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stâncă şi a murit zdrobită de 
pietre. 
De atunci, oamenii i-au zis 
acelei stânci ”Piatra Dragnei”, 
adică mormântul Dragnei. 
 
Monografia istorico-
etnografică a comunei Costești 
– județul Vâlcea, prof.N.Făulete 
 

*** 
 

11octombrie 1512 – 506 ani 

LA MULȚI ANI, COSTEȘTI! 
Topice derivate de la un nume 

de persoane sau animale 
 

 
Foto – BPC 
 

Arnota denumire luată de la 
arnăut (ostaş); culme montană 
Anceşti parte din satul 
Pietreni, de la numele Ancescu 
Beleţeşti parte din satul 
Costeşti, de la numele 
Beleţescu 
Borăşti parte din satul 
Pietreni, de la numele Borăscu 
Brăianul ăl Mic loc cu fâneţe; 
nume de persoană: Brăianu 
Ciorobeşti parte din satul 
Pietreni (cătun), de la numele 
Ciorobea 
Coasta Marinii coastă, de la 
numele Marina 
Cracu lu Ilea crac de munte, 
de la numele Ilea 
Cracu lu Sabin crac (ramifi 
caţie) de munte, de la numele 
Sabin 
Fântâna Căprarului fântănă 
făcută de un fost căprar 
(ostaş) în Cheile Bistriţei 
Fântâna Ciobanului fântănă 
ce şi-a luat numele de la un 
cioban 
Fântâna Domnească fântănă 
a mânăstirii 

Fântâna Eneştilor loc cu 
fântănă, de la numele Enescu 
Fântâna lui Gină fântănă, de 
la numele Gină 
Fulgeşti, Fulgeştilor loc cu un 
grup de case din satul Costeşti, 
de la Fulgescu 
Grămeşti parte din satul 
Costeşti, de la numele 
Grămescu 
Ionaşcu vârf de munte şi 
munte, punct de hotar cu 
comuna Malaia, de la numele 
Ionaşcu 
Izvoru lu Ilea izvor ce şi-a 
luat numele de la persoana 
Ilea 
Izvoru lui Nicolae izvor, de la 
numele Nicolae 
Izvoru lui Vasile izvor, de la 
numele Vasile 
Izvoru Voicesii izvor cu 
cascadă, de la numele Voica 
Izvorul Răchierului izvor, 
denumire dată acum circa 50 
ani de către inginerul silvic 
Răchieru (şi-a dat propriul 
nume deoarece a găsit izvorul 
fără nume când a întocmit o 
hartă a munţilor din nordul 
Costeştiului) 
Lacu lu Bădeanu lac artificial 
pentru plutirea buştenilor în 
munte, de la numele Bădeanu 
Lacu lu Blidaru lac, de la 
numele Blidaru 
Lacu lu Miu lac, de la numele 
Miu 
La Ţurţuru lu Bornete vale 
mică cu izvor, de la numele 
Bornete 
La Tudoran loc, de la numele 
Tudor (Tudoran) 
Merii Mutului loc cu câţiva 
meri, ai unui mut 
Odaia Voicî poiană unde o 
femeie (Voica) îşi făcuse o 
odaie 
Pă Calea Domnească (sau 
Drumul Doamnei) – drum 
făcut pe culmea muntelui, pt. 
acces la Muntele Văleanu 
Piscu lu Crăcană pisc, de la 
numele Crăcană 

Puiculeştii grup de case din 
satul Costeşti, de la numele de 
Puică (mai multe familii cu 
acelaşi nume) 
Poiana Ştefăncii o poiană cu 
resturile casei unei femei, 
Ştefănoaia 
Piscu lu Zaharia pisc acoperit 
cu mesteceni, de la numle 
Zaharia 
Poiana Basarab poiană, de la 
numele de Basarab 
Pă Calea lui Bărbat potecă, de 
la numele de Bărbat 
Puntea Muntenilor punte 
peste pârâul Costeşti, în 
apropiere de centrul comunei, 
de la numele Munteanu 
Puntea Stoicănii punte, loc de 
trecere peste pârâul Costeşti, 
astăzi înlocuită cu un pod, de 
la numele Stoican 
Poiana Babei poiană unde în 
trecut a locuit o bătrână 
Râpa lui Târsan râpă, de la 
numele de Târsan 
Valea lui Vasile vale care şi-a 
luat numele de la egumenul 
Bistriţei, Vasile, care foarte 
demult ar fi fost ucis pe aceste 
locuri 
Valea lui Lazăr vale, de la 
numele Lazăr 
Valea Brăianului vale, de la 
numele Brăianu 
Valea lui Capră vale, de la 
numele Capră 
Valea Ilieştilor vale, de la 
numele Iliescu 
Valea Pâculesii vale, de la 
numele Pâcu 
Valea Babei vale ce-şi ia 
numele de la on bătrână 
Vâlceaua lui Chilom vâlcea 
denumită după numele Chilom 
Valea Boului vale mare, se 
varsă lângă fostul conac al 
boierilor Cuceşti 
Valea Căpriorii vale pe unde 
umblă căprioare 
Valea Lupului vale, trecătoare 
de lupi 
 
(Toponimie – prof.N. Făulete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria ne informează  

                 În cadrul Proiectului 
„ASFALTARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN 
COMUNELE BĂRBĂTEȘTI, 
COSTEȘTI, PIETRARI, 
JUDEȚUL VÂLCEA - ACȚIUNEA 
2 - ASFALTARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
COSTEȘTI” au fost semnate 
contractele de execuție cu 
firma Bebe -Trans SRL. 

 
Vor fi asfaltate ulițele: 
 
În Bistrița: 
1. Bologa 
2. Gară Bistrița 
3. Mânăstirea Bistrița - 
Petrescu Cristian 
 
În Costești - Pietreni 
1. Ing.Dinulică (Poiană) - 
Istocescu Constantin 
2. Ing.Coca Octavian - Papuc 
3. Secături 
4. Ciorobești 
5. Dealul Vii 
6. Bărbătești – Costești 
7. Pietreni - Prislop (barieră) 
8. 44 Izvoare 
 
Primar - Toma Marius Peștereanu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® 18-19 august 2018 ® 
„Lungul drum spre Săpânța” 

 

 
 
Satele Unite ale României. 
Un proiect dar și o întâlnire de 
suflet în an centenar. Peste opt 
sute de participanți din toate 
regiunile țării au venit la 
această reuniune a satelor 
românești. Am intrat în horă 
alături de maramureșeni, am 
jucat alături de pădurenii 
Hunedoarei minunatul lor 
brâu, am cântat și am ascultat 
sunet de bucium cu răzeșii lui 
Ștefan din Tupilații Sucevei și 
sunet de tulnic cu două 
frumoase Moațe din Câmpeni 
și ucenicii lui Mircea Florian 
de Transilvania printre care și 
frații Mihai. L-am cunoscut pe 
Peter Hurley irlandezul care a 
avut această minunată idee, 
cel care a scris „desculț” o 
poveste (Drumul crucilor) 
pentru noi românii, cel care a 
dat putere nepoților lui moș 
Pupăză din Valea Stejarului să 
organizeze o școală de vară, 
școală în care tineri minunați 
din București și chiar din 
Drăgășanii Vâlcii au învățat să 
țeasă, să coase, să joace și să  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cânte la vechi instrumente 
tradiționale. I-am cunoscut pe 
Ștefan și sora lui, frații 
Milutinovici din București, am 
ascultat un frumos dialog 
muzical între fluierele lor, am 
râs ascultând strigăturile din 
dialogul celor de la Florile 
Dumitranei și am plâns 
ascultând-o pe basarabeanca 
Elena Sima. Am văzut costume 
adevărate, voci și muzică, live, 
am văzut zeci de tineri prinși 
în horă alături de Gugulanii 
din Caransebeș și de pădurenii 
din Bătrâna. 
Nu am ajuns cu întreg 
ansamblul dar despre Domnițe 
și obiceiurile de nuntă  
prezentate de „Floricica” 
Costeștiului, despre costumele 
noastre deosebite am vorbit 
pe scena amenajată de 
Primăria Săpânța, târziu în 
noapte când Petre Hurley ne-a 
rugat să ne prezentăm dar și la 
televiziunile prezente printre 
care TvR și Antena1. 
Au fost zile de neuitat la 
Săpânța în Maramureș, locul 
unde trecerea dintre lumi se 
face cu cântec. 
În cadrul acestui proiect, vom 
organiza și noi un micro-
eveniment în comunitatea 
locală.  
 
Sperăm să fiți alături de noi în 
număr cât mai mare! 
 
Mihaela-Silvia Marinescu, BP Costești 
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ZIUA EDUCAȚIEI 
 

 
 
 
În cadrul proiectului „Ora de 
educație non-formală” realizat 
în parteneriat cu Școala 
Profesională Bistrița și Secția 
de Artă „Gh.D.Anghel” a 
Muzeului Județean „Aurelian 
Sacerdoțeanu” am organizat 
astăzi, 5 octombrie 2018 - Ziua 
Educației, o întâlnire cu o 
parte dintre profesorii 
implicați în proiect, Ana Maria 
Peca și Bogdan Miuțoiu, 
profesori de limba și literatura 
română și totodată profesori 
de limba franceză. 
Am prezentat copiilor 
programele de educație 
financiară BaniiPeNet și 
BaniIQ.  
 

 
Foto – Prof.Ana Maria Peca 

 
Am fost plăcut surprinsă de 
reacția lor. Am construit 
împreună un dialog din care, 
spun eu, am avut fiecare de 
învățat. 
Au venit în bibliotecă 
cincisprezece copii minunați, 
curioși și nu în ultimul rând 

interesați de training-urile 
prezentate. 
 

 
Foto – Suprav. Muntean Maria 
 

Eleviii Școlii Profesionale 
împreună cu profesorii lor au 
vizitat în continuare Secția de 
Artă „Gh.D.Anghel” unde se 
află, pe lângă Colecția 
„Alexandru Bălintescu”, 
colecție permanentă, expoziția 
de afișe cinematografice 
donate bibliotecii publice de 
Ioana Istocescu, pensionar, 
cunoscută de localnici ca Ioana 
de la film. Puteți vedea în 
colecție afișele tuturor 
filmelor care au rulat în sala de 
spectacol, folosită ca și 
cinematograf, a Căminului 
Cultural „Constantin Popian” 
începând cu anul 1970 până la 
desființarea acestuia. 
 
Mihaela-Silvia Marinescu, BPC 

 

 
 

La mulți ani! 
 

LEGENDA DRAGNEI 
 
Bătrânii spun că, venind odată 
tătarii în satul Bistriţa, toţi 
oamenii au fugit în pădure sau 
la munte care încotro au 
apucat. 
Tinerii şi cine mai putea purta 
o furcă sau o coasă ca să le ţie 
proptă, şi-au dat loc de 
întâlnire în Valea Albinii. 
Numai Dragna, fata vornicului, 
nu a auzit strigarea. Când şi-a 
dat seama că a rămas singură, 
a şi văzut pohod de tătari 
călări, venind spre casa ei. A 
luat-o atunci în goană spre 
munte. Tătarii n-o slăbeau din 
vedere, socotind că aşa au să 
afle locul ascunzătorii 
oamenilor pe care doreau să-i 
ia în robie. De sus, de pe 
culme, Dobrin, logodnicul 
fetei, scruta zarea împreună cu 
ostaşii săi să vadă ce fac tătarii 
care pârjoleau totul în cale. 
Când a văzut în vale pe Dragna 
fugind, şi-a dat seama că 
păgânii o urmăresc dar, 
văzând că a luat-o spre Cârlige, 
unde numai cu piciorul se 
poate trece, s-a liniştit. 
Dar Dragna, obosită, s-a temut 
să treacă pe acolo şi a luat-o pe 
cărarea de jos, să se ducă în 
munte, peste Arnota, în 
Prislop. Dobrin şi-a dat seama 
că nu mai are timp să ajungă 
acolo. În iureş sălbatic de 
durere, împreună cu cetaşii lui, 
s-a repezit să taie calea 
tătarilor din Gura Albinii. A 
fost o luptă aprigă, în care 
Dobrin şi toţi cetaşii au căzut. 
Dragna, pe poteca Arnotei, tot 
uitându-se îndărăt, a văzut ce 
s-a întâmplat. Sleită de puteri, 
ea s-a căţărat cu mâinile de o 
stâncă colţuroasă şi s-a urcat 
în vârf tocmai când capul 
tătarilor o ajungea din urmă. 
Fără nicio nădejde de scăpare, 
Dragna s-a aruncat de pe acea 
piatră 

 
 
 

 
O echipă pentru viitor 

 

 
 

®®®  Sergiu Holtei este  

președintele Asociației Club 
Sportiv Minerul Costești, un 
om hotărât să-și sprijine 
echipa.  
 
Născut în Costești, în vârstă de 
45 de ani (împliniți pe 23 
septembrie), fost jucător la 
echipă, acesta știe ce înseamnă 
o echipă sudată, știe ce 
înseamnă munca unui sportiv, 
durerea înfrângerilor dar și 
bucuria succesului și mai ales 
greutățile de care se loveau, 
până nu de mult, în anii 
trecuți, lipsa echipamentului, a 
terenului pentru antrenament, 
a jucătorilor și multe altele 
care nu pot fi sesizate. în 
totalitate, decât din interior.                                                   

C.S. MINERUL COSTEȘTI 

Au parcurs un drum lung, 
împreună, sunt motivați și 
hotărâți să urce cât mai sus. 
Primesc sprijinul sponsorilor 
S.C. Boromir Ind S.R.  și S.C. 
Cozia Forest S.A., prin 
intermediul cunoscuților 
oameni de afaceri, Constantin 
Boromiz și Nicolae Barbu, au  

 
 
 
 
 
 
 
sprijinul primarului comunei 
Costești, Toma Marius 
Peștereanu, el însuși fost 
jucător și iubitor al sportului 
în general, al Consiliului Local 
și al comunității. 
 
Un ajutor frumos a venit, 
pentru ei, din Franța, de la 
Mihai Popescu, portar al 
echipei naționale de handbal a 
României dar și jucător al 
echipei Saint Raphael și a 
tatălui acestuia, fiu al comunei, 
Marian Popescu. 
 

*** 
 
Antrenorul echipei dar și 
atacant al acesteia, în vârstă de 
35 ani este Răzvan Ionuț 
Milosteanu, născut în satul 
Bistrița. 

 

 
 
Componența echipei este 
următoarea: 
 
Portari: 
Denis Vlădoi (17ani) 
Marius Vlădoi (47ani) 
 
Fundași: 
Ionuț Vladu (30ani) 
Lucian Pătularu (33 ani) 
Lary Nicolaescu (34 ani) 
Ilie Mușuroaia (32 ani) 
Ștefan Despoiu (27 ani) 

Stanciu George (28 ani) 
 
 
 
 
 
 
Mijlocași: 
Octavian Marinescu (35 ani) 
Alexandru Zamfirescu (29 ani) 
Vali Mihalcea (22 ani) 
Sică Vladu (30 ani) 
Irinel Coconu (17 ani) 
Bogdan Mihăilă (28 ani) 
Marinel Ciocotoiu (26 ani) 
Atacanți: 
Milosteanu Răzvan (35 ani) 
Eduard Pușcatu (31 ani) 
Alin Bunescu (35 ani) 
Cătălin Păun (27 ani) 
 

 
Foto – R.Milosteanu, arh.pers 
 

Speranța de continuitate a 
echipei o reprezintă juniorii, 
copii cu vârste cuprinse între 
12 și 14 ani, copii din toate 
satele comunei, elevi ai Școlii 
Gimnaziale „Ferigile”.  
Cosmin Ștefan Florescu, Vlad 
Dorobanțu, Ștefan Bocăneț, 
Ursu Cosmin, Liliac Marius, 
Lazăr Denis , Pietreanu Mario, 
Radu Gheorghe, Predoiu 
Ovidiu, Săvescu Daniel, 
Greuruși sunt câteva dintre 
numele celor care iubesc 
fotbalul, fiecare dintre ei 
având un idol căruia i se 
închină.  
De departe, Ronaldinho, Lionel 
Messi sau Gică Hagi sunt 
numele care îi fascinează. 
Majoritatea dintre ei au 
rezultate frumoase și la 
învățătură. 
Mihaela-Silvia Marinescu 

C.S. MINERUL 
COSTEȘTI 

 


