
            R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

 

                                       

                                                H O T Ă R Â R E A  NR. 10/2020 

privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural - educative, 

artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal 

 organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2020 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.16/11629/17.01.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 16/11628/17.01.2020 al Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune aprobarea Programului principalelor  manifestări cultural - educative, 

artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul 

Municipiului Brad  în anul 2020; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 10/11711/16.01.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 5/11798/21.01.2020 al comisiei pentru activități 

științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement și raportul nr. 

8/11798/20.01.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile art.4 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 3 şi  art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129  alin.  lit. h, art. 139  alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată,  

 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1. – Se aprobă Programul principalelor manifestări cultural - educative, artistice 

şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului 

Brad  în anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. -  Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor 

prevăzute la art.1 se face din bugetul local şi din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte 

venituri. 

 Art. 3.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Casa de 

Cultură Brad și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 

 

 

 



 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art.  5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul – Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale; 

- Casei de Cultură Brad. 

 

 

 

Brad, 23.01.2020 

                                                                                               

 

 

 

                                     

                                      

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Poenaru                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”                                                           
 

 



 

Anexă la HCL  nr. 10/2020 
 

PROGRAMUL 
manifestărilor  cultural-educative, artistice şi sportive din municipiului Brad, pentru 

anul 2020 

 

 
 

IANUARIE  2020 

 
 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

- Lansare de carte – „Contemplans pasii prin viata” (autor: Camelia Monica Cornea) 

 

      LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD 

 

            - Unirea Principatelor Romane – masa rotunda; 

            - Actiuni omagiale dedicate lui Mihai Eminescu; 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 
  

     - 15 ianuarie 2020 

              - aniversare Mihai Eminescu 

         - 24 ianuarie 2020 

         - Evocare istorică – Unirea Principatelor Romane 

 

                                                                                                                                                                       

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD : 

 

           - 15.01.2020                                 

                  - Eminescu- “expresia integrală a sufletului românesc”(N. Iorga) 

                     Expoziţii , recital de poezii , compoziţii proprii  

            - 23.01.2020 

                 -“Hai să dăm mână cu mână” – Ziua Principatelor Române .  Cântece,  

                    desene , dezbateri .  

            

.                                

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

15.01.2020 

    -  ,,A fost odată ca-n povești…”- comemorare Eminescu- șezătoare literară, concurs de cultura 

generală; 

24.01.2020 

    -  ,,Uniți în cuget și-n simțiri!” – dezbatere, prezentări ppt; 

 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

 

23 ianuarie 2020 

     - Hai să dăm mână cu mână”!"- program artistic de cântece şi poezii dedicate  

      Unirii Principatelor Române. 

 



 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

   - Fotbal : Antrenamente şi jocuri distractive de pregătire pentru returul   

      competiţiilor oficiale din ediţia 2019-2020; 

   - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

      modele  şi antrenamente) 

 

         

FEBRUARIE 2020 
 
 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

   - Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei îndrăgostiţilor -  Valentine's Day ; 

   - Manifestări cultural-artistice dedicate  sărbătorii de Dragobete.    

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

    - 14 februarie 2020 

- E timpul îndrăgostiţilor de...carte – Campania „Citeşte şi tu!” 

          - 24 februarie 2020 

                   - Ziua dragostei  şi a bunăvoinţei – Dragobete – videoproiectie “Dragobete la romani” 

 
➢ LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

          -  Februarie 2020 

                  -Balul indragostitilor “Dragobete” 

- „Ne pasa” – actiuni de voluntariat in cadrul Clubului Impact 

 

 

➢ SCOALA GIMNAZIALA “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” BRAD 

 

24.02.2020 

          - Dragobetele – ziua dragostei si a bunavointei; Seara distractiva; 

  

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

24.02.2020 

    - „Sărbătorim de Dragobete”- reuniuni dansante, ateliere de lucru; 

20-27.02.2020 

     - ,,Strada - un pericol?”- săptămâna educatiei rutiere/ dezbateri, acțiuni de circulație rutieră 

concrete; 

 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

   - Fotbal : Antrenamente şi jocuri distractive de pregătire pentru returul  

     competiţiilor oficiale din ediţia 2019-2020 

         -  Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2014 (confecţionare  

            modele  şi antrenamente) 

 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

 



         - Cupa „DOJO” - Bucuresti 

 

MARTIE 2020 
 

 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

- Manifestări cultural-artistice în parteneriat cu  instituţiile brădene, dedicate  

   Zilei Internaţionale a Femeii 

- „Martie in sarbatoare” – expozitie cu martisoare realizate de copii ( actiune in parteneriat cu 

gradinita „Floare de Colt” 

- Expozitie de fotografie, in parteneriat cu Asociatia Artistilor Fotografi din Hunedoara 

 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

         - 2-6 martie 2020  

               Zilele cărţii pentru femei 

         - 20 martie 2020 

        Ziua internaţională a Francofoniei – Expozitie de carte franceza ; 

 

 

➢ LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

           -20 martie 2020 

                  -Ziua Francofoniei 

- Ziua Mondiala a Teatrului 

- Ziua Mondiala a Poeziei 

- „Ne pasa” – actiuni de voluntariat in cadrul Clubului Impact 

 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD : 

          

         2 martie 2020 

         - Mărţişorul : Legenda mărţişorului , oferirea de mărţişoare; 

         20 martie 2020 

- Ziua Internationala a Francofoniei – expozitie, referate, momente artistice; 

         23 martie 2020 

         -  Ziua Mondiala a apei -  dezbateri, expozitii;                         

 

➢  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

-,,Alege, este dreptul tău!” – aplicarea de chestionare despre alimentația sănătoasă, statistici, 

dezbateri; 

-30.03.2020 – 03.04. 2020 

“Programul,,Școala altfel” 

 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

 

- « Martie in sarbatoare » : expozite cu martisoare realizate de copii ; 

- « La multi ani mamica mea draga » : spectacol dedicat zilei de 8 Martie ; 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 



           - FOTBAL : retur campionatul judeţean de fotbal : 

          -  Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

              modele  şi antrenamente) 

    

 

➢ CLUBUL COPIILOR BRAD : 

 

    - Flori pentru mama – spectacol muzical-coregrafic 

 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

 

 - Campionatul National de Karate SKDUN 

 

 

APRILIE 2020 
 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

- Expozitie de pictura: „Salonul de primavara” – expun pictori ai Asociatiei Artistilor Plastici 

„Marcel Olinescu”. 

- 12 aprilie 2020: adunarea generala a membrilor Fundatiei Auraria Barza Brad ( actiune in 

colaborare cu Fundatia Auraria Barza )     

 

 

➢  BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

2 aprilie 2020  

          - Ziua internaţională a cărţii pentru copii – Medalion itinerar artistic 

       7 aprilie 2020 

          - Ziua internaţională a sănătăţii  - prezentare de carte 

      17 aprilie 2020 

         - EVOCARE PASCALA – Invierea  Domnului nostru Iisus Hristos, o sarbatoare a reanvierii 

crestine ; 

      23-24 aprilie 2017 

         - ZILELE BIBLIOTECII – Ziua porţilor deschise – activitati de informare a citiorilor asupra 

serviciilor oferite de Biblioteca « Gheorghe Parvu » Brad 

 

 

➢ LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

    - Acţiuni de voluntariat la Centrul de Plasament şi la Căminul de Bătrâni ; 

          - Elaborarea si lansarea de reviste scolare ; 

          - Shakespeare’s day  

- „Ne pasa” – actiuni de voluntariat in cadrul Clubului Impact 

 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD : 

 

        22 aprilie 2020 

- Ziua Mondială a Pământului - workshop-uri    

        22 aprilie 2020 

- Ziua Internationala a Cartii 

                                                            

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 



  

      30.03.2020 – 03.04.2020 

      - “Programul,,Școala altfel” 

      Aprilie 2020 

     - ,,Tradiții și obiceiuri Pascale” – ateliere de lucru; 

 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

           

          - Târg de Paşte :Expoziţie cu vânzare în Joia de Florii organizată în scopul  

            întrajutorării copiilor care provin din medii defavorizate, vânzarea unor  

            lucrări  realizate de copii în cadrul PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL 

            NAŢIONAL  ,,TÂRG DE PAŞTE” 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

          - FOTBAL : Campionatul judeţean de fotbal – returul sezonului 2019-2020 

         - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

           modele  şi antrenamente) 

 

➢ CLUBUL COPIILOR BRAD : 

 

   - Învierea lui Iisus – expoziţie de icoane pe sticlă. 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

 

- Campionatul European si Cupa Europei pentru Kohai; 

 

➢ FUNDATIA AURARIA BARZA : 

 

Aprilie 2020 

- Adunarea generala a membrilor Fundatiei Auraria Barza Brad 

 

MAI 2020 
 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

          - Ziua Europei – activităţi în parteneriat cu unităţile de învăţământ şcolar din 

             municipiul Brad. 

         - Ziua Independenţei de Stat a României 

         - Înălţarea Domnului „Ziua Eroilor” 

        - Săptămâna Culturală – activități de sală. 

         

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

    

      2 mai 2020 

          - Activitate de comunicari stiintifice dedicate – « Zilei internaţionale a solidarităţii oamenilor 

muncii » 

      9 mai 2020 

           - Ziua Europei – Comunicari stiintifice; 

 

 

➢ LICEUL  TEORETIC „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

    - Semnificatiile zilei de 9 mai -  dezbateri, proiectii; 



        - Revista şcolară - Dezvoltarea spiritului creative 

 

21.05.2020 

          - ZIUA LICEULUI :  

                       “Maial” – Spectacol artistic; 

                       - Intreceri sportive; 

                       - Lansarea Anuarului Liceului 2019-2020; 

                       - Concurs de creatie literara; 

                       - Sesiune de comunicari stiintifice; 

                       - Expozitie de reviste scolare; 

                       - Concurs de cultura generala; 

                       - Dezbatere academica; 

                       - Expozitie de desene; 

 

„Ne pasa” – actiuni de voluntariat in cadrul Clubului Impact 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD : 

 

8 mai 2020 

- Calator prin Europa – spectacol, expozitie; 

       

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

09.05.2020 

         - Ziua Europei – panouri, mape tematice, dezbateri; 

      10.05.2020 

         - Arbori și păsări – Ziua mondială a păsărilor și arborilor – drumeții în împrejurimi; 

 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

 

 8 mai 2020 

- „Suntem copiii Europei”  

- „Sa-i uram la multi ani Uniunii Europene” – Ziua Uniunii Europene 

 

 

➢ ASOCIAȚIA AURARIA ”BARZA – BRAD” : 

 

 -100 de ani de la înființarea Societății ”MICA” Brad 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

    

          - FOTBAL : Campionatul judeţean de fotbal – returul sezonului 2019-2020 

            -  Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

             modele  şi antrenamente) 

 

 

➢ CLUBUL COPIILOR BRAD : 

 

   - CONCURS EDUCATIE RUTIERA; 

         - “EUROPA ÎN ŞCOALA” – expoziţie : concurs de desene 

 
➢ EMPY KARATE BRAD : 

  

- Cupa Romaniei SKDUN 

- Cupa HIZASHI - Bucuresti 



 

IUNIE 2020 
 

 
➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

   - Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie; 

   - Manifestări culturale dedicate Zilei Drapelului Naţional ; 

 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

3  iunie 2020 

   - Ziua internaţională a ocrotirii copiilor 

         - Zilele cărţii pentru copii- activitati de promovare a lecturii in randul elevilor 

      13 iunie 2020 

         - Deschiderea clubului de vacanţă „Haideţi în lumea minunată a   

                              cărţii” 

 

➢ LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

- 1 Iunie – „Ziua Internationala a Copilului” – intreceri sportive 

- „Ne pasa” – actiuni de voluntariat in cadrul Clubului Impact 

- Actiuni de voluntariat la Centrul de Plasament si la Caminul de Batrani din Brad 

 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD : 

    

        1 iunie 2020 

-  1 Iunie- Ziua Copilului  - concursuri distractive ; 

05 iunie 2020 

- Ziua Mondiala a Mediului – parteneriate cu Biblioteca Municipala « Gheorghe Parvu » si Politia 

Municipiului Brad ;                                                                       

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

01.06.2020 

        – Ziua Internațională a copilului” – activități recreative, jocuri ale copilăriei, excursii      

05.06.2020 

- ,,Omagiu dascălului meu!” – activități cultural artistice; 

14.06.2020 

- ,,La revedere, școală dragă!” – festivități de sfârșit de an școlar; 

 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

           

           - "1 Iunie-Ziua copilului!" în municipiul Brad  -spectacol în Parcul Tineretului  

            organizat de Primăria Municipiului Brad : concurs de desene, ,,Carnaval,  

            carnaval” - conştientizarea importanţei zilei de 1 Iunie ca celebrare  

            internaţională a copilului. 

 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

           

             - FOTBAL : Campionatul judeţean de fotbal  - returul sezonului 2019-2020; 

          - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  



               modele  şi antrenamente) 

 

➢ CLUBUL COPIILOR BRAD : 

 

    -1 Iunie Ziua Internaţională a copilului – activitate artistică 

     

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

     

Dobrogea Karate Cup 

 

 

 
     

 

➢ ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”AVRAM IANCU”  BRAD : 

 

- 20 IUNIE – acțiunea dedicată  a 196 de ani de la nașterea Crăișorului Avram Iancu; 

 

 

 

IULIE 2020 
 

 
➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

- Expozitie de fotografie – ( expun fotografi bradeni ) 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

         - Activităţi de promovare a lecturii în cadrul Clubului de vacanţă « Haideti in lumea minunata a 

cartii » 
  

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

    - Fotbal : Antrenamente şi jocuri distractive de pregătire pentru returul 

     competiţiilor oficiale din ediţia 2019 – 2020. 

         -  Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

            modele  şi antrenamente) 

 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

  

- Cantonament lot national SKDUN 

 

AUGUST 2020 

 

 

➢ CONSILIUL LOCAL, PRIMĂRIA ŞI CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

 - ZILELE MUNICIPIULUI BRAD, Ed. a XIX-a 

 - Procesiune religioasă de Sfânta Maria organizată de Protopopiatul Ortodox   

    Brad, Parohia Brad 1, Primăria Municipiului Brad. 



 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

    - Activităţi de promovare a lecturii în cadrul Clubului de vacanţă « Haideti in lumea minunata a 

cartii » 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

- Participarea echipelor de fotbal  la competiţiile oficiale ale ediţiei 2020-2021,  

   campionate şi Cupa României 

         - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

           modele  şi antrenamente) 

          

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

  

- Cantonament lot national SKDUN 

 

SEPTEMBRIE 2020 
 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

  - Lansare de carte 

 

➢ LICEUL  NAŢIONAL „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

Actiuni de voluntariat la Centrul de Plasament si la Caminul de Batrani Brad 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

24 – 25 septembrie 2020 

          - Festivalul cititorului brădean- Premierea cititorilor fideli ai bibliotecii 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

 

,,Bun venit la școală!” 

- festivitatea de deschidere a anului școlar 2020-2021 

 

,,Ziua curățeniei în România!  

- acțiune de  voluntariat - ecologizare în cadrul proiectului Let's do it România 

 

„ Diversitate culturala in Europa”  

- Ziua europeană a limbilor – realizarea unui portofoliu tematic, colaborare la parteneriatul Comenius 

 

      ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD 

 

     -Let’s Do it Romania – actiune de ecologizare; 

     -Ziua Limbilor Europene – program artistic; 

 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

         - Participarea echipelor de fotbal  la competiţiile oficiale ale ediţiei  

           2020-2021,  campionate şi Cupa României 



         - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  

           modele  şi antrenamente) 

 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

  

-Cupa Romaniei si Cupa de Toamna SKDUN 

 

          

OCTOMBRIE 2020 
 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

   

 - Ziua Armatei – activităţi specifice . 

 - „Balul Bobnocilor” – actiune realizata in parteneriat cu Colegiun National „Avram Iancu” Brad 

 

 

➢ LICEUL TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

- “Balul bobocilor” 

          - Comemorarea Holocaustului – dezbateri 

 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

1 octombrie 2020 

         - Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate – prezentare de carte religioasa 

7 octombrie 2020 

          - Ziua Internaţională a Animalelor – prezentare enciclopedii pentru copii 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

  

 

05.10.2020 

- „Școala mea”- 

 Ziua Mondială a Educaţiei – program de activități cultural-artistic 

16.10.2020 

- „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” 

 Ziua mondială a alimentului - întâlnire cu medicul școlii 

25.10.2020 

- ,,Cinste lor!” 

Ziua armatei române – dezbatere, întâlniri; 

30.10.2020 

- ,,Împreună de Halloween!”  

parada dovlecilor/ costumelor- concurs, expozitie 

 

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

 

          -„Ziua Armatei Române - Depunere de flori la Troiţa din Parcul Central 

  

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

          

         - Participarea echipelor de fotbal  la competiţiile oficiale ale ediţiei  

           2020-2021,  campionate şi Cupa României 

         - Aeromodele : pregătiri pentru competiţiile din anul 2020 (confecţionare  



            modele  şi antrenamente) 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

        

Campionatul Mondial si Cupa Mondiala SKDUN 

         

NOIEMBRIE 2020 
 

 

➢ CASA DE CULTURĂ BRAD : 

    

- Lansare de carte 

 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

20 noiembrie 2020 

          - Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor – activitati de informare pentru copii 

 

 

➢ LICEUL  TEORETIC  „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

- Lupta pentru emancipare nationala – 1784 (marcare festiva) 

       Marea Unire de la 1918 - simpozion 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

16.11.2020 

- ,,E greu să fii tolerant?”- aplicarea de chestionare, dezbateri în cadrul orelor de dirigenție – Ziua 

international pentru toleranță 

19.11.2020 

- ,,Oameni și copii- drepturile noastre” – Ziua internatională a drepturilor copilului 

20.11.2020 

- ,,Fumatul dăunează grav sănătății!” – Ziua naționala fără tutun-campanie împotriva fumatului- 

pliante, afise, dezbateri 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

          - Participarea echipelor de fotbal  la competiţiile oficiale ale ediţiei  

           2020-2021,  campionate şi Cupa României 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

 

- Campionatul National de Katare SKDUN 

- Open-ul Romaniei de Karate SKDUN 

 

DECEMBRIE 2020 
 

 

➢ CONSILIUL LOCAL, PRIMĂRIA ŞI CASA DE CULTURĂ BRAD : 

 

- Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Naţionale a României; 

- Parastasul minerilor –Sfânta Varvara– activităţi de gen, în parteneriat cu Fundaţia Auraria-Barza 

Brad. 

 -Spectacol de colinde “Sara Crăciunului nost'”; 

- Salonul de iarnă – expozitie de pictura pictură; 



- Revelionul brădenilor 2021. 

 

 

➢ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU”BRAD: 

 

2 decembrie 2020 

          – Unirea de la 1918 – Evocare istorica ; 

18 decembrie 2020 

          - Evocare religioasa a nasterii Domunului nostru Iisus Hristos ; 

 

➢ LICEUL  TEORETIC „AVRAM IANCU”BRAD : 

 

- Spectacol caritabil de Craciun ; 

 

 

➢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD : 

 

01.12.2020 

,,La mulți ani, România!” 

  – Ziua Națională a României- activități cultural-artistice       

      16-17.12.2020 

-- Dăruind vei dobândi” – ediția a VII-a, festival județean caritabil de colinde; 

            

  

➢ GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BRAD : 

 

          - ,,Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” 

          -    CONCURS NAŢIONAL  spectacol şi expoziţie cu lucrări plastice şi practice  

             realizate de copii - valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea  

             unor lucrări cu caracter religios specific sărbătorilor de iarnă. 

 

 

➢ CLUBUL COPIILOR BRAD : 

 

  - Vine, vine Moş Crăciun – spectacol coregrafic 

  - Naşterea Mântuitorului – Expoziţie de icoane pe sticlă 

 

➢ EMPY KARATE BRAD : 

 

- Cupa Romaniei IKU probe – Timisoara; 

 

➢ CLUBUL SPORTIV „ARMATA – AURUL” BRAD : 

 

          - Participarea echipelor de fotbal  la competiţiile oficiale ale ediţiei  

           2020-2021,  campionate şi Cupa României 

 

 

              

                                          

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Poenaru                                             Carmen – Irina Bora 
 


