătorii de porci și păsări.

Vești bune! 
Din septembrie, 

autobuzele Publitrans 
vor asigura 

transportul în Bradu!
Trasee operaționale, din septembrie, pentru 
transportul public, în zona metropolitană 
a municipiului Pitești! În urma acordului 
încheiat între Primăria Bradu și Primăria 
Pitești, autobuzele Publitrans vor asigura 
transportul în comuna Bradu.
Începând cu 1 septembrie 2022, operatorul re-
gional PUBLITRANS 2000 S.A și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Trans-
port Public Pitești vor asigura serviciile de 
transport public local pe raza zonei metropol-
itane: municipiul Pitești și comunele Bradu, 
Bascov și Mărăcineni.
Programul de circulație al mijloacelor de 
transport public, în zona metropolitană, va fi 
afișat atât pe site-ul operatorului Publitrans 
2000 S.A https://www.publitrans2000.ro, cât 
și în stațiile de autobuz.

Noile trasee operaționale:
– Linia 12, Pitești (Comisariat) – Bradu;
– Linia 15, Pitești (Teatrul „Alexandru Davi-
la”) – Mărăcineni;
– Linia 11, Bascov (Schiau) – Pitești (Centrul 
Cultural Județean Argeș);
– Linia 14, Pitești (Alprom)- Bascov (Prislop).
Tarifele de călătorie, valabile începând cu data 
de 01 septembrie 2022, sunt detaliate pe site-
ul Publitrans 2000 S.A. https://www.publi-
trans2000.ro.

Noutăți:
– prețul unei călătorii integrate pe bază de bilet 
este de 2,5 lei;
– prețul unui abonament nenominal integrat 
(toate traseele), pentru o zi, este de 10 lei;
– prețul unui abonament integrat (toate tra-
seele), pentru o lună, este de 80 de lei.

Biletele de călătorie pot fi procurate 
de la:
– casele de bilete;
– automatele de bilete;
– din autobuzele dotate cu POS-urile marcate 
cu inscripția Mastercard sau Visa, cu carduri 
tip contactless, Master card sau Visa.
Abonamentele pot fi procurate de la casele de 
bilete.

Pentru a ajuta crescătorii de 
porci și păsări să depășeas-
că problemele generate de 
creșterea prețurilor la furaje, 
energie electrică și gaze natu-
rale, Guvernul a oficializat ase-
ară o schemă de susținere finan-
ciară prin care se vor acorda 
ajutoare excepționale de până 
la 150.000 de euro per benefi-
ciar. Cererile crescătorilor pot fi 
depuse la centrele teritoriale ale 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) în-
cepând din 27 august.
Măsura vizează crescătorii per-
soane juridice, PFA-uri, între-
prinderi individuale sau familiale.
Ajutoarele sunt de până la 100.000 
de euro, pentru crescătorii de 
păsări, și de până la 150.000 de 
euro, pentru crescătorii de porci. 
Aceștia pot depune solicitările, la 
centrele teritoriale ale APIA, în 
perioada 27 august - 15 septem-
brie 2022, iar plata ajutoarelor 
se va face până la 30 septembrie 
2022.
Scopul declarat al măsurii îl 
reprezintă, mai precis, „acordarea 
unor ajutoare de adaptare pe baza 

unei scheme de susținere finan-
ciară, denumite în continuare aju-
toare excepționale, producătorilor 
agricoli, crescători de animale din 
sectoarele suin și avicol (...), pen-
tru susținerea activității crescăto-
rilor de animale în anul 2022, prin 
compensarea pierderilor generate 
de creșterea prețurilor la furaje, 
energie electrică și gaze naturale”.
De fapt, ajutoarele financiare 
amintite reprezintă sumele care 
se acordă pentru susținerea unor 
cheltuieli angajate în perioada 24 
februarie - 31 iulie 2022 necesare 
activităților:
-de creștere și/sau reproducție a 
suinelor;
-de creștere și/sau reproducție și/
sau incubație a păsărilor.
Schema de susținere financia-
ră se aplică, pe întreg teritoriul 
României, pentru crescătorii de 
animale care dețin exploataţii 
comerciale de suine sau exp-
loatații comerciale de păsări autor-
izate sanitar-veterinar până la data 
de 24 februarie 2022. Cheltuielile 
în legătură cu plățile menționate 
se vor face până la data de 30 sep-
tembrie 2022.
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Rabla Local: Cei ce vor casa o mașină mai veche de 15 ani 
vor primi 3.000 lei, fără a fi nevoiți să cumpere una nouă

Programul privind casarea autovehiculelor uzate, numit, în mod neoficial, Rabla Local, va de-
mara în perioada următoare, în condițiile în care ghidul privind finanțarea acestuia a fost ofi-
cializat miercuri. Prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o mașină mai 
veche de 15 ani vor putea primi, de la primăria de care aparțin, un stimulent în valoare de 3.000 
de lei, fără a fi obligați să-i folosească pentru a cumpăra o mașină nouă.
Rabla Local este un program separat față de cele două deja cunoscute Rabla Clasic, prin care 
pot cere bani de la stat pentru înlocuirea mașinilor vechi cu unele noi, mai puțin poluante, și 
Rabla Plus, destinat cumpărării de mașini electrice sau hibride.
Potrivit ghidului de finanțare a programului, ce se regăsește în Ordinul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor nr. 2.261/2022, publicat miercuri în Monitorul Oficial, cei care vor casa o 
mașină mai veche de 15 ani vor primi 3.000 de lei pentru a-i folosi după bunul plac. La casat 
vor putea fi duse mașini mici, microbuze și chiar autoutilitare sau autospeciale ușoare.
Pentru ca programul să înceapă efectiv, președintele Administrației Fondului de Mediu va tre-
bui să aprobe, prin dispoziție, următoarele etape ale sale, printre care se numără și sesiunile de 
finanțare, de înscriere și sumele alocate finanțării.
Potrivit ordinul, cei ce vor dori să-și caseze mașina veche vor trebui să se adreseze primăriei 
de domiciliu. Pentru a putea cere stimulentul pentru casare, proprietarul unei mașini vechi va 
trebui să îndeplinească următoarele condiții:
-să aibă domiciliul sau reședința în România, pe raza primăriei la care face solicitarea;
-să dețină un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin cinci ani și să fie în evi-
dențele fiscale ale primăriei respective;
-să nu aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat 
și cel local;
-să nu folosească aceeași mașină pentru a obține diverse alte finanțări, inclusiv prin Rabla 
Clasic sau Rabla Plus;
-să nu aibă condamnări definitive pentru infracţiuni împotriva mediului.
E de subliniat faptul că la acest program de casare a mașinilor vechi nu vor putea participa și 
firmele, așa cum e cazul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus.
Apoi, ghidul de finanțare stabilește și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mașina pen-
tru a putea fi casată prin programul Rabla Local:
-să fie înregistrată în evidențele primăriei la care se face solicitarea;
-să aibă, la data solicitării, o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabri-
cației;
-să aibă o normă de poluare Euro 3 și/ sau inferioară;
-conține componente esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și 
echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, 
dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).
Totuși, cei care vor cere cei 3.000 lei nu vor putea cumpăra, timp de trei ani de la obținerea 
banilor, o mașină cu normă de poluare Euro 4 sau mai mică.
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În cadrul ședinței de Comitet Executiv, care a avut loc pe 18 august, la sediul FRF, 
au fost aprobate cele 10 serii ale campionatului Liga 3. Repartizarea echipelor în 
serie s-a făcut conform principiului geografic, astfel încât echipele să nu fie nev-
oite să aibă deplasări prea lungi. Real Bradu face parte din seria cu numărul 4.
Vineri, 19 august, la Casa Fotbalului, s-a stabilit, prin tragere la sorți, programul 
competițional în cele 10 serii din Liga 3.

Programul complet al turului – Liga 3, Seria 4
Etapa 1
Aug 26, 2022 18:00 SC Fotbal Club FCSB SA 2 - AS FC Pucioasa
Aug 26, 2022 18:00 CS Real Bradu - AFC Astra
Aug 27, 2022 18:00 SC Popeşti-Leordeni - CSM Flacăra Moreni
Aug 27, 2022 18:00 ACS Muscelul Câmpulung Elite - ACS Unirea Bascov
Aug 27, 2022 18:00 CS Dinamo Bucureşti - CS Tunari
Etapa 2
Sep 3, 2022 17:00  AS FC Pucioasa - CS Tunari
Sep 3, 2022 17:00  ACS Unirea Bascov - CS Dinamo Bucureşti
Sep 3, 2022 17:00  CSM Flacăra Moreni - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Sep 3, 2022 17:00  AFC Astra - SC Popeşti - Leordeni
Sep 3, 2022 17:00  SC Fotbal Club FCSB SA 2 - CS Real Bradu
Etapa 3
Sep 10, 2022 17:00 CS Real Bradu - AS FC Pucioasa
Sep 10, 2022 17:00 SC Popeşti-Leordeni - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Sep 10, 2022 17:00 ACS Muscelul Câmpulung Elite - AFC Astra
Sep 10, 2022 17:00 CS Dinamo Bucureşti - CSM Flacăra Moreni
Sep 10, 2022 17:00 CS Tunari - ACS Unirea Bascov
Etapa 4
Sep 17, 2022 17:00 AS FC Pucioasa - ACS Unirea Bascov
Sep 17, 2022 17:00 CSM Flacăra Moreni - CS Tunari
Sep 17, 2022 17:00 AFC Astra - CS Dinamo Bucureşti
Sep 17, 2022 17:00 SC Fotbal Club FCSB SA 2 - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Sep 17, 2022 17:00 CS Real Bradu - SC Popeşti-Leordeni
Etapa 5
Sep 24, 2022 17:00 SC Popeşti-Leordeni - AS FC Pucioasa
Sep 24, 2022 17:00 ACS Muscelul Câmpulung Elite - CS Real Bradu
Sep 24, 2022 17:00 CS Dinamo Bucureşti - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Sep 24, 2022 17:00 CS Tunari - AFC Astra
Sep 24, 2022 17:00 ACS Unirea Bascov - CSM Flacăra Moreni
Etapa 6
Oct 1, 2022 15:00  AS FC Pucioasa - CSM Flacăra Moreni
Oct 1, 2022 15:00  AFC Astra - ACS Unirea Bascov
Oct 1, 2022 15:00  SC Fotbal Club FCSB SA 2 - CS Tunari
Oct 1, 2022 15:00  CS Real Bradu - CS Dinamo Bucureşti
Oct 1, 2022 15:00  SC Popeşti-Leordeni - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Etapa 7
Oct 8, 2022 15:00  ACS Muscelul Câmpulung Elite - AS FC Pucioasa
Oct 8, 2022 15:00  CS Dinamo Bucureşti - SC Popeşti-Leordeni
Oct 8, 2022 15:00  CS Tunari - CS Real Bradu Info
Oct 8, 2022 15:00  ACS Unirea Bascov - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Oct 8, 2022 15:00  CSM Flacăra Moreni - AFC Astra

Etapa 8
Oct 15, 2022 15:00  AS FC Pucioasa - AFC Astra
Oct 15, 2022 15:00  SC Fotbal Club FCSB SA 2 - CSM Flacăra Moreni
Oct 15, 2022 15:00  CS Real Bradu - ACS Unirea Bascov
Oct 15, 2022 15:00  SC Popeşti-Leordeni - CS Tunari
Oct 15, 2022 15:00  ACS Muscelul Câmpulung Elite - CS Dinamo Bucureşti
Etapa 9
Oct 22, 2022 15:00  CS Dinamo Bucureşti - AS FC Pucioasa
Oct 22, 2022 15:00  CS Tunari - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Oct 22, 2022 15:00  ACS Unirea Bascov - SC Popeşti-Leordeni
Oct 22, 2022 15:00  CSM Flacăra Moreni - CS Real Bradu
Oct 22, 2022 15:00  AFC Astra - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Etapa 10
Oct 29, 2022 15:00  AS FC Pucioasa - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Oct 29, 2022 15:00  AFC Astra - CS Real Bradu
Oct 29, 2022 15:00  CSM Flacăra Moreni - SC Popeşti-Leordeni
Oct 29, 2022 15:00  ACS Unirea Bascov - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Oct 29, 2022 15:00  CS Tunari - CS Dinamo Bucureşti
Etapa 11
Nov 5, 2022 14:00  CS Tunari - AS FC Pucioasa
Nov 5, 2022 14:00  CS Dinamo Bucureşti - ACS Unirea Bascov
Nov 5, 2022 14:00  ACS Muscelul Câmpulung Elite - CSM Flacăra Moreni
Nov 5, 2022 14:00  SC Popeşti-Leordeni - AFC Astra
Nov 5, 2022 14:00  CS Real Bradu  - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Etapa 12
Nov 12, 2022 15:00 AS FC Pucioasa - CS Real Bradu
Nov 12, 2022 15:00 SC Fotbal Club FCSB SA 2 - SC Popeşti-Leordeni
Nov 12, 2022 15:00 AFC Astra - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Nov 12, 2022 15:00 CSM Flacăra Moreni - CS Dinamo Bucureşti
Nov 12, 2022 15:00 ACS Unirea Bascov - CS Tunari
Etapa 13
Nov 19, 2022 15:00 ACS Unirea Bascov - AS FC Pucioasa
Nov 19, 2022 15:00 CS Tunari - CSM Flacăra Moreni
Nov 19, 2022 15:00 CS Dinamo Bucureşti - AFC Astra
Nov 19, 2022 15:00 ACS Muscelul Câmpulung Elite - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Nov 19, 2022 15:00 SC Popeşti-Leordeni - CS Real Bradu
Etapa 14
Nov 26, 2022 14:00 AS FC Pucioasa - SC Popeşti-Leordeni
Nov 26, 2022 14:00 CS Real Bradu - ACS Muscelul Câmpulung Elite
Nov 26, 2022 14:00 SC Fotbal Club FCSB SA 2 - CS Dinamo Bucureşti
Nov 26, 2022 14:00 AFC Astra - CS Tunari
Nov 26, 2022 14:00 CSM Flacăra Moreni - ACS Unirea Bascov
Etapa 15
Dec 3, 2022 14:00  CSM Flacăra Moreni - AS FC Pucioasa
Dec 3, 2022 14:00  ACS Unirea Bascov - AFC Astra
Dec 3, 2022 14:00  CS Tunari - SC Fotbal Club FCSB SA 2
Dec 3, 2022 14:00  CS Dinamo Bucureşti - CS Real Bradu
Dec 3, 2022 14:00  ACS Muscelul Câmpulung Elite - SC Popeşti-Leordeni

Real Bradu va juca în seria a 4-a
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Elevii și preșcolarii vor începe 
anul școlar pe 5 septembrie 2022, 
cu o durată de 36 de săptămâni,           
potrivit structurii anului școlar 
2022-2023.
Programul festivităților de deschi-
dere a noului an școlar în unitățile 
de învățământ din Bradu:

08:30 Grădinița cu Program Pre-
lungit Geamăna
09:00 Școala Primară ”Mihai 
Eminescu” Bradu de Sus
09:30 Școala Gimnazială ”Ion 
Creangă” Bradu de Jos
10:00 Școala Gimnazială ”Mihai 
Eminescu” Bradu de Sus 

Programul festivităților 
de deschidere a noului 

an școlar în 
comuna Bradu

Calendarul anului școlar 2022-2023. 
Când sunt programate vacanțele în județul Argeș
Calendarul anului școlar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educației pe 
data de 31 martie 2022, prin ordinul 3.505, iar organizarea acestuia este pe 
module, fiind eliminată denumirea de „semestre” și împărțirea anului școlar 
introdusă din anul 1998. Sunt 5 module, despărțite de 5 vacanțe. Structura 
anului şcolar 2022-2023 prevede că prima zi de cursuri este pe 5 septembrie 
2022, fiind prima dată în istoria recentă a școlii românești când debutul este 
atât de devreme, în prima lună de toamnă.
Cursurile se încheie pe 16 iunie 2023, potrivit structurii publicate în Monitorul 
Oficial.
Tot în premieră, anul acesta școlar va avea și o vacanță „mobilă”, cel puțin așa a 
fost denumită de oficialii din Educație. Însă aceasta a fost fixată de inspectoratele 
școlare, iar acum există o predictibilitate a acesteia. Tocmai asta face ca fiecare 
județ să aibă o structură ușor diferită a anului școlar, mai precis modulele 3 și 4 
sunt diferite ca durată.
Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanță toți elevii în perioada 22-30 octom-
brie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și 
elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie.
Anul școlar 2022—2023 este structurat astfel:
• Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
o vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
• Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
o vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
• Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, 
respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspec-
toratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;
o vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului 
București, în perioada 6—26 februarie 2023;
• Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 
2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al 
municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
o vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
• Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
o vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
Excepții: 
• pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o du-
rată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;
• pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se 
încheie la data de 9 iunie 2023;
• pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor 
prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția cali-
ficărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din în-

vățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se 
încheie la data de 23 iunie 2023;
• pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate 
și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de 
învățământ în vigoare
Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară 
în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lu-
crătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea ce-
lor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).
Prin excepție de la prevederile menționate mai sus, „la clasele din învățământul li-
ceal — filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postli-
ceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se 
organizează activități de instruire practică”.



PAG. 8AUGUST 2022

29 august 2022 rămâne o zi istorică pentru comuna Bradu! Primarul Dan Stroe, 
alături de părinți,  copii și cadre didactice, a inaugurat prima creșă din localitate, 
în Geamăna. La eveniment au fost prezenți și viceprimarul Gheorghe Negoi, sena-
toarea Cristina Stocheci, deputatul Nicolae Pavelescu, vicepreședintele Consiliului 
Județean Argeș Marius Nicolaescu, consilieri locali și angajați ai Primăriei.
”Dragi părinți, bunici, dragi copii, astăzi are loc un eveniment istoric pentru comuna 
noastră, inaugurarea primei creșe. Încă de la începutul primului meu mandat am decis 
să venim în ajutorul familiilor care nu au cu cine să își lase copiii atunci când sunt la 
serviciu și să înființăm această instituție în care părinții să-și poată aduce copiii să 
învețe și să se joace în siguranță și liniște. Acest lucru a fost posibil prin intermediul 
PNDL, dar și prin efort de la bugetul local, întreaga investiție ajungând la peste 2 mi-
lioane de lei. Am recrutat personal tânăr și cu experiență în educația timpurie, am uti-
lat creșa cu mobilier și toate cele necesare pentru crearea celor mai bune condiții unde 
copiii să-și petreacă timpul. De asemenea, copiii vor servi aici și o masă caldă, pentru 
că dispunem și de o bucătărie modernă și de personal calificat. Din păcate, locurile 
sunt limitate, Creșa va funcționa cu 40 de copii, între 1 an și 3 ani, în 2 grupe, cererile 
de înscriere fiind undeva la 46, cele 6 neîndeplinind condițiile de înscriere. Mă bucur 
că am reușit să realizăm această investiție atât de importantă în zilele noastre, mulțu-
mesc și echipei din primărie care a făcut-o posibilă, vă mulțumesc și dumneavoastră 
pentru prezență și-mi exprim dorinta ca această instituție să dăinuie cât mai mult. 
Doamne ajută!”, transmite primarul Dan Stroe.

40 de copii sunt înscriși la creșa din Geamăna
”Creșa are o suprafață de 800 de mp și 14 angajați: director, contabil, cadre didactice, 
asistentă, îngrijitoare, îngrijitor clădire, bucătar, ajutor bucătar. Toate locurile sunt 
ocupate, au fost repartizați 40 de copii și este deja o listă de așteptare de 10 copii. 
Creșa Geamăna se ridică la toate normele și standardele în vigoare și este foarte 
modernă, asigurând toate nevoile micuților. Hrana copiilor este pregătită în bucătăria 
proprie, cu meniu personalizat în funcție de necesitățile copiilor. Avem sală pentru 
cărucioare, cabinet medical cu asistentă și contract de colaborare cu medic pediatru, 
izolator pentru cazurile care necesită separarea de colectiv, două săli pentru grupe 
pentru activități interactive, fiecare grupă are dormitor propriu și grup sanitar separat 
pentru copii de cel al personalului, oficiu pentru vase murdare și mașină de spălat 
vase, biberonerie, sterilizator și încălzitoare pentru biberoane, bucătărie dotată 
conform tuturor normelor, depozit materie primă, depozit frigorific, frigider, dozatoare 
cu filtru pentru apa copiilor, la etaj sală de festivități, birou pentru personal, sală 
pentru odihnă personal, vestiar cu grupuri sanitare, inclusiv cabină de duș pentru 
îngrijitoare, dar și pentru bucătărese separat, sală pentru rufe murdare, spălătorie cu 
uscătorie, călcătorie, sală pentru depozitat lucruri curate. În concluzie, avem toate 
dotările necesare pentru a le asigura copiilor cele mai bune condiții”, transmite 
directoarea creșei Geamăna, Ioana Nicolae.
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