
ROMANIA, JUDETUL ILFOV, 
COMUNA BRANESTI

Comuna  Brăneşti, este situată în partea sudică a ţării, la est

de municipiul Bucureşti. în partea sud-estică a judeţului Ilfov.

Poziţia aşezării este definită  de interscţia paralelei 

de 44025 latitudine nordică şi a meridianei 26020 longitudine 

estică.

Teritoriul comunei Brăneşti este străbătut de D.N.3. 

de magistrala feroviară nr. 8 Bucureşti -Constanţa-Mangalia 

şi de autostrada  Bucureşti – Constanţa .

Comuna Brăneşti se compune din satele :

•Brăneşti- reşdinţa comunei ;

•Islaz- situat la 5 km.de reşedinţă ;

•Pasărea (Burduşani) situat la 2 km de Brăneşti ;

•Vadul Anei – situat la 6 km. De Brăneşti.



Scurta istorie a comunei Branesti
• Satul Branesti – este cea mai veche asezare a comunei .

• Documentele scrise atesta existenta sa inca din a doua 
jumatate a secolului al XVI-lea . 

• Are o vechime atestata de peste 400 de ani , deoarece 
in Tara Romaneasca intre ani 1591-1592 a fost 
domnitor Stefan Voda Srdul , fiul lui Ioan Voda cel 
Cumplit.

• Acest domnitor a cumparat mosia « Zgariata » pe apa 
Pasarea, langa mosia Branestilor.

• In 1608, satul Branesti si mosia acestuia sunt 
proprietatea vornicului Cernica.

• In 1677, jumatate din mosia Branesti trece in 
proprietatea Mitorpoliei Bucuresti, care la randul ei 
intre anii 1719-1750 cedeaza Patriarhiei din Alexandria 
aceasta proprietate a Manastirii Cernica.

• In anul 1863 , mosia Branestilor este supusa 
secularizarii si devine mosia satului.

• Intre anii1800-1830 in satul Branesti, emigreaza 
primele familii de locuitori din sudul Dunarii ( sarbi si 
bulgari). Influenta acestora se resimte si azi in obiceiuri 
si limba.

• Denumirea satului Branesti vine de la cuvantul 
« brana » si inseamna « poiana »- loc deschis de padure 
. Sub denumirea Branesti, este cunoscuta aceasta 
localitate in toate documentele.



SATUL PASAREA

-este al doilea ca vechime in cadrul comunei.

- Primele asezari dateaza din anul 1813, an in care a luat fiinta 

Manastirea Pasarea .Denumirea satului vine de la numele manastirii 

si mosiei Pasarea pe care s-au asezat primii clacasii. Localitatea mai 

este cunoscuta sub numele de Burdusani.

SATUL VADUL ANEI

-a luat fiinta in anul 1878 pe mosia statului numita Vadu Anei, in 

suprafata de 942 ha.Scopul infiintarii acestui sat a fost acela de a 

asigura forta de munca pe aceasta mosie . Denumirea de Vadu Anei 

dat mosiei si apoi satului, vine de la hangita, Ana, care avea han la 

drumul de trecere peste apa Pasarea in directia Fundeni.

Intre anii 1972-1989 satul este dezafectat, locuitorii au fost mutati 

in Branesti, iar terenul redat agriculturi. Dupa intrarea in vigoare a 

Legii nr.18/1990- legea fondului junciar, locuitori si urmasi acestora 

din acest sol, mutati candva cu forta in Branesti si au reluat vchile 

terenuri de casa si satul a inceput sa se infiripeze iar.

SATUL IZLAZ

– este asezarea cea mai noua din componenta comunei si este 

cunoscut si sub denumirea de Satul Nou. A luat fiinta in anul 1893, 

cand in baza Legii pentru instrainarea bunurilor statului a fost pusa in 

vanzare mosia Branesti, proprietatea statului. Terenul a fost parcelat si 

vanzarile s-au facut intre anii 1890-1893 . Terenul parcelat era folosit 

inainte de vanzare ca islaz pentru pasunatul vitelor , de unde si 

denumirea satului de Islaz.

Constuirea primelor locuinte a inceput in primavara anului 1894.



Primaria comunei Branesti

Poarta cu mozaic si biserica 

Monumentul 

eroului 

necunoscut

Magistrala SNCFR spre 

Constanta, traverseaza 

comuna Branesti

Autostrada Soarelui



BRANESTI, SINGURA COMUNA DIN ROMANIA 

CARE DETINE PATRU LICEE

Colegiul silvic

,,Theodor Pietraru”

Liceul tehnologic

,,Cezar Nicolau”

Seminarul teologic ortodox 

pentru fete,,Sfanta Filofteia

Liceul teoretic

,, Traian Lalescu’’

Casa Corpului 

Didactic Ilfov



In satul Branesti scoala a fost infiintata la 17 aprilie 1859 
prin carta cu numarul 759

( data extrasa din dosrul 3129/1858-fondul arhivistic al 
Ministerului Cultelor si Instructiuni Publice, Arhivele
Centrale ale Statului).

Pentru anul scolar 1859-1860 in scoala primara din satele
Branesti si Pasarea a fost numit ca invatator Toma
Marinescu din Branesti, scoala functionand cu clasele I si
a II-a. 

Cel mai vechi local al scolii Branesti dateaza din 1879,se 
numea « Scoala de fete » si a fost situat pe dreapta
drumului( str. Slt. Petre Ionel – clt cu str. George Cosbuc) 
ce duce spre satul Vadu Anei.

In 1925 s-a construit “Scoala de baieti” situate pe partea
stanga a aceluiasi drum.

In 1967 se construieste in curtea scolii de baieti o cladire
noua cu parter si etaj, actualul local al Scolii nr.1 
Branesti, iar in 1985 s-a dat in folosinta in cartierul
Bajenari o scoala noua cu 6 sali de clasa .



Scoala nr.1 Branesti a fost infiintata 

la 17 aprilie 1859
Actuala cladire a fost construita in 1967
Mansardata si reabilitata in 2016



ȘCOALA NOASTRĂ DRAGĂ 


