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1.INTRODUCERE
"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigura necesităţile prezente
fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-si satisface
propriile necesitaţi."
Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească modalităţi noi şi
creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă. Abordări noi sunt necesare atât
pentru a rezolva problemele prezentului, cât şi pe cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi
autorităţile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare în contextul rezolvării de
probleme la nivel local, şansele ca reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe.
Autorităţile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare, cheltuirea banilor
de la buget fiind restricţionată de diverse cerinţe.
Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de problemele majore cu care România se
confruntă la ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient asupra
problemelor ridicate de comunităţile locale. O mare parte din problemele care erau până nu
demult împinse spre nivelurile superioare ale administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor
locale. Acestea includ probleme sociale, de mediu şi de dezvoltare economică. Fără a neglija
sprijinul pe care trebuie să-l primească de la autorităţile naţionale, comunităţile ar trebui să se
bazeze în primul rând pe forţele proprii pentru a-şi rezolva problemele.
Din această cauză una din opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor comunitare ar
fi colaborarea mai strânsă cu sectorul de afaceri. De asemenea, cel puţin pentru o perioadă,
este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea Europeană prin programe specifice.
Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demonstreze că sunt
capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi eficienţa.
Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea celor care i-au ales.
Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a determina
colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor sectoare de activitate, în
vederea planificării viitorului comunităţii. Comunităţile care se plâng de lipsa unor soluţii la
7
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problemele locale sunt de fapt incapabile să stabilească legături cu toate părţile interesate şi
să cadă de acord asupra unei abordări comune. De asemenea, chiar în situaţia existenţei unor
eşecuri, conlucrarea trebuie menţinută şi reîntărită, în spiritul îmbunătăţirii continue.
În următoarea perioadă, pentru reprezentanţii locali provocarea va fi să se adapteze şi
să-şi adapteze comunităţile la noile condiţii. Nu va fi simplu să se schimbe modul tradiţional de
gândire, de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. Printre altele, va fi necesară o
redefinire a succesului administraţiilor locale. Trebuie recunoscut faptul că scopul principal nu
este evitarea sau eliminarea unor probleme. Nu există comunitate – fie ea mică sau mare,
bogată sau săracă – lipsită de probleme. Este prea mare diversitatea sarcinilor ce revin
comunităţilor locale pentru a putea spera la posibilitatea unei activităţi fără probleme. Definiţia
succesului unei comunităţi ar trebui să se bazeze pe mobilizarea resurselor din toate
sectoarele pentru a face faţă problemelor apărute.
Strategia de dezvoltare a comunei Costeşti pentru perioada 2014 2020, a fost realizata
pe o perioada de 6 ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabila prin valorificarea potenţialului
local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale
ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.
Strategia de dezvoltare locală reprezintă instrumentul de lucru al administraţiei
publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locala. Astfel se va orienta gândirea,
decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată prin
acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot
interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economicosocial al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de
dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale
ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa
fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Costeşti. Importanţa acestui aspect este dată
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atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare
locala, cat şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.

2. CADRUL CONCEPTUAL

Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a capătat
valenţe politice precise în contextul globalizării.
În istoria recenta, prima semnalare a faptului ca evoluţiile economice şi sociale ale
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii
umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat
Limitele creşterii (Raportul Meadows). Documentul şintetiza datele privind evoluţia a cinci
parametri (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente
şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia ca modelul de dezvoltare
practicat în acea perioada nu poate fi susţinut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii
internaţionale încă de la prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a
concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985.
Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru
comun a oferit prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care
satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-si
satisface propriile nevoi”.
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor
politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economica pe termen lung sunt
considerate complementare şi reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o
dimensiune politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru
9
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Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala a Adunării
Generale O.N.U şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondială pentru
Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat astfel programe concrete de
acţiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locala) .
În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care
stabilesc obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind
schimbările climatice, conservarea biodiversitatii, protejarea fondului forestier şi zonelor
umede, limitarea folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea
mediului şi altele, care conturează un spaţiu juridic internaţional pentru aplicarea în practică a
preceptelor dezvoltării durabile.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea ca civilizaţia umana este
un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de
stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaborează pe această
baza, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între
dezvoltarea economica şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi acceptate de
societate.

3. NIVELE EUROPENE ATINSE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
STRATEGICE DURABILE A COMUNEI
În accepţie generală, dezvoltarea durabilă este definita ca fiind dezvoltarea care satisface
nevoile actualei generaţii fără a priva generaţiile viitoare de posibilitatea de a le satisface pe
ale lor. Sau cu alte cuvinte dezvoltarea durabila înseamnă ameliorarea calităţii vieţii
respectând capacitatea ecosistemelor de a susţine aceasta viata.
Aşa după cum se poate observa, conceptul în sine de dezvoltare durabila depăşeşte cu
mult pe acela de protecţie a mediului, întrucât ia în considerare nu numai salubritatea şi
integritatea mediului natural pentru nevoi imediate, ci pe termen lung. De aceea este mai
nimerit să definim dezvoltarea durabilă ca fiind acea dezvoltare care oferă servicii economice,
10
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sociale şi ambientale de baza tuturor locuitorilor unei comunităţii fără să compromită
viabilitatea sistemelor naturale, sociale şi economice, ce depind de furnizarea acestor servicii.
Începând cu anul 2007, statele membre au început, mai mult sau mai puţin, să încorporeze
în strategiile şi politica lor, obiectivele dezvoltării durabile şi să pună în practică principii şi
concepte noi cum sunt : integrarea, cooperarea, subsidiaritatea sau sinergismul.
Astfel :
Integrarea – este un demers al comunităţii care ia în considerare politicile, planurile şi
programele atât pe orizontală, cât şi pe verticală, respectiv integrează factorii timp şi
spaţiu, integrează valori şi comportamente, ţinând cont de nevoile individului şi
capacitatea instituţionala de a le satisface ;
Cooperarea – un demers ce recunoaşte interdependenţa tuturor părţilor componente
ale unui sistem, respectiv egalitatea accesului la resurse, promovarea consensului în
luarea deciziilor, lucrul în echipa etc. ;
Subsidiaritatea – constă în faptul că deciziile trebuie luate şi acţiunile executate la
nivelul cel mai potrivit posibil, la nivelul la care problemele locale sunt cel mai bine
înţelese şi rezolvate, în acord cu competenţele şi resursele de care se dispune ;
Sinergismul – înseamnă să se creeze un ansamblu care, în integralitatea sa, este
superior calitativ sumei parţilor sale componente, cu alte cuvinte să se adopte o viziune
strategică ciclică, în spirală, mai degrabă decât liniara ;
Nu există o metodă globală unică pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.
Punerea în aplicare a instrumentelor necesare obligă comunităţile locale să adopte metode noi
de gestionare şi administrare a teritoriului. Cheia succesului o reprezintă integrarea dintre
diferitele nivele ierarhice de putere (integrarea verticala) şi toţi factorii implicaţi în procesul de
decizie (integrare orizontala). Modalitatea prin care se obţine această integrare rămâne însă,
la latitudinea fiecărei comunităţi, acestea având posibilitatea să aleagă, funcţie de resurse şi
dorinţele membrilor ei.
Conştientizarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, atât de către factorii de
decizie, cât şi de către cetăţeni va accelera găsirea soluţiilor optime necesare atingerii
obiectivelor dezvoltării durabile. Orice proces de elaborare a strategiilor şi planurilor de acţiune
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trebuie să fie supus consultării tuturor categoriilor sociale, pentru a avea siguranţa că odată
adoptate ele vor fi puse în practică, pentru că reprezintă expresia voinţei majorităţii membrilor
comunităţii. Acest lucru se poate realiza prin : sensibilizarea şi educarea oamenilor, prin
consultarea şi atragerea participării lor la realizarea măsurilor, prin crearea de parteneriate şi
prin măsurarea, supravegherea, evaluarea şi declararea progreselor înregistrate pe calea
dezvoltării durabile.

4. MASURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR
DEZVOLTĂRII
În perioada 1997-1999 a fost elaborată pentru prima dată, cu asistenţa din partea
Programului O.N.U pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă, care a fost definitivată în urma unui număr mare de contribuţii asamblate într-un
cadru larg participativ şi adoptată ca document oficial al Guvernului României. Deşi impactul
acestui document asupra politicilor publice la nivel naţional a fost relativ restrâns, el a oferit
cadrul conceptual şi metodologia de consultare a factorilor interesaţi pentru implementarea cu
succes a programului Agenda Locala 21 într-un număr de circa 40 municipalităţi şi judeţe,
printre ele numărându-se şi judeţul Vâlcea.
TRATATUL DE ADERARE
România – Uniunea Europeana, a semnat la 25 aprilie 2005 angajamentele concrete
ale României de transpunere în practică a întregului acquis comunitar ce prevăd unele decalări
ale termenelor de implementare ale unor obligaţii de mediu (până în 2015 pentru instalaţiile
industriale cu grad ridicat de poluare, 2016 pentru depozitele municipale de deşeuri, 2018
pentru extinderea sistemelor urbane de colectare şi tratare a apelor uzate).
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POLITICA DE COEZIUNE 2014 – 2020
În ultimii 20 de ani, abordarea LEADER (1) cu privire la dezvoltarea locală plasată sub
responsabili- tatea comunităţii (CLLD) – bazată pe experienţa unei iniţiative finanţate din
fondurile structurale UE, concepută pentru a ajuta actorii din zonele rurale să analizeze
potenţialul regiunii lor locale, s-a dovedit a fi un instrument eficace şi eficient în ceea ce
priveşte punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare. Comisia Europeană a promovat
această metodă de punere în aplicare şi prin intermediul altor iniţiative comunitare, precum
URBAN (2) şi EQUAL (3). Iniţiativa LEADER, care a beneficiat de sprijin UE permanent începând
din 1991, a devenit un element important al politicii de dezvoltare rurală, fiind acceptată la
scară largă în întreaga Europă. Începând din 2007, dezvoltarea locală reprezintă un
instrument de punere în aplicare a politicilor şi în sectorul european al pescuitului.
Proiectul de regulament (articolele 28-31) (4) privind viitorul CLLD se bazează pe
abordarea LEADER şi se referă la toate fondurile care intră sub incidenţa cadrului strategic
comun (Fondul european de dez- voltare regională, Fondul social european, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul euro- pean pentru pescuit şi afaceri maritime şi Fondul
de coeziune) în perioada de programare 2014-2020 (fondurile CSC).
CLLD este un instrument specific, utilizabil la nivel subregional, care este complementar
altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local.

CLLD poate mobiliza şi implica

organizaţiile şi comunităţile locale pentru a-şi aduce contribuţia la realizarea obiectivelor
strategiei Europa 2020 de creştere inte- ligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, la stimularea
coeziunii teritoriale şi la atingerea obiectivelor de politică.
Comisia Europeană propune o metodologie unica în ceea ce priveste CLLD pentru fondurile
CSC, care:
se axeaza pe anumite teritorii subregionale;
este plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin intermediul grupurilor de actiune
locala formate din reprezentanti ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor
public si privat;
13

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

este realizata prin strategii integrate si multisectoriale de dezvoltare locala pe zone,
elaborate luând în considerare necesitatile si potentialul local; si
include caracteristici inovatoare în context local, colaborare în retea si, dupa caz,
cooperare.
Aceasta metodologie unica va permite utilizarea conectata si integrata a fondurilor, în
vederea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locala.
Principalele scopuri ale propunerii Comisiei sunt simplificarea şi extinderea utilizării CLLD ca
instru- ment de dezvoltare. Propunerile în materie de CLLD:
» vor încuraja comunităţile locale să dezvolte abordări integrate de tipul „de jos în
sus”, în împrejurări în care este necesar să se răspundă provocărilor teritoriale şi locale
care impun schim- bări de natură structurală;

»

vor consolida capacitatea comunităţii şi vor stimula inovarea (inclusiv inovarea
socială), spiritul antreprenorial şi capacitatea de schimbare, prin încurajarea dezvoltării
şi descoperirii potenţialului neexploatat din cadrul comunităţilor şi teritoriilor;

» vor promova proprietatea comunităţii

prin creşterea

gradului de participare în

cadrul co- munităţilor şi consolidarea sentimentului de implicare şi proprietate care
poate spori eficienţa politicilor UE; şi
» vor asista guvernanţa pe mai multe niveluri prin asigurarea unei căi de participare
deplină la conturarea punerii în aplicare a obiectivelor UE în toate domeniile pentru
comunităţile locale.

4.1 Principalele componente ale dezvoltării locale plasate sub
responsabilitatea comunităţii
» Grupurile de acţiune locală ar trebui să fie formate din reprezentanţi ai intereselor socioeco- nomice locale ale sectoarelor public şi privat, precum antreprenori şi asociaţiile
acestora, autorităţi locale, asociaţii de cartier sau asociaţii rurale, grupuri de cetăţeni (cum
ar fi minorităţile, cetăţenii vârstnici, femeile/bărbaţii, tinerii, antreprenorii etc.), organizaţii
14
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comunitare şi voluntare etc. Societatea
civilă şi partenerii din sectorul privat ar trebui să deţină cel puţin 50 % din puterea
decizională şi niciun grup de interese nu ar trebui să deţină singur mai mult de 49 % din
drepturile de vot.
» Strategiile de dezvoltare locală trebuie să fie coerente cu programele relevante ale
fon- durilor CSC, în cadrul cărora primesc sprijin. Acestea ar trebui să definească zona şi
populaţia care fac obiectul strategiei; să includă o analiză a necesităţilor de dezvoltare şi
a potenţialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor forte, a deficienţelor, a oportunităţilor şi
a pericolelor (SWOT); şi să descrie obiectivele, precum şi caracterul integrat şi inovator
al strategiei, inclusiv ţinte pentru realizări sau rezultate. Strategiile ar trebui să includă,
de asemenea, un plan de acţiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt
transpuse în acţiuni, proceduri de gestionare şi moni- torizare şi un plan financiar.

»

Acoperirea zonei şi a populaţiei în cadrul unei strategii locale date ar trebui să fie
coe- rentă, ţintită şi să ofere o masă critică suficientă pentru punerea efectivă în aplicare
a acesteia. Le revine grupurilor de acţiune locală responsabilitatea de a defini zonele şi
populaţia care vor face în realitate obiectul strategiile lor, însă acestea

trebuie să

corespundă criteriilor care urmează
să fie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Drept referinţă, dispoziţiile pentru perioada
2007-2013 privind acoperirea populaţiei în cadrul programului LEADER urmăresc un
minimum de popu- laţie de 10 000 de persoane şi un maximum de 150 000 de persoane.
Media populaţiei care face obiectul programelor URBAN II, finanţate de FEDR în perioada
2000-2006 a fost de aproximativ
30 000 de locuitori.
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4.2

STRATEGIA

NAŢ IONALĂ

PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ

ROMÂNIEI ORIZONTURI 2013-2020-2030
Ca orientare generală, vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe
termen scurt, mediu şi lung:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării
durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat
membru al UE.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al
principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

ărilor Uniunii Europene la

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
tărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

4.3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA (2014 -2020) SUD-VEST

OLTENIA
Pentru perioada 2014 – 2020, Strategia de Dezvoltare Regională este un document
integrator, care își propune armonizarea politicilor şi strategiilor existente în diferitele
domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la nivel regional. Pentru implementarea
Strategiei de dezvoltare regionala și prin intermediul fondurilor europene este necesară
asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. În acest sens, au fost luate în
considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2020 și s-a asigurat
corelarea cu obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii, promovate prin propunerile de
regulamente pentru perioada 2014 –2020.
Viziunea
Viziunea regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada de programare 2014-2020 este
aceea de a deveni un promotor al competitivității atât în domeniul industrial, cât și în
agricultură, dar și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri
performant bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor inovative şi
16
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promovarea dezvoltării durabile.
Obiectivul general
Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si
echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea reducerii disparitatilor existente
intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul crestreii nivelului
de trai al cetatenilor.
Obiective specifice
Pentru atingerea obiectivului general al PDR 2014-2020, au fost stabilite urmatoarele
obiective specifice, corelate cu prioritatile de finantare:


Cresterea

atractivitatii

regionale

si

dezvoltarea

durabila

a

regiunii

prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea potentialului agricol, a zonelor
urbane si a potentialului turistic,
 Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea
infrastructurii specifice cercetarii/inovarii si calificarea resurselor umane;
 Protectia si imbunatatirea mediului prin cresterea calitatii infrastructurii de mediu
si cresterea eficientei energetice

4.4 PRIORITATI DE DEZVOLTARE 2014-2020
Prioritatea 1. Dezvoltare urbana durabila.
Domeniul de interventie 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de baza in orase
Domeniul de interventie 1.2: Dezvoltarea economica a oraselor, inclusiv a zonelor
periurbane
Domeniu de interventie 1.3: Dezvoltarea mediului social al oraselor
Prioritatea 2. Cresterea competitivitatii economice a regiunii
Domeniu de interventie 2.1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
17
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Domeniu de interventie 2.3: Cresterea competitivitatii IMM-urilor
Prioritatea 3. Dezvoltarea infrastructurii locale si regionale.
Domeniu de interventie 3.1: Reabilitarea infrastructurii locale si regionale de transport
Prioritatea 4.. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale ( sanatate,
educatie, servicii sociale)
Domeniu de interventie 4.1: Infrastructura de sanatate si pentru situatii de urgenta
Domeniu de interventie 4.2: Infrastructura educationala
Domeniu de interventie 4.4 Dezvoltarea infrastructurii administrative
Prioritatea 5. Dezvoltarea turismului,

valorificarea patrimoniului natural

si a mostenirii cultural-istorice
Domeniu de interventie 5.1: Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului
cultural al regiunii
Domeniu de interventie 5.2:

Crearea/modernizarea infrastructurii de turism in vederea

cresterii atractivitatii regiunii
Prioritatea 6. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a
pescuitului
Prioritatea 7. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile
si a incluziunii sociale
Domeniu de interventie: 7.1 Investitii in educatie, competente si invatare pe tot parcursul
vietii
Domeniul de interventie 7.2: Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca
Domeniul de interventie 7.3: Incluziune sociala si combaterea saraciei
Prioritatea 8. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
Domeniul de interventie: 8.1

Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si

privat
Domeniul de interventie 8.2: Modernizarea infrastructurii de mediu
Domeniul de interventie 8.3: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si
gestionarea riscurilor
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Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre aceste forme de asociere, fiind constituită
din punct de vedere teritorial – administrativ, din: 5 judeţe - Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinti şi Gorj.
Reţeaua de localităţi cuprinde 40 de oraşe, dintre care 11 municipii, respectiv 408 comune
cuprinzând 2066 de sate.
La nivelul regiunii funcţionează Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia,
care şi-a stabilit ca şi misiune stimularea dezvoltării sociale şi economice echilibrate şi durabile
a regiunii, prin elaborarea şi implementarea de strategii şi programe, atragerea de investiţii şi
promovarea regiunii pe plan intern şi extern, pe baza parteneriatului cu administraţiile publice
locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.
4.5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ A ROMÂNIEI 2014-2020
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în
contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.
Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada
2010-2020. Urmărind obiectivele

strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă,

sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele
membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi
incluziunii sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general. Pe baza acestui document,
fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui
Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.
Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR îşi propune să
răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de securitatea
alimentară, gestionarea
echilibrată,

dar

durabilă

a

resurselor

naturale

şi

dezvoltarea

teritorială

şi obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un

mod strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine
într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din
România.
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România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului său economic şi
social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe
cap de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale.
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ
faţă de zonele urbane şi se caracterizează

prin: deficienţe

(numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură,

structurale

persistente

îmbătrânirea populaţiei, un număr

mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agroalimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de
semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces
redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională;
investiţii

insuficiente

în cercetare

o modestă orientare

către export;

şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu

mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere
ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune

socială;

o administraţie

publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de schimbările
climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în general, a teritoriului
naţional.
Acordul de Parteneriat propus de România (AP Ro) asigură convergenţa cu
strategia europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, precum şi
cu scopul specific al fiecărui fond, în conformitate cu obiectivele Tratatului, inclusiv în ceea
ce priveşte coeziunea economică, socială şi teritorială.
Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul global al
Acordului de Parteneriat,

economia românească trebuie să se

transforme într-o

economie modernă şi competitivă, abordând cele cinci provocări în materie de dezvoltare:
I.

Competitivitatea;

II.

Oamenii şi societatea;

II.

Infrastructura;

IV. Resursele;
V.

Administraţia şi guvernarea.

Din cele cinci provocări în materie de dezvoltare ale AP Ro, în strategia PNDR sunt
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abordate integral primele 3 povocări respectiv, Competitivitatea, Resursele, Oamenii şi
societatea şi parţial, Administraţia şi Guvernarea.
În urma analizei şi a identificării nevoilor socio-economice şi a deficitelor
structurale ale României se conturează necesitatea unui program investiţional abordat
pentru atingerea a 9 obiective tematice (OT)

din cele 11 menţionate în Cadrul

Strategic Comun (CSC).
Strategia PNDR pentru perioada 2014-2020 urmăreşte să ofere soluţii la nevoile
identificate prin
continuarea

intermediul

analizei

progreselor înregistrate

de

SWOT.
la

Totodată,

aderarea

strategia

Românei

la

UE

urmăreşte
în

2007

susţinute prin PNDR 2007-2013.
Intervenţiile pentru perioada 2014-2020 vor contribui la consolidarea dezvoltarii pe
termen mediu şi lung a sectorului agricol şi de dezvoltare rurală. În conformitate cu analiza
SWOT, din cele 28 de nevoi identificate, 24 pot fi considerate prioritare pentru intervenţia
prin PNDR şi vor fi susţinute prin măsuri în cadrul celor şase priorităţi de dezvoltare rurală.
Celelalte nevoi vor putea fi abordate în mod complementar în cadrul programelor
operaţionale sectoriale, în acord cu AP Ro şi programele de finanţare Naţională. PNDR
are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în mediul rural, inclusiv prin dezvoltarea
şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin oferirea de servicii de bază comparabile cu zonele
urbane şi prin reducerea decalajului de venituri dintre rural şi urban.
Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin orientarea
lor către sectorul non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată
în plină schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din
sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de

muncă sustenabile, înfiinţarea şi

consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care generează locuri
de muncă şi un venit

suplimentar sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea standardelor de

viaţă din zonele rurale.
Atragerea tinerilor calificaţi ca actori în zonele rurale este o metodă sustenabilă de
regenerare şi consolidare a comunităţilor rurale. Abordarea acestei nevoi are legătură cu
progresul social şi economic în general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi
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servicii publice şi private, la produsele alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi
educaţionale.
O

infrastructură

rurală

bine

dezvoltată

şi

funcţională

reprezintă

baza

pentru

dezvoltarea economică în zonele rurale.
Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, protejarea
resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
creşterea atractivităţii zonelor rurale, ci şi un element esenţial în utilizarea eficientă a
resurselor şi protecţia mediului. Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi
de canalizare/tratare a apei reziduale, precum şi a unor activităţi de protejare a moştenirii
rurale pot contribui la eforturile comune de asigurare a dezvoltării durabile în comunităţile
rurale. Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod esenţial la
dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural, la creşterea ponderii serviciilor şi implicit
a locurilor de muncă. Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie
nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele rurale, ci stimulează activităţile de turism rural,
dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă. Sprijinul pentru această nevoie
stimulează şi continuă progresul înregistrat prin sprijinul alocat prin PNDR 2007-2013.
Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care este destinată să
ajute populaţia rurală să-şi cunoască mai bine nevoile de dezvoltare, resursele
naturale de care dispun

în

vederea

adoptării

unor

decizii

colective

pentru

dezvoltarea şi îmbunătăţirea potenţialul de care dispun, pe termen lung.

4.6 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020)
Obiective/priorități
Încurajarea

transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură,

silvicultură şi în zonele rurale;
Creşterea viabilităţii ex- ploataţiilor şi a competitivită- ţii tuturor tipurilor de
agri- cultură în toate regiunile şi promovarea teh-nologiilor agricole
inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor;
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Promovarea

organizării

lanţului

alimentar,

inclusiv

procesarea

şi

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării
riscurilo;
Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultu- ră şi silvicultură r în agricultură;
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi spri- jinirea tranziţiei către o
eco- nomie cu

emisii reduse de carbon şi rezistentă la schim- bările

climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;
Promovarea

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a

dezvoltării

economice în zonele rurale.
Instrumente și măsuri:
Transfer de cunoștințe şi acțiuni de informare;
Investiții în active fizice;
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;
Cooperare;
Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în
cadrul exploatație;
Înfiinţarea grupurilor de producători;
Managementul riscului;
Agro-mediu;
Agricultură ecologică – climă;
Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice;
Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;
Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale;
Leader;
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5. CONTEXTUL GENERAL AL DEZVOLTARII COMUNITATILOR RURALE DIN ROMANIA,
STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE.
Noua politică a Uniunii Europene pune un accent deosebit pe dezvoltarea rurală. În
Uniunea Europeană (25) peste jumătate din populaţie locuieşte în localităţi rurale, care
acoperă peste 90% din teritoriu. Încă din 2001 (iunie), la Göteborg, Consiliul European a
concluzionat faptul că politica de dezvoltare rurală va accentua mai puţin aspectele legate de
susţinerea pe piaţă a agriculturii şi va fi mai mult orientată asupra asigurării bunăstării
oamenilor, animalelor şi plantelor, a conservării mediului, a grijii faţă de natură şi asigurării
unei alimentaţii sănătoase.
Foarte mult timp, în Uniunea Europeană politicile rurale s-au suprapus politicilor agrare
şi sectorului agricol. Ruralul european a fost considerat ca fiind un sector, nepunându-se
accent pe dimensiunea spaţială a acestuia.
Noua abordare a ruralului presupune, implicit, şi o definire spaţială a acestuia. În
practica Uniunii Europene a fost adoptat criteriul OECD, bazat pe densitatea populaţiei. În
acest fel, încep să devină posibile comparaţiile la nivel internaţional ale condiţiilor şi dinamicii
mediului rural din Europa.
După un deceniu de reforme structurale, legislative şi instituţionale, de restructurare
economică şi socială în vederea pregătirii aderării, România trebuie să facă faţă unui context
semnificativ schimbat şi cu un nivel crescut de interdependenţe între Statele Membre, care
necesită un comportament strategic raţional şi eficace. Faptul că România este stat membru
UE cu un PIB pe cap de locuitor mult sub media europeană accentuează nevoia de folosire
eficientă a resurselor proprii şi a fondurilor comunitare, de stimulare mai activă a investiţiilor
străine şi autohtone.
România are astfel nevoie de menţinerea pe o perioadă cât mai lungă a creşterii
economice rapide, echilibrate şi durabile, de instituţii puternice şi eficiente, de un sistem
legislativ coerent şi de un şistem fiscal predictibil. România trebuie, de asemenea, să
îndeplinească la termen obligaţiile pe care şi le-a asumat prin Tratatul de aderare şi să
contribuie

la

realizarea

obiectivelor

Europei
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infrastructurilor fizice, adaptarea sistemului educaţional la cerinţele europene, revigorarea
cercetării ştiinţifice şi inovării, cu accent pe aplicabilitate în practica economică bazată pe
parteneriatul între mediul de afaceri, universităţi şi institutele de cercetare, restructurarea
fundamentală a agriculturii şi impulsionarea dezvoltării rurale, precum şi consolidarea
capacităţii administrative în vederea implementării acquis - ului comunitar.
Dezvoltarea rurală a României are ca principal obiectiv dezvoltarea armonioasă a
comunităţilor rurale, simultan cu consolidarea sectoarelor agricol şi silvic, ţinând cont de
cerinţele de protecţie a mediului înconjurător.
În vederea atingerii acestui obiectiv, România va sprijini dezvoltarea infrastructurii rurale
(reţelele de drumuri, reţelele de comunicaţii, servicii de sănătate, educaţie, consultanţă) şi
diversificarea serviciilor oferite către populaţia din mediul rural.
Pentru reorientarea unei părţi din populaţia ocupată în agricultură, în cadrul
comunităţilor rurale vor fi stimulate dezvoltarea serviciilor pentru agricultură şi diversificarea
activităţilor economice complementare (mica industrie, turism, artizanat). Acestea vor trebui să
contribuie la valorificarea resurselor specifice mediului rural (inclusiv a potenţialului turistic şi
cultural-spiritual al satului românesc) şi să asigure folosirea mai eficientă forţei de muncă
rurale.
Pentru dezvoltarea de proiecte care îşi propun potenţarea şi valorificarea resurselor
locale, vor fi iniţiate măsuri pentru creşterea capacităţii administrative locale de atragere a
resurselor financiare, inclusiv prin parteneriate public-privat.
Având în vedere calamităţile naturale din anii precedenţi, autorităţile locale vor fi
sprijinite pentru elaborarea şi aplicarea de politici şi programe de prevenire a riscurilor
naturale.
Absorbţia fondurilor comunitare constituie un obiectiv în sine al strategiei post-aderare,
ţinând cont de contribuţia însemnată pe care aceste fonduri o vor avea la recuperarea
decalajelor faţă de nivelul de dezvoltare din statele membre UE. Accesul la aceste resurse
financiare prin politica europeană de coeziune reprezintă unul dintre principalele beneficii
economice.
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Pentru a deveni beneficiar net al fondurilor comunitare, România trebuie să asigure un
grad de absorbţie cât mai ridicat al acestora. Fondurile pe care România le va primi de la UE
sunt potenţiale, pe când contribuţia la bugetul comunitar este certă şi reprezintă o obligaţie
asumată ca stat membru.
Premisele pentru utilizarea optimă a acestor resurse financiare sunt:
informarea reală a tuturor categoriilor de potenţiali solicitanţi şi beneficiari ai
proiectelor finanţate din fondurile europene. Campaniile de informare trebuie să
ofere informaţii detaliate despre posibilităţile create, modul de aplicare şi să ajungă la
destinatari prin mijloace de comunicare adaptate.
asigurarea cu prioritate a capacităţii administrative a tuturor instituţiilor implicate
în gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare, pentru ca acestea să îşi
poată desfăşura activitatea la standarde înalte, eficient şi transparent. Un accent
deosebit trebuie pus pe formarea unui număr suficient de specialişti în gestiunea
fondurilor comunitare, care să acopere întreg spectrul administraţiei publice româneşti
atât geografic, cât şi tematic.
sprijinirea promotorilor de proiecte pentru stabilirea unui portofoliu de proiecte
mature, care să poată fi finanţate prin programele operaţionale. Reînnoirea permanentă
a acestei rezerve de proiecte constituie o garanţie a creşterii gradului de absorbţie a
fondurilor comunitare.
Politica de dezvoltare rurală completează şi acompaniază politica de piaţă şi are drept
scop consolidarea şi diversificarea economiei comunităţilor rurale. Această politică se bazează
pe abordarea multisectorială integrată a spaţiului rural.
Cadrul de armonizare a politicii de dezvoltare rurală cu priorităţile Comunităţii este stabilit
prin Reglementarea Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală
acordat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR).
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Principalul instrument de finanţare a bugetului agricol al UE pentru obiectivele de
dezvoltare rurală este

începând cu anul 2007 Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurală (FEADR).
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală este fond complementar, ce oferă
asistenţă în domeniul dezvoltării comunităţilor din mediul rural şi urban. FEADR finanţează
activităţi ce au ca scop creşterea competitivităţii agricole şi forestiere, de management agricol
şi de mediu, de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în
perimetrele ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă până la zonele rurale periurbane
aflate în declin sub presiunea centrelor urbane.
Finanţarea din FEADR se face pe bază de alocări diferenţiate din bugetul anual şi vor
include pre-finanţarea, plăţi intermediare şi plăţi finale.
Pentru realizarea măsurilor complexe de dezvoltare rurală se asigură mijloacele de
coordonare cu alte instrumente ale Politicii Comunitare prin:
Fondul European de Dezvoltare Economică Regională (FEDER) constituit în anul
1975 şi are rolul de a sprijinii regiunile rămase în urmă, pentru reducerea decalajelor în
dezvoltarea rurală;
Fondul European pentru Dezvoltare Regional este fond structural destinat promovării
coeziunii

economico-sociale

care

are

ca

obiectiv

înlăturarea

dezechilibrelor

prin

dezvoltarea/conversia regiunilor. FEDR finanţează investiţiile productive, investiţiile în
infrastructura de transport, educaţie, telecomunicaţii, energie, protecţia mediului, întărirea
parteneriatului public-privat.
Fondul de Coeziune (FC) creat în scopul sprijinirii, pe baza principiilor de solidaritate
economică şi socială, a celor mai sărace state membre;
Fondul de Coeziune este fond nestructural care oferă asistenţă în domeniul mediului şi
reţelelor transeuropene de transport. Activităţile eligibile pentru FC sunt cele care implică
proiecte majore cu buget de peste 25 de milioane euro (în domeniul mediului) sau peste 50 de
milioane Euro (în domeniul transporturilor).
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Fondul Social European (FSE) a fost creat în anul 1960 şi are rolul de a sprijinii
formarea profesională şi a pieţei;
Fondul Social European este fond structural, destinat prevenirii şi combaterii şomajului şi
promovării integrării sociale, sprijinind implementarea Strategiei Europene pentru Ocupare.
FSE finanţează îmbunătăţirea învăţ mă ântului profesional, a educaţiei, consilierii, politicilor
active pe piaţa muncii pentru combaterea şomajului, promovarea oportunităţilor egale,
promovarea unei forţe de muncă flexibile.
Fondul European pentru Pescuit (FEP);
Fondul European pentru Pescuit este fond complementar ce finanţează măsurile de
asigurare a continuităţii activităţilor de pescuit şi exploatare raţională, precum şi protejare a
resurselor de pescuit, dezvoltare de întreprinderi viabile în sectorul piscicol, dezvoltare şi
îmbunătăţire a calităţii vieţii din zonele dependente de pescuit.
Banca Europeană de Investiţii (BEI).

6. MOTIVAŢIA STRATEGIEI LOCALITĂŢII COSTEŞTI
6.1. Context general
România traversează o perioada foarte dinamica şi complexa în care procesele legate
de tranziţie, descentralizare se împletesc cu cele care provin din aspiraţiile la integrare în
Uniunea Europeana, din dinamica globalizării etc. Comunele resimt tot mai acut faptul ca sunt
factori economici pe o piaţă aflată şi ea în dinamica; comunele încearcă să îşi definească
specificul, categoriile de servicii ţi produse, pieţele de desfacere, aliaţii şi competitorii.
Costeşti nu face excepţie: este una din localităţile de rang I ale judeţului Vâlcea, situată
într-o zona muntoasă, într-un nod important al culoarelor de dezvoltare. Costeşti are un trecut
şi un potenţial care o obligă la o comunitate activă şi ambiţii de a-şi asuma roluri importante la
nivel teritorial, pornind de la potenţialul prezent şi oportunitaţile care se prefigurează.
Costeşti are nevoie să îşi identifice şi să susţină competenţele-cheie pe care le deţine
pentru a deveni un factor lucid în competiţia între comune; trebuie să identifice şi să îşi asume
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rolurile pe care poate le doreşte să le joace la nivel judeţean şi naţional, precum şi în contextul
integrării României în UE.
6.2. De ce o strategie de dezvoltare locală?
Necesitatea unui document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare ale comunităţii,
care să abordeze onest problemele locale, care să se bazeze pe potenţialul local de
dezvoltare. Acest document urmează să aibe rolul unei constituţii locale.
Strategia constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a priorităţilor
acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice, dar care trebuie să
constituie sursa principală a programelor politice supuse electoratului, întrucât este întocmit de
comunitate. Strategia constituie carta de dezvoltare locală căreia i se subscriu propunerile
politice (alegerile validează practic pachetul de proiecte/programe considerat de cetaţeni
prioritar în momentul alegerilor).
Acest document va asigura implicarea generală a factorilor locali, a cetăţenilor în
elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a Craiovei pe termen mediu şi lung şi a
proiectelor pe termen mediu şi scurt care derivă din aceste planuri
Contextul actual este foarte favorabil:
PUG şi regulamentul local în etapa de lansare a licitaţiei,
Experienţa câştigate în planificarea multianuală a suportului public (planul de investiţii)
în implementarea PUG.
Ceea ce este necesar faţă de primele două elemente o strategie care să orienteze
eforturile factorilor locali (publici, privaţi, comunitatea în sine), resursele acestora către un
program prioritizat de intervenţie pe termen scurt şi mediu, pe baza unei viziuni şi obiective de
dezvoltare pe termen lung
Dezvoltarea locală se va baza pe aceste documente principale:
Strategia de dezvoltare,
PUG şi regulamentul aferent,
Planul multianual de investiţii publice în sprijinul implementării.
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Pe lângă acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale instituţiilor şi organizaţiilor
locale, va furniza informaţiile necesare sectorului privat şi va implica pe reprezentanţii acestuia
în planificarea dezvoltării economice locale, va asigura fundamentarea solicitărilor de finanţare
pentru proiectele prioritare, a împrumuturilor, a emisiunilor de obligaţiuni etc
Un aspect crucial al strategiei îl constituie asigurarea bazelor pentru o relaţie nouă cu
localităţile din jur. Coeziunea teritorială a proceselor de dezvoltare presupune construirea
alianţei urban-rural pentru a consolida poziţia polului de dezvoltare pe care îl alcătuieşte
localitatea Costeşti şi comunele din jur în regiune şi la nivel naţional. In Uniunea Europeana
zonele metropolitane sunt factori de anvergură regională, naţională şi internaţională;
comunităţile locale urbane şi rurale aliate se pregătesc să joace roluri economice pe măsura.
Dorim să explorăm împreuna cu partenerii noştri posibilitatea şi interesul local pentru un
asemenea tip de alianţă, în măsura în care considerăm că ne poate fi tuturor de folos.
6.3. Ce urmează sa asigure strategia:
VOCEA (factori deschişi şi parteneriate în dezvoltare, accesibilitate, rolurile teritoriale);
SUFLETUL (viaţa economică, produsele şi serviciile, resursele umane înalt calificate,
fluxurile de persoane, mărfuri, informaţie, planuri transparente de dezvoltare,
evenimente care exprimă potenţialul şi marca oraşului);
SI IMAGINEA COMUNEI (prestigiul, istoria, contribuţiile la nivel regional, naţional,
internaţional, mediul natural şi patrimoniul construit, calitatea vieţii, atractivitatea,
transparenţa proceselor, comunitatea deschisă).
 DEZVOLTAREA SI ASUMAREA ROLURILOR
Să identifice rolurile pe care şi le poate asuma comuna Costeştii in judeţ, categoriile de
influenţă, zonele aferente şi modalităţile în care influenţele exercitate se manifestă; să
identifice căile de consolidare a poziţiei în teritoriu, parteneriatele necesare, proiectele
prioritare care decurg de aici.
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 DEZVOLTAREA ACCESIBILITATII
Modalităţi de a îmbunătăţi accesibilitatea, conectivitatea la polii de dezvoltare regionali şi
naţionali, la resurse, la pieţele de desfacere, la cunoaştere, prin marile culoare de
transport/coridoare de dezvoltare. Comuna Costeşti trebuie să fie capabilă de o prezenţă
teritorială mai activă; sa fim contactaţi uşor, sa fim accesibili, sa putem accesa orice zona a
tarii la rândul nostru.
 UN MEDIU CURAT, ATRAGATOR
Costeşti are nevoie de un mediu curat, de calitate, prietenos, atrăgător pentru comunitate,
vizitatori, investitori, cu mijloacele şi resursele disponibile,
Comunitatea are nevoie să devină partener activ în protejarea/conservarea resurselor
astfel încât să asigure condiţiile pentru o înaltă calitate a vietii comunităţii locale, pentru
dezvoltarea durabila.
 PATRIMONIU, PRESTIGIU, IMAGINE
Costeşti are nevoie să pună în termeni europeni în valoare patrimoniul construit şi natural;
aceste două categorii de atu-uri trebuie să facă parte din marca comunei, parte a prestigiului şi
imaginii judeţului Vâlcea, în egală măsură argumente de dezvoltare economică şi subiecte ale
grijii şi respectului comunităţii de a fi prezervate şi valorificate durabil.
 O COMUNĂ CLĂDITĂ ARMONIOS
Modul în care se construieşte şi dezvoltă o comună constituie cea dintâi carte de vizită
a acestuia.
Terenurile urbane sunt limitate, resursele de teren în general sunt limitate devine din ce
în ce mai evidenta şi presanta necesitatea de a le gestiona cu grija; planificarea dezvoltării
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urbane este de multe ori privită ca o piedică de interesele limitate individuale sau de grup.
Rezultatele lipsei unui plan armonios de dezvoltare şi a regulamentelor de construire ferme,
lipsa conştientizării comunităţii asupra modului în care acestea contribuie la ridicarea valorii
terenurilor şi proprietăţilor conduc, după cum se observa fără efort, la urâţirea aspectului
comunei, la aglomerare, la disfunctionalităţi tot mai grave. Planificarea dezvoltării locale, aşa
ca pretutindeni în lumea civilizată, trebuie sa fie un proces transparent, asumat de întreaga
comunitate şi controlat pe baza acestei asumări prin planurile de urbanism. Construirea
întâmplătoare, abuziv şi necoordonaţă, conduce la scăderea valorii terenurilor şi a
construcţiilor pe toata zona de influentă în cele din urma.
Strategia, ca secţiune a PUG va asigura legătura între planurile de urbanism,
regulament şi sprijinul prin intervenţia publică (investiţii) a unei dezvoltări funcţionale
armonioase care să conducă la creşterea valorii terenurilor, la punerea în valoare a zonelor
comunei, la asigurarea de spaţiu pentru diversele funcţiuni, de la locuire pana la
amplasamente pentru afaceri, la creşterea gradului de atractivitate a acestuia.
 POLI DE DEZVOLTARE
Costeşti constituie un mic pol, un nod, o intersecţie de fluxuri de persoane, bani, mărfuri,
servicii, interese judeţene, aceste fluxuri utilizează căi de transport şi combinaţii de căi de
transport. Dorim ca această răscruce de fluxuri de resurse sa fie asigurată cu un nivel şi
condiţii europene de funcţionare; de asemenea dorim să venim în întâmpinarea intereselor pe
care le atrage Costeşti cu un plan de dezvoltare şi diversificare a serviciilor, dotărilor necesare.
 DEZVOLTARE ECONOMICA SI ECHITATE
Costeşti doreşte să identifice căile prin care să asigure condiţii de viată rezonabile pentru
toate categoriile de venituri, să sprijine dezvoltarea economica locală prin asiguarea serviciilor
care să facă din Costeşti un loc iubit de locuitorii actuali şi dorit pentru tinerii care studiază,
pentru vizitatorii care trec, pentru investitorii în căutare de amplasamente. Este nevoie de
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asigurarea condiţiilor care să-i facă pe tineri să se stabilească în comună, sa-şi facă familii şi
să dorească să evolueze în acest mediu. In acest scop, e necesara consolidarea
parteneriatului între primărie, universităţi, instituţii de cercetare, privind resursele umane,
sector privat.
Este necesară diversificarea activităţilor economice şi explorarea punctelor tari şi a
oportunităţilor pentru comună, în acest sens. Primăria şi partenerii instituţionali publici doresc
să îşi unească resursele şi energiile în scopul facilitării dezvoltării economice locale:
asigurarea de servicii de calitate, terenuri pentru dezvoltare, planuri de dezvoltare
transparente, parteneriate locale şi angajarea comunităţii, deschiderea factorilor locali.
 PARTENERIATE TERITORIALE PENTRU DEZVOLTARE
Comuna Costeşti nu poate şi nu intenţionează să se dezvolte în izolare; limitele
administrative nu definesc decât atribuţii administrative. In prezent, procesele de dezvoltare şi
cele de involuţie, mişcarea populaţiei de la sat la oraş şi invers, dezvoltarea economica şi
sărăcia, problemele şi avantajele de mediu, fluxurile de marfa, persoane etc., trec peste
hotarele administrative şi presează autorităţile locale la o noua atitudine.
Oraşele cooperează cu comunele din jur, regiunile cooperează între ele, tarile conlucrează
şi se aliază pentru rezolvarea problemelor comune, utilizează resurse variate pentru scopuri
comune de dezvoltare etc. Comuna Costeşti invită comunele din jur ca observatori şi parteneri
în procesul de dezvoltare, pentru a acorda împreună instrumentele în domeniile de interes
comun, fie ele probleme, fie speranţe şi proiecte de dezvoltare.
 DESCHIDERE ŞI CREATIVITATE PENTRU PERFORMANTA
Dezvoltarea este un proces viu; dinamica proceselor presupune o deschidere constantă la
schimbare, o adaptare continuă la condiţii noi şi dezvoltarea creativităţii şi deschiderii la
parteneriat în abordarea continuă a schimbării. Strategia va fi un document viu, subiect de
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consultare şi adaptabilă nevoilor comunităţii, pe care primăria să-l poată gestiona potrivit
acestora.
Obiectivele majore ale acestui demers sunt:
Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen lung, prin participarea tuturor
factorilor locali interesaţi
Valorificarea creativă a potenţialului comunei Costeşti
Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al comunei Costeşti
Structurarea şi consolidarea parteneriatelor public –privat - comunitate în vederea
atingerii obiectivelor de dezvoltare comun agreate
Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o abordare
structurată, integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării comunei şi a cetăţenilor săi
Conştientizarea asupra valorilor şi potenţialului local şi angajarea cetăţenilor în
procesele de planificare şi implementare a obiectivelor identificate în parteneriat
Obiectivele de dezvoltare ale comunei Costeşti se pot realiza numai în condiţiile unei
strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, în funcţie de
aceasta, să se stabilească şi structura cursurilor de calificare.

Principalele principii
ale strategiei de
dezvoltare durabila
sunt:

Durabilitate

Competitivitate

Sprijin financiar

O buna
administrare

Durabilitate- condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei dar în special pentru
persoanele defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare pentru un trai decent,
sănătatea şi bunăstarea tuturor;
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Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional şi
chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;
Sprijin financiar- să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a
satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare;
O buna administrare- reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin
responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă.
Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua in considerare
următoarele criterii:
- coeziunea şi solidaritatea cetăţenilor
- puterea comunei
- dezvoltarea durabilă
- obiective de calitate globale locale - integrare
Pentru fiecare dintre acestea în domeniile de acţiune stabilite se formulează câte un obiectiv
strategic (proces), astfel:

Economic

Urbanism

Plan
economic
Coeziunea / Creşterea
Creşterea
solidaritatea coeziunii sociale numărului de
Cetăţenilor a cetăţenilor
locuri de
Acces la
munca
informaţie
Puterea
Creşterea
Creşterea
comunei
puterii sociale a puterii
comunei
economice a
comunei
Dezvoltarea Minime
Minime
Durabila
probleme
probleme
sociale
economice
Obiective
Aliniere la
Aliniere la

Plan
Urbanism
Politici ale
teritoriului in
favoarea
cetăţenilor

Criterii /
Planuri

Social
Plan social

Valoare
ridicata a
comunei

Mediul
înconjurător

Plan de mediu Plan infrastructura
Creşterea
coeziunii
ecologice a
cetăţenilor

Echilibru intre
activităţi
antropice şi
poluare
Valorificarea Minime
teritoriului ca probleme de
resursa
mediu
Aliniere la
Aliniere la
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Infrastructura

Asigurarea
satisfacerii nevoilor
de confort şi civilizaţie

Nivel ridicat de
civilizaţie

Optimizarea
raportului nevoi /
resurse
Aliniere la standarde
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CADRUCALITATIV

standarde
sociale
europene

standarde
economice
europene

standarde
principii,
europene de standarde de
urbanism
mediu
europene

europene de
civilizaţie

Capacitatea strategiei şi a planurilor de acţiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând
eficient resursele existente şi adaptându-se viziunii generaţiilor tinere reprezintă, de
asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol.
Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri:
- nivel strategic - pe termen lung
- nivel tactic - pe termen mediu
- nivel de proiecte - pe termen scurt, eşalonat
In acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Costeşti pentru
perioada 2009 - 2013 şi se prefigurează tendinţele pentru perioada următoare.
Strategia de dezvoltare durabilă are cel puţin şapte trasaturi caracteristice care se
recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.
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CELE SAPTE CARACTERISTICI ALE STRATEGIEI SUNT:
IMAGINE ASUPRA VIITORULUI
CREATIVITATE
FLEXIBILITATE
ACTIVITATE
CREATE PENTRU ACTIUNE
ORIENTATE SPRE SCHIMBARE
ORIENTATE SPRE CASTIG VIABIL

Produsele/ Rezultatele aşteptate
Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Costeşti 2014-2020 va
asigura următoarele aspecte:
Profilul de dezvoltare pe termen mediu a comunei Costeşti,
Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Costeşti 2014-2020,
inclusiv politicile, programele şi proiectele de dezvoltare, planul de acţiune/măsuri
pentru implementare, precum şi instrumentele de monitorizare, evaluare şi control;
Strategia va fi supusă consultării grupurilor consultative constituite în acest scop şi
aprobării în cadrul Consiliul Local şi introdusă ca secţiune a PUG;
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Programul de proiecte de investiţii de capital prioritare, corelat cu prevederile strategiei
şi vizualizat în planşa de etapizare a PUG;
Strategia va fi instituţionalizată potrivit specificului structurilor locale şi deciziei
partenerilor locali;
Asigurarea capacităţii instituţionale necesare funcţionarii parteneriatului - instruirea şi
pregătirea specialiştilor din cadrul instituţiilor partenere pentru planificarea şi
implementarea strategiei;
Stabilirea parteneriatelor inter-instituţionale/inter-departamentale, inter-sectoriale, interdisciplinare la nivelele şi în domeniile relevante în scopurile stabilite prin strategie
(constituirea de grupuri consultative pe domenii);
Conştientizarea şi atragerea comunităţii locale, mobilizarea acesteia în procesul de
elaborare şi implementare a strategiei;
Instruirea şi pregătirea reprezentanţilor comunităţii locale pentru planificarea şi
implementarea programelor de dezvoltare locală
Identificarea şi implementarea formulei de instituţionalizare a strategiei şi a procedurilor
de funcţionare (actualizare, implementare, monitorizare) aferente (pe orizontala şi
verticala, reprezentare, decizional, tehnic, comunicare etc.);
Identificarea pachetului de indicatori şi a sistemului de proceduri aferent în sprijinul
procesului de luare a deciziilor .
Identificarea aliaţilor strategici şi iniţierea activităţilor de construire a alianţelor;
Asigurarea legăturii cu mijloacele de comunicare în masa.

7. METODOLOGIE
Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile
încearcă să îşi proiecteze imaginea viitorului pornind de la o serie de certitudini prezente de
potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de realizare a acelui viitor. Etapele necesare în
planificarea strategică sunt următoarele:
1. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialelor locale (analiza de potenţial)
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2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
formularea scopurilor, obiectivelor şi a strategiilor realiste
identificarea, evaluarea şi ordonarea măsurilor şi proiectelor după priorităţi
3. Implementarea Strategiei de Dezvoltare
dezvoltarea planurilor de acţiune
implementarea planurilor
monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Costeşti constituie carta de dezvoltare pe baza
potenţialului local şi a valorificării strategice a acestuia în scopul dezvoltării unei comunităţi
vibrante şi prospere.
Strategia planifică dezvoltarea locală pe baze durabile prin:
Asigurarea implicării cetăţenilor şi educării în spiritul consultării şi participării în
planificarea resurselor pentru dezvoltarea Comunei, precum şi pregătirea pentru
procesul de monitorizare a implementării
Iniţierea parteneriatelor inter-instituţionale şi inter-sectoriale
Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza conştientizării
valorilor, a potenţialului local, a mândriei locale
Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de
dezvoltare teritorială
Asigurarea condiţiilor pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al comunităţii şi
valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale şi integrate
Integrarea aspiraţiilor comunităţii cu documentele de planificare instituţionalizate: Planul
Urbanistic General (PUG) pentru care furnizează elementele de temă şi Planul
multianual al bugetului în care se reflectă proiectele prioritare. Acestea trebuie să se
regăsească de asemenea în PUG, potrivit etapizării din buget. Integrarea acestor trei
documente programatice pune bazele transparenţei în procesul de dezvoltare şi
asigurarea resurselor necesare priorităţilor comunităţii.
Asumarea rolurilor la nivel teritorial şi iniţierea unei noi relaţii urban-rural cu unităţile
administrativ teritoriale din aria de influenţă reciprocă.
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În procesul de absorbţie a fondurilor europene şi din alte surse internaţionale, strategia
de dezvoltare locală integrată cu documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului
local constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se
contureze şi să se concretizeze proiectul.
Strategia de dezvoltare constituie în egală măsură meniul necesităţilor dezvoltării
locale, constituind expresia priorităţilor comunităţii; în acest sens, strategia oferă baza atât în
procesul de prioritizare a proiectelor locale cât şi sursa cea mai echilibrată şi transparentă
(durabilă) pentru ofertele politice, electorale.

7.1 ETAPELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE
ELABORARE A STRATEGIEI
Procesul de elaborare a strategiei a parcurs majoritatea etapelor consacrate:
Examinarea situaţiei existente,
Analiza datelor,
Formularea diagnozei,
Formularea viziunii de dezvoltare,
Identificarea şi detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare,
Identificarea programelor şi a proiectelor care decurg din obiectivele de dezvoltare
durabilă a Comunei Costeşti.

7.2 CONŢINUTUL DOCUMENTELOR
Potrivit paşilor în elaborarea strategiei de dezvoltare locală, documentul final este
constituit din următoarele secţiuni:
Aspecte metodologice care explicitează desfăşurarea procesului, principiile pe care
acestea se bazează. Sunt luate în considerare principiile: articulării deciziilor privind
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dezvoltarea infrastructurii cu politicile de valorificare a resurselor materiale; depăşirii
constrângerilor de dimensiune ale Comunei; angajării zonelor izolate pe baza dezvoltării
infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii; a acţiunilor integrate de dezvoltare locală
pe baza domeniilor-cheie ale dinamicii locale.
Contextul european al dezvoltării spaţiale şi sociale oferă o sinteză extrem de eficientă
şi utilă tuturor actorilor locali şi sectoarelor de activitate, privind conceptele dezvoltării în
cadrul Uniunii Europene, modalităţile în care acestea au fost dezvoltate şi detaliate în
documente de importanţă strategică, precum şi programele şi direcţiile în care acestea
sunt finanţate.
Contextul naţional al dezvoltării spaţiale şi sociale prezintă imaginea generală a
dezvoltării teritoriale la nivel naţional, modalităţile de orientare a fondurilor europene în
procesul de postaderare, în vederea rezolvării discrepanţelor în dezvoltare şi valorificării
potenţialului naţional în contextul UE. Acest capitol se adresează contextului la care
trebuie să se racordeze localitatea în aspiraţiile în dezvoltarea proprie, la rolurile la nivel
naţional şi judeţean pe care le poate juca, precum şi modalităţile în care fondurile
europene îl pot ajuta în acest proces.
Contextul regional şi judeţean al dezvoltării spaţiale şi sociale detaliază la scară
regională şi judeţeană problemele şi potenţialul teritorial şi poziţionează comuna în
raport cu celelalte comune din judeţ. Capitolul oferă informaţiile-cadru care situează
comuna Costeşti în contextul relaţiilor teritoriale cărora trebuie să le facă faţă, de care
trebuie să profite în dezvoltarea poziţiei la nivel judeţean şi în structurarea relaţiilor
urban-rural de tip metropolitan.
Strategia de dezvoltare durabila a comunei Costeşti este capitolul în care masa critică
de argumente favorabile comunei Costeşti, de la nivelele teritoriale de anvergură este
concentrată şi structurată în direcţiile strategice şi programele şi proiectele aferente,
potrivit paşilor în elaborarea strategiei de dezvoltare locală durabilă:
Analiza Diagnostic şi conturarea profilului strategic al comunei Costeşti examinează
problematica şi potenţialul local, avantajele comparative şi competitive ale localităţii,
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potenţialul de asociere şi de activarea a categoriilor de dinamici descrise în capitolul
adresat metodologiei;
Factorii catalizatori ai dezvoltării socio-economice a comunei Costeşti constituie suma
de aspecte care trebuie să activeze, energizeze, dinamizeze procesele de dezvoltare la
nivelul localităţii, care trebuie utilizaţi ca vehicule ale schimbării, creşterii durabile,
coeziunii în dezvoltare.
Etapele procesului de dezvoltare grupează pe categorii de urgenţe în intervenţie,
măsurile strategice în dezvoltarea localităţii.
Obiectivele strategice generale organizează în programe şi proiecte demersurile
practice de implementare a strategiei prin obiectivele strategice, conturează
parteneriatele necesare pentru atingerea viziunii de dezvoltare a localităţii Costeşti.

7.3 EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL ŞI A
POTENŢIALELOR LOCALE
Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social local şi a potenţialelor
existente în zonă pentru ca, pornind de la acestea, să creeze şi implementeze politici şi
programe adresate necesităţilor locale. S-a pornit de la ideea fundamentală că forţele
determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică şi capacitatea de dezvoltare a
acesteia, având în vedere şi tendinţele externe şi evenimentele care pot avea impact asupra
acestora.
Definirea domeniilor de analiză
Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situaţia economică, poziţia geografică
infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul de afaceri, patrimoniul, fiecare din aceste domenii
fiind împărţit în sub-domenii, pentru a cuprinde o gamă cât mai largă şi reprezentativă a vieţii
economico-sociale a comunei Costeşti.
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Colectarea datelor
Colectarea datelor, ca factor cheie al realizării analizei economico-sociale a zonei, a
fost un proces dificil, avându-se în vedere disponibilitatea şi accesul la date statistice,
relevante acestui scop. De aceea, acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice
oficiale sau colectarea unor date relevante de la diversele instituţii şi organizaţii de profil, s-au
colectat date empirice. Prezentarea datelor şi informaţiilor prelucrate s-a făcut astfel încât
acestea să fie relevante şi relativ uşor de înţeles pentru factorii de decizie.
Analiza SWOT
După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea
analizelor de potenţial al zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei SWOT.
Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în procesul planificării strategice pentru
identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune a strategiei de
dezvoltare. SWOT semnifică Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări. Analiza
SWOT trebuie să dea în esenţă un răspuns la întrebarea “Unde suntem?”, aceasta implicând
analiza mediului intern al zonei şi a mediului extern general şi specific.
Pornind de la rezultatele analizei SWOT echipa proiectului a trecut la etapa a doua de
realizare a planificării strategice şi anume la elaborarea propriu-zisă a strategiei.
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7.4 ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALĂ A COMUNEI COSTEŞTI
Formularea misiunii, a direcţiilor strategice şi a domeniilor prioritare de acţiune
Pe baza profilului economico-social al zonei, identificat în etapa anterioară, echipa de
proiect a sintetizat misiunea strategiei de dezvoltare locală şi a identifica direcţiile strategice şi
domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 4 ani. Strategia de dezvoltare trebuie să
răspundă la întrebarea “Unde vrem să ajungem?”
Aceste direcţii strategice şi domenii de acţiune reprezintă practic linii directoare aflate la
dispoziţia autorităţilor locale în procesul de promovare economică a zonei, prin măsuri care să
vizeze:

alegerea

amplasamentelor

pentru

noi

întreprinderi,

stimularea

dezvoltării

întreprinderilor existente şi realizarea investiţiilor în infrastructuri locale.
Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale
În vederea alegerii alternativelor strategice optime, echipa proiectului a analizat patru
opţiuni de acţiune strategică, după cum urmează:
• Strategii de tip SO, care utilizează avantajele zonei pentru a profita la maxim de oportunităţile
oferite de mediul extern;
• Strategii de tip WO, care depăşesc slăbiciunile zonei pentru a profita la maxim de
oportunităţile oferite de mediul extern;
• Strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei pentru a evita sau minimiza
ameninţările mediilor exterioare;
• Strategii de tip WT, care minimizează slăbiciunile zonei şi evită sau minimizează ameninţările
mediilor exterioare.
În urma analizării s-a hotărât că cea mai bună alternativă strategică pentru Comuna
Costeşti este cea de tip WO, ea răspunzând cel mai bine dezideratului unei dezvoltări durabile
în folosul nemijlocit al cetăţenilor
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8. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI

COSTEŞTI
8.1 Aşezarea şi mediul geografic
Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea, este aşezată pe Bistriţa olteană, în partea de est a
depresiunii subcarpatice Horezu, la poalele Munţilor Căpăţânii. În cadrul judeţului ea se
situează printre comunele aşezate în partea de nord a acestuia, la distanţă de 40 kilometri
vest de Municipiul Rm. Vâlcea şi la 6 kilometri de Horezu, cel mai apropiat oraş.
Are o poziţie geografică favorabilă, fiind situată pe drumul naţional 67 Tg. Jiu – Rm.
Vâlcea, ce leagă zona de sub munte a Olteniei şi pe aceasta de ţinuturile sudice ale ţării, iar
prin văile Jiului şi Oltului de meleagurile transilvănene din interiorul arcului carpatic.
Limitele sale tradiţionale, la nord sunt conturate de Curmătura Rodeanu, vârfurile
Zmeuret (1938 m) şi Ionaşcu, culmi ale Munţilor Căpăţânii ce despart Costeştii de comuna
Malaia – Vâlcea.
La est, horarul urmează tot repere muntoase, vârfurile Govora (1958 m) şi Scânteia (1685
m), Munţii Albu, Buila şi Cacova, apoi dealurile Scărişoara, Albina, Pădurea Mare şi Bărbăteşti,
Valea Glăvociului şi Dealul Costeştilor (Cornăţel), care o despart
de comuna Bărbăteşti.
In sud-est Culmea Dealului Măgura o desparte de comuna
Pietrari. În sud, hotarul cu comuna Tomşani (satul Tomşani)
urmează Dealul Măgura, Valea Modârcii şi zona de confluenţă a
celor trei ape: Bistriţa, Costeşti şi Romani, la sud de drumul
naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea.
La vest, Valea Badei (situată la vest de Dealul Văratici),
dealurile Neagota (Vârful Pupezii, 557 m) şi Dăroaia, o despart
de satul Bogdăneşti, comuna Tomşani şi satul Romanii de Jos
ce aparţine oraşului Horezu. Hotarul continuă apoi pe Plaiul Clăbucetului, până spre Vârful
Văleanu (1840 m).
Comuna Costeşti cuprinde un teritoriu ce însumează o suprafaţă de 8848 hectare.
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Relieful teritoriului comunei Costeşti este alcătuit din munţi, dealuri, văi şi zonă
depresionară. Partea sudică a comunei, în care se află cele patru sate, geografic se
încadrează în estul Depresiunii Horezu, depresiune situată între Cerna si Bistriţa Olteană,
delimitată la rasărit de aceasta, de dealurile Costeştilor şi Bărbăteştilor, mărginită la nord de
bordura Munţilor Căpăţânii iar la sud fiind închisă de Măgura Slătioarei (767 m).
Mica depresiune subcarpatică Costeşti-Bistriţa este străbătută de albiile a două râuri
paralele: Bistriţa şi Costeşti, ce-şi adună apele din Munţii Căpăţânii. Muchia ce desparte cele
două ape, relativ joasă, se înalţă spre centrul depresiunii (Dealul Mlăci) şi culminează cu
Vârful Stogul (720 m), care desparte depresiunea în două compartimente: Ferigile şi Pietreni
Bistriţa.
Limita de nord a depresiunii este alcătuită de Muntele Arnota (1183 m), prelungire
a masivului calcaros Buila ( altitudinea maximă: Vf. Vânturariţa Mare, 1885 m). Limitele de
est şi de vest sunt formate respectiv de Dealul Costeştilor (750 m) şi Dealul NeagotaVăratici (500-650 m), ambele reprezentând prelungirea unor picioare ale Munţilor Căpăţânii
(piemonturi). Spre sud, depresiunea se îngustează, luând sfârşit în zona confluenţei celor
două ape: Costeşti şi Bistriţa. Partea sudică a satului Costeşti, ce corespunde locului
ocupat de fostul sat Ferigile, este situată în cea mai mare parte pe vechiul con de dejecţie al
confluenţei celor două pâraie, ce s-a întins în decursul veacurilor spre sud (cota 420 m).
Din dealurile comunei pornesc numeroase văi, puternic erodate de apa ce se adună în
timpul ploilor şi topirii zăpezilor, cum sunt văile: Albinii şi Ciorobeştilor în Pietreni, Afinetului,
Brăianului, Secăturilor şi Jidovii în satul Costeşti.
Din punct de vedere geologic depresiunea se află în zona sedimentară (pietrişuri,
nisipuri şi argile), în albia celor două râuri întâlnindu-se mai ales pietriş (numit pe plan local
balastru) şi piatră folosite la construcţii.
În cariera de nisip Costeşti,

devenită între timp Rezervaţia

Naturală Muzeul

Trovanţilor Costeşti, ce se află lângă drumul naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea, se gasesc în
stratele de nisip elemente cu aspect rulat, de forme diferite, de la sferic până la păpuşi,
formaţiuni grezoase de vârstă sarmaţiană, care au luat naştere prin cimentarea nisipului cu
ciment calcaros.
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În Costeşti au fost găsite trei vertebre de balenă, care trăiau în apele fostei Mări
Sarmatice, care au fost identificate la Muzeul Grigore Antipa din Bucureşti.
Pe dealuri, din cauza precipitaţiilor, mai ales a ploilor torenţiale, au loc eroziuni şi
prăbuşiri, iar ploile liniştite, dar de lungă durată, favorizează dezvoltarea proceselor de
alunecare. Alunecari de teren întâlnim în Văratici-Căline (alunecări vechi), în Costeşti
(alunecari cu reactivări), în Pietreni, la nord, în partea de est a râului Costeşti (eroziune de
adâncime asociată cu prăbuşiri), la Măgureni (alunecari vechi).
Din cauza pietrei de calcar subgabaritice, depusă de la exploatarea de calcar Bistriţa
la poalele Muntelui Arnota, în punctul Târsa din Pietreni, s-au produs puternice alunecări de
teren, care au dat reliefului un aspect tot mai frământat. Aceste alunecări şi prăbuşiri s-au
accentuat in timpul ploilor îndelungate cazute în luna mai 1970 şi în toamna anului 1972, când
a fost astupată vechea albie a pârâului Costeşti, aflată mai la vest de canalul pe care acesta
curge în prezent.
În timpul ploilor de la începutul lui iulie 1975, albia canalului s-a lăţit şi adâncit cu circa
2-3 m.
Acest

proces de modelare a reliefului va continua în această zonă şi în perioada

următoare, pe masură ce noi cantitaţi de piatră se vor depune la baza muntelui sub forma
conului de grohotiş ce produce prăbuşiri şi apasând pe stratele argiloase le antrenează pe
acestea în alunecări în masă.
Relieful este dominat de formele montane, aflate în partea de
nord, care cuprind peste 50% din suprafaţa comunei. Aceşti munţi
fac parte din Munţii Căpăţânii, care sunt situaţi între Olt şi Olteţ şi
reprezintă câteva culmi mai proeminete ale acestora. Începând
dinspre est spre vest, comuna este dominata la început de pereţii
prăpastioşi şi vârfurile stâncoase ale Masivului Buila-Vânturariţa.
După ce lasă albia râului Costesti să-şi facă loc printre pereţii săi
calcaroşi, apele săpând aici chei de o îngustime aproape inaccesibilă,
masivul se continuă spre vest cu Muntele Arnota, cu poziţie centrală faţă de satele
comunei. Culmile rotunjite ale Arnotei şi orientarea lor pe direcţia est-vest, panta sudică
47

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

destul de abruptă, dau acesteia o înfăţişare maiestuoasă. Fiind limita cea mai sudică a
munţilor comunei, vârful ei constituie locul de unde se poate admira atât întreaga vale a
Bistritei vâlcene până spre Olt, cât şim culmile muntoase din nordul ei. Acestea, deşi mai
înalte, nu pot fi văzute de jos, din sat, deoarece Arnota stă ca un paravan în faţa lor, decât,
mai recent, prin imensa spărtură produsă în munete de către cariera de calcar. Apele Bistriţei
n-au lăsat ca semeţia Arnotei să continue prea mult spre vest, tăind-o de sus şi până jos,
creând frumoasele chei ce-i poartă numele, „o cheie de o nemaipomenită sălbăticie, poate
cea mai îngustă cheie de la noi din ţară”.
Atât Cheile Bistriţei cât şi Cheile Pietrenilor constituie adevărate
frumuseţi naturale.
În munţii din vecinătatea comunei se află numeroase peşteri
săpate în rocile calcaroase, prin acţiunea apei de infiltraţie. Cea
mai importantă dintre ele este Peştera Grigore Decapolitul, care este
cunoscută şi sub numele de Peştera Liliecilor. În această peşteră se
află două bisericuţe rupestre.
Munţii Căpăţânii sunt alcatuiţi din roci metamorfice (şisturi cristaline)
iar spre est calcare jurasice (Masivul Buila-Vânturariţa), sedimente
cretacice şi paleogene la poalele lor.
Două drumuri forestiere urcă în munte pe văile celor două ape, cel de pe valea Bistriţei la
punctul numit „Între Râuri” şi drumul Prislopului, în nordul satului Pietreni, pe valea pârâului
Costeşti.

8.2 Resurse naturale
Prin aşezarea ei la locul de întâlnire a celor două forme de relief – muntele şi
depresiunea subcarpatică – comuna Costeşti dispune de resurse naturale importante.
Ţinuturile „de contact sunt un fel de concentrare de bunuri materiale, de produse şi
materii prime, de alimente pentru om şi pentru vitele de care omul se ajută în existenţa lui”.8
Fiecare din aceste forme de relief vine cu propriile lui produse.
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Muntele a oferit şi continuă să ofere şi azi omului numeroase bunuri, cum sunt: lemnul
(folosit în construcţii şi foc), calcarul (întrebuinţat în construcţii şi industria chimică), păşunile
unde pasc numeroase turme de oi, fauna (mistreţul, vulpea, lupul, ursul, râsul, jderul, pisica
sălbatică, cerbi şi căprioare, cocoşul de munte, capra neagră şi altele).
În apele limpezi şi reci ale celor două ape – Bistriţa si Costeşti – întâlnim păstrăvul. Munţii
constituie şi o importantă zonă turistică asigurând clipe de relaxare pentru vizitatorii din
localitate si străini.
Depresiunea ofera şi ea esente diferite de lemn, locuri pentru culturi, pomi fructiferi,
islazuri şi fâneţe.
Izvoarele minerale de la Costeşti sunt folosite în tratarea diferitelor boli.
Cele două râuri asigură piatra de construcţie şi balastrul (pietrişul), pun în mişcare
diferite instalaţii ca: mori, joagare şi pâna în urmă cu câţiva ani numeroase pive. Pe unele
dealuri aflăm piatră de construcţie, numită de localnici „piatră de mal”, alcătuită din gresii.
Fauna aflată pe coasta dealurilor este alcătuită în special din mistreţ, căprior, iepure,
vulpe şi altele.
Resursele naturale amintite mai sus, la care s-au mai adăugat şi condiţiile favorabile de
climă, au determinat popularea acestor locuri din timpurile cele mai îndepartate.

8.3 Clima
Munţii Căpăţânii formează un adăpost natural întregii zone piemontane şi dealurilor
subcarpatice. Comuna Costeşti, fiind aşezată la poalele acestor munţi, dispune de condiţii
climatice favorabile.
Adăpostul pe care muntele îl oferă depresiunii dinspre nord, face ca la poale iarna să nu
se simtă frigul decât într-o slabă măsură. Frigul de peste iarnă al munţilor trece, când
coboară de pe ei, pe deasupra satelor de la poalele peretelui abrupt. „Gerul trece spre luncă
pe deasupra noastră”, spun oamenii locului. Apele care taie depresiunea în lat, se observă că
iarna îngheaţă mai intâi în partea de sud a acesteia.
În timpul verii, la poalele muntelui este mai răcoare şi un curent de aer continuu se
lasă peste depresiune, iar primăvara si toamna, când soarele e mai slab, lumina şi căldura
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lui bat mai puternic la poalele şi în faţa muntelui, în partea expusa spre miazăzi.
În verile călduroase, calcarul munţilor din apropiere se încălzeşte

puternic şi

răspândeşte căldura în jur, determinând „o vară deosebit de calduroasă”.
Temperatura medie a lunii ianuarie (luna cea mai rece) este de -8°C, iar cea a lunii iulie
(cea mai călduroasă) este de +20°C şi cu precipitaţii abundente (aproximativ 800 mm), toate
acestea amintindu-ne de climatul mediteranean.
Partea muntoasă a comunei şi dealurile cele mai înalte aparţin unor zone în care
îngheţul poate surveni din a doua jumătate a lunii septembrie, data medie stabilindu-se în jur
de 1 octombrie. Îngheţurile târzii, de primăvară, a caror dată medie de apariţie oscilează în jur
de 1 mai în nord, pot aduce pagube mari, în special pomiculturii.
Zona muntoasă aparţine unei arii cu un număr mai mare de zile noroase decât senine.
Aici numărul mediu al zilelor acoperite depăşeşte 180 zile. La înălţimile de peste 1200-1300
se apreciază că precipitaţiile ating o medie anuală de 1000 mm, crescând progresiv odată
cu altitudinea, până pe la 1400 mm anual. La periferia sudică a munţilor cad în medie 800900 mm anual.
Pe teritoriul Depresiunii Horezu cad anual aproximativ 850 mm precipitaţii. Ploile sunt
repartizate neuniform pe anotimpuri, observându-se două perioade maxime, când cad mai
mult de 100 mm precipitaţii lunar (mai-iunie şi octombrie-noiembrie) şi două perioade minime
când precipitaţiile căzute nu depaşesc 50 mm (ianuarie-februarie şi iulie-august). Maxima
precipitaţiilor căzute în 24 de ore este cuprinsă între 25-75 mm.
În lunile de toamnă (octombrie-noiembrie), sub influenţa deplasării maselor de aer
umed din vest, se pune în evidenţă o a doua sporire a cantităţilor lunare, în raport cu cele
din vară şi din iarnă, constituind aşa-numitul al doilea maxim de toamnă, specific pentru
partea vestică a ţării – ploaia nucilor. Mai ales în perioada caldă a anului survin deseori ploi
care pot da în 24 ore cantităţi care depăşesc nu numai media lunii respective, ci chiar media
sezonului respectiv. În timpul verii se produc deseori căderi rapide şi abundente, aşanumitele „ruperi de nori”, care provoacă, local, unde de viituri cu putere mare de distrugere.
Astfel, la Costeşti, în 12 august 1955, au căzut 102,4 mm într-o oră. Asemenea exemple sunt
mai numeroase, dar mai frecvente în zona montană.
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În privinţa ninsorilor, pe culmile montane cele mai înalte, zăpada se aşterne în strat
continuu, uneori încă din septembrie. În depresiunile şi dealurile mai înalte din sud, data
medie a primei zăpezi se situează numai în ultimele zile ale lunii decembrie. În instalarea
stratului de zăpada se urmăresc în general treptele mari ale reliefului şi tot în acelaşi mod (dar
invers) dispare de la sfârşitul lunii martie, până în mijlocul lui aprilie. Numărul mediu al zilelor
de ninsoare din zona alpină, de peste 80, scade la 25-30 la periferia munţilor şi în dealurile
subcarpatice mai înalte. Stratul de zăpadă se menţine în medie 150 zile în munte, iar în
zona dealurilor numărul scade la 60-80 zile. Grosimea medie a stratului de zăpadă pe sol
este la munte de peste 90 cm, iar în zonele de deal până la peste 60 cm.
Iarna mari cantitaţi de zăpadă se acumulează în părţile înalte ale munţilor din nordul
comunei. Avalanşele sunt frecvente în zonele alpină şi subalpină, acolo unde pantele
repezi creează condiţii favorabile. Deşi altitudinea nu depăşeşte 2000 m, pe unele vârfuri
vara mai pot fi intâlnite petece de zăpadă pe feţele nordice, pe firul apelor sau în mici
zănoage.
Pe teritoriul comunei bat vânturi din diferite părţi ale continentului. Pe înălţimile munţilor
bate vântul dominant din sectorul vestic, cu frecvenţă mai mare iarna. Vântul nordic este
reţinut de culmile înalte ale Munţilor Lotrului.
În timpul iernii are loc circulaţia aerului rece din estul sau nord-estul continentului (aer
polar continental). Acest vânt, cunoscut sub numele de „Crivăţ”, se simte mai puţin în această
parte a ţării, intensitatea lui fiind frântă de dealurile din partea de est a ţării.
Când acest vânt bate cu putere, troieneşte zăpada (aşa cum s-a întâmplat în iarna
anului1954), aduce ger şi uscăciune. Când se întâmplă ca aerul polar continental să se
menţină timp mai îndelungat, iernile devin geroase, cum au fost, de exemplu, acelea din
1962- 1963 şi 1963-1964.
„Austrul”, numit de localnici şi

„Traistă goală”, bate dinspre sud-vest în toate

anotimpurile – este un vânt uscat, iarna aduce ger, iar vara căldură şi secetă.
„Băltăreţul” bate de la sud, dinspre Peninsula Balcanică, este un vânt domol şi călduţ,
adesea aducând ploaie.
Vara predomină vânturile oceanice umede, din vestul Europei, care determină ploile
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bogate de la sfârşitul primăverii şi începutul verii (mai-iunie), tocmai când plantele au nevoie
de apă pentru creştere.
Mai rare sunt vara revărsările de aer polar oceanic, care provoacă o răcorire trecătoare
şi ploi reci. În schimb, de obicei în lunile iulie-august, aerul tropical uscat şi cald din sud
staţionează şi în ţinuturile sudice ale comunei. Atunci zilele calduroase sunt numite popular
„zile de cuptor”.
Întâlnim şi vânturi cu caracter local, cauzate de diferenţa de altitudine dintre culmi şi
depresiune. Sunt brizele de munte care umplu seara vaile cu aerul răcoros coborât din munte
şi cele de vale, care se formează în cursul zilei, prin încălzirea şi rarefierea aerului din văi şi
urcarile lui pe pante.
Climatul de sub munte, de adăpost al comunei Costeşti, se reflectă fidel prin vegetaţie;
nuci, viţă de vie şi castani dulci cresc şi rodesc aici, iar omul, ca şi planta, a dibuit şi el
locurile cele mai prielnice pentru aşezare.

8.4. Apele
Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al râului Olt, prin râurile mai mici –
Bistriţa şi Costeşti – care izvorasc din Munţii Căpăţânii şi al căror curs străbate localitatea de
la nord la sud, formând numeroase cotituri.
Bistriţa izvorăşte din munţii din nordul comunei. De la obârşii diferite pleacă cele două
pârâiaşe ale ei, Gurguiul la vest (izvorăşte din Muntele Văleanu) şi Cuca la est (îşi trage
izvoarele din Muntele Zănoaga), întâlnindu-se la locul numit „Între Râuri”, după care îşi ia
denumirea de râul Bistriţa. Ea curge de la nord la sud până în comuna Tomşani, iar de aici se
îndreaptă spre sud-est şi se varsă în Olt, pe malul drept, în dreptul comunei Băbeni, după ce
parcurge o lungime de 50 km. Lărgimea medie a albiei minore (permanente) este de 6 m,
adâncimea de 50 cm, iar iuţeala curentului de 3 m/s. Are lărgimea medie a albiei majore
(inundabile) de 25 m. Fundul apei este pavat cu pietre de diferite mărimi. De la izvoare şi până
la mănăstirea Bistriţa, valea Bistriţa este adâncă şi îngustă, iar de aici la vale se lărgeşte
treptat, atingând în cursul său inferior 1000-3000 m lăţime.
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Bistriţa este unul dintre afluenţii principali ai Oltului, care izvorăşte din Carpaţii
Meridionali, are debit mare de apă, mai ales în timpul primăverii. Îşi adună apele din mai
multe izvoare, localizate pe versantul sudic al Căpăţânei, afluenţi principali fiind Horezu
(Romani) pe dreapta şi Costeşti pe stânga. Străbătând fâşii de calcare jurasice, aceste ape
au creat după cum am mai arătat, minunate formaţiuni carstice între care Cheile Bistriţei şi
Cheile Costestilor sunt cele mai frumoase. Mai sus de locul de vărsare Bistriţa primeşte pe
malul stâng Otăsăul, un afluent care izvorăşte din Muntele Buila.
În bazinul Bistriţa Vâlcii, scurgerea medie multianuală este cuprinsă între 3 şi 10 l/s/m.
Apele mari se produc în luna martie, când ploile de primăvară se asociază cu topirea
zăpezilor, iar cele mici în ianuarie-februarie şi octombrie.
Debitele maxime provin numai din ploi şi ajung la 1500 l/s/ m2. Îngheţul râurilor începe
din a doua jumătate a lunii decembrie, iar dezgheţul spre sfârşitul lunii februarie. Perioada de
îngheţ este aşadar scurtă, până la două luni.
Pârâul Costeşti izvoraşte din Muntele Neteda, curge de la nord spre sud printr-o vale
îngustă şi adâncă, udă satele Pietreni (localnicii de aici îi mai spun râul Pietreni sau
Prislop) şi Costeşti, după care se varsă în Bistriţa, pe malul stâng, la hotarul dintre
comunele Costeşti şi Tomsani.

Acest pârâu, în satul Pietreni primeşte văi cu apă

permanentă cum sunt: Valea Bisericii (denumită şi valea celor 44 de izvoare), care izvorăşte
de la poalele munţilor din locul numit Piscul Schitului, Valea Morii, care are un debit important
de apă şi Valea Albinii.
Cele două ape, având obşia în munte, au totdeauna apă din belşug. Seacă numai văile
torenţiale pe care le adună şi care au apă numai când plouă şi se topeste zăpada. Debitul
bogat al râurilor Costeşti şi Bistriţa este rezultat al precipitaţiilor abundente şi alimentării
din pânza freatică (izvoare). Prezintă mari variaţii de nivel în perioada anotimpurilor cu
precipitaţii bogate, când ies din matca lor şi se revarsă, producând pagube căilor de
comunicaţii şi pe alocuri culturilor. Au o mare viteză de scurgere şi o mare putere de
eroziune, modificându-şi de multe ori albia. Râurile Bistriţa şi Costeşti au oferit oamenilor
condiţiile cele mai prielnice de aşezare, în

punctele de unde ele ies din munte, în gura

văilor. Apele acestora şi-au oferit omului valea lor ca drum de suit la munte, s-au oferit pe
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însele ca aliment – pentru om şi vite – sunt limpezi şi curate; au mânat morile, pivele şi
ferăstraiele (joagărele) pe care omul le-a instalat pe ele; pe calea lor a suit şi suie omul în
munte, la păscut vitele. Pe calea lor a adus omul din munte lemnele de construcţie şi foc, mai
ales după ce pădurea a fost rărită în preajma satului. Mai târziu, pe văile lor s-a cărat fie pe
cale ferată, fie cu mijloace auto, lemnul necesar industriei. Acestea sunt motivele care l-au
făcut pe om să se aşeze pe aceste locuri întemeind sate pe ele. Gura unei văi e ca un fel de
poartă de pătruns în sus, spre munte – un cap de pod.
În prezent apa celor două râuri este folosită pentru punerea în mişcare a morilor,
joagărelor, şi până acum 4 ani a pivei lui Iancă (Nicolae Gheorghe), de pe unul din iazurile
Bistriţei. Când vin apele mari, aduc buşteni şi alte lemne mai mici şi pietre mari care sunt
strânse de localnici pentru construcţia temeliilor la case. În trecut piatra de râu era strânsă
mai puţin de către cetăţeni, era mai multă, aceştia făceau temelie mai joasă iar casele se
construiau mai puţine. Astăzi în albia râurilor găsim mai puţină piatră mare, deoarece a fost
strânsă în fiecare vară, ca urmare a numeroaselor necesităţi – se construiesc mai multe case,
iar unii cetăţeni şi-au făcut şi gard de zid la drum. La irigaţii se folosea în trecut apa din iazuri,
pentru udatul culturilor în timpul secetelor.
Pânza de apă freatică în comuna Costeşti se găseşte la o adâncime variind între un
metru şi jumatate şi 8 metri (în alte puncte la 10-12 m). Izvoarele numeroase ies la
suprafaţa pământului, mai ales la poalele muntelul.
Aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei comunei se face din izvoare naturale, din
fântâni cu lanţ şi cumpene de lemn (mai puţine cazuri); unii locuitori şi-au forat în incinta
gospodăriilor individuale puţuri (cu lanţ); în satele Pietreni, Văratici (în Mlăci) şi Costeşti –
până la şoseaua naţională – apa a fost adusă pe tevi metalice, de la poalele muntelui, din
punctul „44 Izvoare”, aflat în satul Pietreni.
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8.5. Solurile
Solul, care se formează în urma modificării rocilor, sub acţiunea apei, aerului şi a
organismelor vii sau moarte, reprezintă suportul material al vieţii pe pământ.
Solul comunei Costeşti se prezintă ca un înveliş complex, cu variaţii de la solurile
pajiştilor alpine, până la solurile brune de pădure şi la cele slab evoluate din lungul văilor
largi, care în general aparţin solurilor podzolice, formate sub vegetaţia de pădure.
La altitudini de peste 1700-1800 m, stratul de sol subţire şi de culoare cenuşienegricioasă este cel format sub pătura ierburior din pajiştea alpină. Mai jos, până la sub 1000
m, solurile cu profil mai complex decât cele din pajiştile alpine sunt brune acide montane, de
obicei puternic scheletice. Bordura munţilor este acoperită cu sol brun – montan tipic sau
podzolic. Partea de sud a comunei, formată din dealuri şi depresiune, reprezintă domeniul
de dezvoltare a solurilor brune de pădure, la altitudini ce variază între 420 şi 720 m, aflate în
diferite grade de podzolire. Din cauza fragmentării reliefului şi a intensităţii proceselor de
denudare a versanţilor, pătura de sol, şi aşa puţin fertilă, este supusă în mare măsură
spălării şi eroziunii.
Pe coastele cu alunecări de teren, pante abrupte, culmi înguste, în general văile apelor,
se formează regosoluri, adică soluri tinere nedezvoltate, care au la bază depozite
nedezvoltate (nisip, loess, argile, marne, etc.). Terenurile cu sol subţire şi degradat, mai ales
cele din pantă, sunt foarte favorabile pomiculturii şi fâneţelor, mai puţin culturilor cerealiere.
Dealtfel, podzolurile din depresiune sunt cunoscute ca soluri cu foarte slabă fertilitate pentru
culturile agricole. În lungul văilor celor două ape, Bistriţa şi Costeşti, există soluri aluvionare,
în diferite stadii de solidificare, care prezintă un grad mai mare de fertilitate şi care sunt
destinate celor mai rentabile culturi: porumb, cartof, fasole, etc.. Solurile aluviale se formează
tot in lungul apelor, însă pe grinduri sau pe porţiuni plane, mai rar inundate.
Aluviunile depuse de cele două ape în partea de sud a comunei – spre locul de
confluenţă – au format un „con de dejecţie” (un fel de delte uscate). Ele sunt fertile şi acest
lucru a determinat intemeierea aici de aşezări omeneşti. Pământul e reavăn şi afânat şi
menţine umezeala.
Ca urmare a extinderii suprafeţelor cu soluri erodate, datorită defrişărilor şi a utilizării
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neraţionale a terenurilor, problema principală în comună este combaterea eroziunii
solurilor prin lucrări speciale antierozionale, valorificarea terenurilor degradate şi utilizarea
raţională a teritoriului. În munte, în afară de combaterea eroziunii solurilor, problema
principală este utilizarea raţională a pajiştilor şi ameliorarea lor prin aplicarea de var,
îngrăşăminte minerale sau prin târlire.
Solul comunei se află într-o continuă transformare. Frunza arborilor care cade pe el,
restul vegetaţiei şi organismele care putrezesc, contribuie la această transformare, alături de
agenţii externi: apa, aerul, temperatura şi vieţuitoarele, între care un rol principal îl are omul.

8.6. Vegetaţia
Din punct de vedere biogeografic, teritoriul comunei Costeşti se prezintă diferenţiat în
zona locuită şi în cea montană.
Pe teritoriul ocupat de actualele sate ale comunei Costeşti, în trecutul nu prea
îndepărtat, pădurea care servea ca loc de refugiu pentru populaţie în vremuri de restrişte,
ocupa întinderi mult mai mari decât cele actuale, ea fiind treptat înlăturată parţial prin
înmulţirea aşezărilor omeneşti. Astăzi, pâlcurile de pădure care acoperă unele dealuri ale
comunei sunt alcătuite în mare parte din fag (Fagus silvatica) în alternanţă cu gorun
(Quercus petraea) şi alte esenţe: mesteacăn, paltin, ulm, frasin, tei etc
Climatul de adăpost de la poalele munţilor face ca în depresiune să crească în condiţii
excelente nucul (Juglans regia) şi castanul dulce (Castanea sativa). Pâlcuri de castan dulce
cu exemplare uriaşe, ca şi plantaţii tinere, le întâlnim în jurul mânăstirii Bistriţa, în Pietreni,
cât şi la Hurez. Există condiţii favorabile pentru extinderea acestuia, în vederea obţinerii unor
recolte valoroase. Castanul este o esenţă de climă caldă, mediteraneeană. Lui îi trebuie:
iarnă blândă, adăpost de vânturi, expunere la soare şi soluri de natură argilo-calcaroasă,
condiţii pe care le întâlneşte şi la Bistriţa.
Castanul din Oltenia a fost adus de călugări pe la mânăstiri „în călătoriiile patriarhului
Macarie de la Antiohia în ţările române”, între 1653-1658. Se arată că Nicodin a adus la
Tismana castanul de la Athos, din Grecia, de unde s-a răspândit şi în vestul Olteniei.
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Nucul este „ca la el acasă” şi în Costeşti, de secole, drept dovadă fiind nucul din satul
Bistriţa, apreciat ca fiind cel mai mare din ţară şi la respectabila vârstă de peste 300 ani
după cum spun unii specialişti. Nucul de la Bistriţa, din păcate a fost tăiat în anul 2011, fiind
parţial uscat, deşi era considerat monument al naturii, asta însă doar declarativ, fără a avea
statut de protecţie însă.
În afară de castan şi nuc, aici rodesc repede şi alte plante iubitoare de climat blând, ca
viţa de vie, alunul şi liliacul sălbatic. Salcâmul îl întâlnim izolat şi în plantaţii, pe locurile cu
eroziuni de teren, iar mesteacănul pe platourile expuse la soare.
Ca specii de arbuşti, întâlnim porumbul (Prunus spinoasa), păducelul (Crataegus
monogyna), sângerul (Cornus sanguinea), cornul, (Cornus mas), etc.. Dintre vegetaţia
ierboasă amintim firuţa, păiuşul, ghizdeiul şi diferite specii de trifoi şi lucernă.
După spusele localnicilor în vârstă, precum şi din relicvele ce mai pot fi observate în
prezent, zona sudică a satului Costeşti (Ferigile) avea înfăţişarea tipică luncii unui râu de
munte. Vegetaţia de aici era alcătuită din pâlcuri de mesteceni, sălcii, ulmi şi plopi, printre
care creşteau tufişuri de ferigă.
În apropierea apelor întâlnim specii iubitoare de umezeală, printre care amintim aninul
şi salcia, care cresc repede, contribuind în unele locuri la consolidarea malurilor, în faţa furiei
apelor din timpul ploilor abundente.
Dintre plantele cultivate, în comuna Costeşti predomină porumbul, cartoful şi fasolea.
Cultura pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, vişini, cireşi etc.) se dezvoltă normal deoarece
aceştia găsesc condiţii favorabile de climă şi sol.
În zona montană din partea de nord a comunei, vegetaţia este raspândită astfel: de la
circa 600 m şi până la 1800 m aflăm zona de pădure sau forestieră, cu sub-zona fagului
(Fagus silvatica), continuă cu pădurile amestecate de fag, molid (Picea excelsa) şi brad
(Abies alba), intrând astfel in subzona bradului.
Pereţii calcarosi ai Builei şi ai Cheilor Bistriţei adăpostesc minunata şi gingaşa floare a
reginei, numită şi floare de colţ (Leontopodium alpinum), monument al naturii.
Gh. Popescu, lector la Universitatea din Craiova, a identificat in Cheile Bistriţei un
exemplar de tisă (Taxus baccatta), plantă rară, ocrotită de lege în ţara noastră.
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Fraxinus ornus – mojdreanul – arbore sudic, creşte

la cantonul Între Râuri.

Frumoasele garofiţe albe (Diantus spiculifolius), endemism al Carpaţilor, sunt întâlnite pe
stâncile însorite al Arnotei. Crocus heuffelionus – brânduşa de primăvară – este raspândită
pe văi, până în etajul alpin. Gârniţa (Quercus froinetto), unul dintre cei mai frumoşi arbori
care cresc în ţinuturile mai calde, e întâlnit în munţii din nordul comunei Costeşti.
De la 1600-1800 m în sus urmează zona alpină. Răşinoasele scunde (smirdarul,
jneapănul şi ienupărul) ca şi tufărişurile de afin şi merişor, urcă mult catre golul alpin.
Păşunile alpine, ca şi pajiştile din zona subalpină sau fâneţele din zonele de mai joasă
altitudine, sunt smălţuite cu numeroase flori risipite printre ierburile şi păiuşurile atât de
valoroase pentru economia pastorală.34
Zona pastorală este bine dezvoltată în aceşti munţi. Aproape toate vârfurile, platourile
de altitudine şi plaiurile permit păşunatul, determinând ca pe picioarele de munte să-şi facă
loc stânele, loc de adăpost şi pentru turişti. Întâlnim şi tufe de coacăz, iar în tăieturile de
pădure zmeura şi murele, căutate de către localnici pentru vânzare şi de către turişti.
Vorbind despre rolul vegetaţiei, arătăm că ea ajută la protejarea solului, sprijinind şi
fixarea lui, împiedicând procesul de eroziune a versanţilor. De asemenea, vegetaţia constitue
şi un factor care asigură purificarea aerului din zonă, dând totodată un aspect pitoresc şi
odihnitor acestor locuri ale judeţului Vâlcea.

8.7. Animalele
Munţii cu pădurile lor de fag şi conifere, unele dintre ele rar străbătute şi dealurile
acoperite de păduri de fag şi stejar, au constituit dintotdeauna locuri populate de o faună
bogată. În Munţii Căpăţânii (Masivul Buila-Vânturariţa) se întâlneşte capra neagră.
Urşii întâlniţi în pădure, ajung să se ascundă până în tufişurile de jnepeni. Mai jos, în
pădurile de raşinoase şi de fag, trăiesc câteva mamifere raspândite: jderul de copac (Martes
martes), mai rar jderul de piatră (Martes foina), care preferă locurile stâncoase ale Munţilor
Căpăţânii. Cerbul (Cervus elaphus), mistreţul (Sus scrofa) ş căpriorul (Capreolul
capreolus) se menţin mai ales în făgete, putând fi întâlnite frecvent din etajul molidişurilor
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(cerbul) până în pădurea de stejar (mistreţul şi căpriorul), iar râsul apare destul de rar.
Mistreţul şi ursul au început să coboare câteodată în satul Pitreni, producând pagube
culturilor sătenilor din apropierea muntelui. În munte ursul se simte in largul său,
înfruptându-se din belşug cu fructe de pădure si ciuperci, din când în când intrând în conflict
cu ciobanii ce au grijă de turmele de oi.
Un număr mare de specii de rozătoare populează padurile de foioase (cu deosebire cele
de fag), dar nu lipsesc din zona raşinoaselor: veveriţa (Scirus vulgaris), pârşul (Glis glis),
iepurele (Lepus europaeus), şoarecele gulerat (Apodemus tauricus). Pădurile de răşinoase
şi de fag adăpostesc o faună bogată de păsări, dintre care unele rare, protejate: cocoşul de
munte (Tetrao urogallus), adaptat pădurilor de molid, potârnichea (Perdix perdix), care
ajunge să cuibărească până la 1900-2000 m, ierunca (Tetraster bonasia), asemanătoare
cocoşului de munte, care apare frecvent în pădurile de raşinoase şi fag din nordul comunei.
Peştera din apropierea mânăstirii Bistriţa (Peştera Grigore Decapolitul sau Peştera
Liliecilor), situată la 50 m înălţime făţă de râul Bistriţa, este populată de colonii de lilieci, ce se
adăpostesc aici, agăţaţi ciorchine de bolţile inalte ale galeriilor. Liliecii lasă pe podeaua
peşterii mari cantitaţi de guano – fosfaţi.
Pentru conservarea comorilor naturale din această regiune a Carpaţilor Româneşti,
Comisia Monumentelor Naturii a luat sub ocrotirea sa Peştera Grigore Decapolitul de la
Bistriţa.
Mai târziu (în anul 2000) Peştera Liliecilor (Grigore Decapolitul) împreună cu Peştera
Valea Bistriţei au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 rezervaţii naturale, înglobate ulterior (în
anul 2004) în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, declarat arie protejată prin Hotărârea
Guvernului nr. 2151/2004. Li s-a adăugat în 2005 Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor
Costeşti, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005.
Dintre speciile rare si protejate mai amintim vipera, pe care o întâlnim în Masivul BuilaVânturariţa, datorită climatului cald de aici.
Pădurile de pe dealurile comunei erau populate în trecut de numeroase animale, printre
care amintim lupii (Canis lupus), vulpile (Vulpes vulpes), astazi mai puţin întâlnite, viezurii
(Meles meles), iepurii, capriorii etc.. Căpriorii şi-au mărit aria de răspândire, coborând până
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în pădurile şi zăvoaiele din partea de sud a comunei. Alături de aceste vieţuitoare traiesc
numeroase specii de rozătoare, dintre care cele mai frecvent întâlnite sunt veveriţele.
Pădurile, zăvoaiele şi livezile costeştene sunt populate de numeroase păsări.
Cele două râuri de munte – Bistriţa si Costeşti – constituie domeniul de răspândire al
păstrăvului (Salmo trutto fario). Tot aici se mai întâlnesc moaca sau zglăvocul (Cotus
gabio) iar mai la sud întâlnim mreana (Barbus barbus), nisiparniţa (Combitis romanica),
jaieţele şi popetele. Cu peste 15 ani în urmă, pe cele două ape, în vecinătatea izvoarelor, se
întâlnea cleanul (Lauciscus cophalus).
Cu circa 10 ani în urmă, pe cele două râuri – Bistriţa si Costeşti – era mai mult peşte.
Pe apa Bistriţei, în munte, la locul numit „Între Râuri”, s-a aflat amenajat un lac cu puiet de
pastrăv, care ulterior a fost desfiinţat.
Cauzele care au dus la reducerea numărului peştelui şi dispariţia unei specii (cleanul)
sunt următoarele: desfiinţarea, în mare parte a iazurilor ce curgeau paralel cu cele două
ape şi puneau în mişcare numeroasele pive şi mori, care ofereau condiţii favorabile de
înmulţire a peştelui; consecintele poluării Oltului cu reziduri industriale, care au dus la
reducerea numărului peştelui ce-l popula în trecut, lucru care a facut să nu mai urce mreana
pe firul Bistriţei; distrugerea puietului prin procedeele practicate de „a pescui” cu var si curent
electric; braconajul – pescuitul fară permis de către un număr mare de pescari; desele viituri
generate de ploile abundente, la care se adaugă lipsa unor amenajări piscicole – lacuri de
acumulare, unde să se înmulţească puietul.
În încheiere arătăm că dintre animalele domestice, mai răspândite sunt cornutele mari
şi mici, porcinele, iar cabalinele mai puţin. Având în vedere condiţiile de climă şi sol, zonarea
producţiei agricole, în viitor se va axa pe dezvoltarea pomiculturii şi zootehniei.

8.8. Componenţa comunei
Primele unităţi administrative aflate pe actualul teritoriu al comunei Costeşti au fost
satele. Prin reforma administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza, introdusă cu „Legea pentru
comunele urbane şi rurale a Principatelor Unite Române”, dată în Bucureşti în aprilie 1864,
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s-au format şi comunele rurale, din unul sau mai multe sate.
La această împărţire administrativă, comuna Costeşti a făcut parte din judeţul Vâlcea,
plaiul Cozia, fiind alcătuită din 6 cătune şi anume: Costeşti (unde se afla centrul comunei),
Pietreni, Văratici, Desrobiţi, Costeasca şi Negruleşti. Costeştii a constituit una dintre
comunele aflate in partea de vest a plaiului Cozia, mărginindu-se cu comunele Tomşani şi
Romani, care au aparţinut de plaiul Cozia.
Din legea sancţionată prin înaltul decret regal nr. 1012 din 20 februarie 1896, reiese, de
asemenea, cum comuna Costeşti făcea parte în cadrul judeţului Vâlcea tot din plaiul Cozia şi
era compusă tot din acelaşi număr de cătune si anume: Costeşti (care era si reşedinţa
comunei), Ferigile (sat nou înfiinţat), Negruleşti, Pietreni, Ţigănia (fost Desrobiţi) şi Văratici.
Reşedinţa plaiului Cozia se afla în comuna Călimăneşti, cătunul Călimăneşti. La 1899,
comna Costeşti făcea parte din plasa Horezu.
În 1962 s-a făcut o altă împărţire administrativă, aplicându-se „Legea pentru unificarea
administrativă”, promulgată cu decretul regal nr. 1972 din 13 iunie 1925. Comuna Costeşti
figura cu satele: Bistriţa (fost Ţigănia), Costeşti, Ferigile, Negruleşti, Pietreni şi Văratici.
Acum aflăm ca reşedinţă era satul Ferigile, iar comuna făcea parte tot din plasa Horezu.
În anul 1941, comuna Costeşti era compusă dintr-un număr de 5 sate – Bistriţa,
Costeşti, Ferigile, Pietreni şi Văratici. Acum nu mai figura satul Negruleşti, care intrase în
componenţa comunei vecine, Bodeşti.
Prima împărţire administrativ-teritorială de după al doilea război mondial a fost făcută
în anul 1950, când s-a stabilit pentru comuna Costeşti să facă parte din raionul Horezu,
regiunea Vâlcea. Celor 5 sate amintite mai înainte li s-au mai adăugat acum satele
Bogdăneşti şi Tomşani, care până atunci au aparţinut de comuna Tomşani, judeţul Vâlcea.
Reşedinţa comunei Costeşti era în satul Costeşti.
În urma modificărilor aduse de Decretul nr. 331 din 27 septembrie 1952, comuna
Costeşti, avea acelaşi număr de sate - şapte - şi făcea parte din raionul Horezu, regiunea
Piteşti.
Ca urmare a modificarilor aduse prin Decretul nr. 12 din 4 ianuarie 1956, comuna
Costeşti a rămas cu un număr de 5 sate, cele două sate – Bogdăneşti şi Tomşani – alipite în
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urma împărţirii administrativ-economice din anul 1950, au format o cumună aparte – comuna
Tomşani.
Prin Legea nr. 3/1960, pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului
Republicii Populare Române, s-a schimbat denumirea regiunii, din Piteşti în Argeş, iar
comuna Costeşti a rămas alcatuită tot din 5 sate: Bistriţa, Costeşti, Ferigile, (satul de
reşedinţă al comunei), Pietreni şi Văratici.
În urma ultimei împărţiri administrative, din anul 1968, regiunile şi raioanele au fost
desfiinţate şi înlocuite cu judeţele- unităţi administrativ-teritoriale complexe din punct de
vedere economic şi social-cultural, având legături atât cu instituţiile de conducere centrale,
cât şi cu cele locale, din comunele şi oraşele subordonate. De la această împărţire
administrativ-teritorială, comuna Costeşti face parte din judeţul Vâlcea şi are în componenţa
sa un număr de patru sate şi anume: Bistriţa, Costeşti (la care s-a alipit fostul sat Ferigile),
Pietreni şi Văratici. Reşedinta comunală a ramas în satul Costeşti, fiind situat în centrul
comunei.

8.9. Tipul comunei
Comuna Costeşti este o comună rurală; din cauza configuraţiei reliefului, satele ei
componente nu sunt grupate şi intră în categoria satelor de tip „răsfirat”, întâlnite adesea în
zona subcarpatică. Satul răsfirat este caracterizat prin gospodării distanţate una de alta prin
terenuri cultivate, plasate în apropierea caselor. Împrăştierea este mai mică decât cea a
aşezărilor din zona montană.
În cadrul acestui tip de sat răsfirat, în funcţie de forma vetrei comunei, înâlnim aşezări
dispuse „la linie” (în lungul drumurilor sau a apelor), „areolare” sau „pluricelulare”, de forme
diverse, cu case grupate în anumite puncte – încrucişări de drumuri şi aşezări „mixte”, în
care aflăm ambele cazuri.
Satul de tip răsfirat, caracteristic regiunilor deluroase, constituie forma cea mai
răspândită şi cea mai obişnuită de aşezare rurală românească. Are o reţea de uliţi largi, cu
traseu neregulat. Casele sunt aşezate mai întotdeauna la drum, formând grupuri ca nişte
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cătune, pe alocuri depărtate unele de altele. Pământul care aparţine fiecarei gospodării este
divizat: o parte se găseşte în jurul casei, formând curtea gospodariei si grădina, cu o mică
porţiune rezervată culturii legumelor; o altă parte, teren de cultură agricolă şi fâneaţă, se află
în afara satului.
Satul răsfirat are o variantă – casele dispuse în lungul văii unui râu, sau pe o zănoagă
– sat de vale. Uliţa sa principală, adesea unică şi gospodariile răsfirate de-a lungul ei,
urmăresc de aproape traseul văii sau cursul capricios al râului, ale carui maluri, plantate, sunt
legate din loc în loc cu podeţe şi punţi. Aglomerarea gospodăriilor şi a caselor – ca o
consecinţă a nevoii de adaptare la teritoriul disponibil, proprice aşezării, în poieni înguste
dintre dealuri sau funduri aproape circulare de văi, au dus la sate clădite ca nişte cuiburi. În
acest ultim caz se încadrează satul Pietreni.
În comună, întâlnim în unele cazuri, părţi din sate cu case adunate: dispoziţia
neregulată a gospodăriilor, uliţe întortocheate, curţi şi grădini destul de spaţioase în jurul
caselor şi arbori; ne înfăţişează adică toate acele trăsături particulare, care pun în evidenţă
simţul deosebit şi străduinţa firească a ţăranului român pentru înfrumuseţarea vieţii, chiar când
aceasta era îngrădită de nevoi aprige sau invăluită în mizerie. O caracteristică a satului
românesc este aşezarea lui în mijlocul naturii, adaptarea la teren şi legătura lui organică cu
peisajul înconjurător.
Primele aşezări s-au înfiinţat pe dealuri, in vecinătatea surselor de apă potabilă, în
locurile expuse la soare, acolo unde se puteau observa mai bine pericolele din vremurile de
restrişte, în vecinătatea pădurilor care asigurau locul de ascunziş şi lemnul necesar pentru
foc şi construcţii.
Pe vale aflăm mai multe sate noi. Oamenii s-au tras la linie în 1864, când li s-au dat
scaune de casă, de-a lungul drumurilor.
Cele mai mari sate ale comunei Costeşti sunt Costeşti şi Pietreni. Satul Costeşti – satul
reşedinţă al comunei – este aşezat pe şoseaua Bistriţei, în depresiunea dintre cele două ape
– Bistriţa şi Costeşti – pe locul fostului sat Ferigile, apoi urmează, din centrul comunei,
cursul pârâului Costeşti, până la întâlnirea cu satul Pietreni, pe o lungime de cca. 6 km.
Multe case sunt dispuse pe dealurile ce pornesc din stânga apei Costeşti.
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Satul Pietreni îl aflăm urmând cursul pârâului Costeşti şi pe dealurile din depresiunea
mărginită de cele două dealuri mai înalte, ce-l despart de Bistriţa şi comuna vecină,
Bărbăteşti. Aici casele le găsim amplasate până la poalele muntelui.
Bistriţa, un sat mai mic, este dispus mai mult în vecinătatea şoselei asfaltate ce
urmează (paralel) malul drept al râului Bistriţa, până în vecinătatea muntelui.
Satul Văratici se întinde de la drumul naţional Tg. Jiu – Rm. Vâlcea, urmând drumul ce
curge pe Dealul Văratici, iar din centrul comunei cuprinde şirul de case aşezate pe şoseaua
asfaltată a Bistriţei, până la întâlnirea cu satul Bistriţa, în punctul numit „La Cireş”. Tot de
satul Văratici aparţine şi catunul Mlăci, aflat pe dealul ce desparte Valea Bistriţei de cea a
Costeştilor.
În comună întâlnim şi gospodarii situate departe de drumurile principale sau de
drumurile de legătură. Aceste case, sau grupuri de case, se leagă de restul satului prin
drumuri secundare sau poteci.
Şirul de case ale satelor comunei, care urmează cursul celor două ape – Bistriţa şi
Costeşti – este întrerupt în unele locuri de spaţii libere, acolo unde n-au fost condiţii optime
de amplasare a clădirilor, sau în unele locuri cu condiţii bune nu s-a ivit ocazia, dar în viitor o
parte dintre acestea vor fi ocupate de noi construcţii, ca urmare a necesităţilor generate de
creşterea numărului populaţiei localităţii.
Evoluţia firească a satului românesc a fost întreruptă de perioada comunistă, care au
„impus elaborarea politicii ştiinţifice de sistematizare a localităţilor rurale, pentru ca în viitor
comunele să devină localităţi capabile să asigure condiţii asemănătoare cu cele de la oraşe”.
În acest sens s-a elaborat şi schiţa de sistematizare a comunei Costeşti, delimitându-se
vatra satelor şi centrul lor civic, unde sa fie amplasate viitoarele edificii social-culturale.
Din schiţa de sistematizare au reieşit următoarele probleme principale cu care se
confruntă comuna Costeşti:
- elaborarea unor studii de specialitate pentru predarea în circuitul economic al unor
terenuri în pantă, degradate din cauza eroziunii;
- corelarea utilizării forţei de muncă necesară producţiei agricole cu diferite activităţi
social-economice din cadrul comunei şi teritoriul înconjurător;
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- stabilirea satelor care prezintă condiţii favorabile de dezvoltare, delimitarea vetrelor
pentru etapa viitoare, mărirea densităţii populaţiei în cadrul vetrelor de sat;
- reamplasarea acelor centre de producţie care stânjenesc dezvoltarea resedinţei de
comună;
- îmbunătăţirea drumurilor şi acceselor spre localităţi şi locuri de producţie;
- dotarea şi

echiparea corespunzătoare a localităţilor în raport cu funcţia

de

importanţa pe care o deţin.
Atunci au fost luate măsuri pentru interzicerea amplasării noilor clădiri în afara vetrelor
satelor, la întâmplare, urmărindu-se dispunerea caselor la linie, sau în zona drumurilor de
legătură, avându-se în vedere a nu se scoate noi suprafeţe din circuitul agricol.
Au fost proiectate noi străzi – drumuri ce vor fi create în satul de reşedinţă Costeşti
– cum este acela care va tăia de la nord la sud depresiunea dintre cele două ape Bistriţa şi
Costeşti, în cătunul Ferigile. De o parte şi de alta a acestei „străzi” au fost amplasate noile
gospodării.
S-a urmărit şi în Costeşti, ca de altfel în toate localităţile rurale din ţară, pe lângă şcoala
de învăţământ general, cămin cultural, cinematograf, bibiotecă publică, dispensar, magazine,
unităţi de alimentaţie publică, brutărie, să se dispună şi de casă de naştere, baie comunală,
ateliere de reparaţii şi deservire, secţii industriale pentru valorificarea resurselor locale, iar
casele moderne să fie concentrate în vatra satului.
„Prin crearea unor asemenea condiţii, se vor diminua continuu deosebirile dintre sat si
oraş, una dintre cerinţele esenţiale ale făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate”.

8.10. Istoricul comunei
Istoria pământului costeştean se pierde în negura vremurilor. Relieful variat –
munte, deal şi depresiune, climatul de adăpost şi cele două ape limpezi, Bistriţa şi Costeşti,
au creat condiţii favorabile desfaşurării unor intense activităţi omeneşti, încă din cele mai vechi
timpuri.
Existenţa unor vechi urme de viaţă omenească pe teritoriul comunei Costeşti este
atestată de cele două topoare-ciocan, descoperite cu câţiva ani în urmă. Primul exemplar este
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toporul-ciocan perforat, de dimensiuni mici, având 10 cm lungime şi 3,8 cm lăţime. Acesta a
fost găsit în satul Văratici, cătunul Căline, în locul numit Valea Grajdului. Al doilea este un
ciocan-topor descoperit cu mai mulţi ani in urmă de către Ungureanu T. Mihai din Pietreni, în
punctul Cacova din Masivul Buila-Vânturariţa (Fig. 7), aflat în nordul satului amintit, într-un loc
fără vegetaţie şi cu multe pietre. Acesta este de dimensiuni mai mari, cu partea perforată de
18 cm lungime şi 7,8 cm lăţime, cea neperforată având aceeaşi lungime şi 9,8 cm lăţime.
Partea ciocan e de 9,6 x 8,6 cm, iar diametrul locului perforat pentru coadă, perfect rotund,
este de 3,2 cm.
Toporul-ciocan amintit este bine şlefuit şi proporţionat,
lucru care ne determină să afirmăm că deatează din perioada
de tranziţie de la neolitic la bronz, sau chiar din epoca bronzului.
Anul trecut (1975), în satul Costeşti s-a mai găsit un fragment
de topor şlefuit. Toate cele trei piese arheologice amitite se
gasesc la colţul muzeistic al Şcolii Generale Costeşti.
Numeroase peşteri din partea de nord a comunei Costeşti, îndeosebi cele aflate în
zona Cheilor Bistriţei, au oferit loc de adăpost omului în antichitate. Cu peste 16 ani în
urmă, pe când era student la Facultatea de Biologie din Bucureşti, profesorul Mituţoiu I.
Iulian a găsit prin peşterile din Chelie Bistriţei oase de animale, iar în anul 1976, localnicul
Gheorghe Frigură (Lică), locuitor al satului Bistriţa, împreună cu tânărul Grămadă I. Ion din
Văratici, a găsit fragmente de ceramică în Peştera Haiducilor (numită şi Peştera de la Bulzu),
peşteră aflată în partea de est a Măgurii Bistriţa, în apropierea Cheilor Bistriţei. Ulterior,
Frigură Gheorghe a informat pe neobositul arheolog Gheorghe Petre din Govora cu privire la
aceste dovezi arheologice. Acesta s-a deplasat la peştera amintită în luna august 1973, unde
a găsit oase de Ursus spaeleus, fragmente şi cioburi din epoca bronzului incipient, cultura
Glina III şi prima epocă a fierului. S-a descoperit un fragment ceramic dintr-un vas mare,
pântecos, cu gâtul înalt, buza dreaptă şi uşor îngroşată spre exterior.
Tot în vara anului 1973, deplasându-mă împreună cu tânărul Grămadă I. Ion la Peştera
Bulzu (Haiducilor), am găsit câteva cioburi de ceramică fără ornamentaţii. În toamna
aceluiaşi an, Puică Stelian din Pietreni, împreună cu alţi trei băieţi au găsit într-o peşteră
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aflată pe malul stâng al Bistriţei, un craniu de Ursus spaeleus, în parte pietrificat.
La colţul muzeistic de la Şcoala Generală Costeşti se mai află trei fragmente
pietrificate din coarnele uni cerb, însoţite de un vârf de lance, armă cu care a fost răpus, toate
găsite în Cheile Bistriţei cu circa 10 ani în urmă de către profesorul de biologie Lăcraru V.
Ion, actualul director al Şcolii Generale Costeşti.
În ultimele două

decenii s-au făcut

ample cercetări arheologice în Costeşti,

cercetări care s-au încheiat cu descoperirea unor urme de activitate umană intensă cu circa
2500 ani în urmă. Cel mai mult a intrat în zona acestor cercetări partea de sud a satului
Costeşti, ce corespunde cu fostul sat Ferigile.
Depresiunea Ferigile a fost întotdeauna propice aşezărilor omeneşti. Pe coastele
dealurilor din jurul ei s-au găsit urme de locuire din epoca de tranziţie de la neolitic la
epoca bronzului (cultura Coţofeni), din epoca bronzului (cultura Verbicioara), de la începutul
primei epoci a fierului şi epoca dacică. Dacă locuirile erau situate pe deal, depresiunea a
servit în epoca preistorică, drept cimitir. La Ferigile s-a descoperit un grup de tumuli din epoca
de tranziţie de la neolitic la bronz, peste care s-a suprapus cimitirul tumular hallstattian. O
coincidenţă a făcut ca cimitirul actual al satului Costeşti de aici să fie situat la marginea
necropolei hallstattiene, astfel încât cele două cimitire nu s-au suprapus.
La circa 1 km nord de limita cimitirului tumular hallstattian, în centrul comunei Costeşti,
pe o zonă cuprinsă între clădirea Primăriei, Şcoala Generală Costeşti şi biserica satului, la
poalele Dealului Mlăci, se află o altă necropolă hallstattiană, în cea mai mare parte plană.
De asemenea, în satul Bistriţa, pe cuprinsul teritoriului mânăstirii cu acelaşi nume, a fost
identificată încă o necropolă hallstattiană, conţinând pe cât se pare, doar morminte plane.
Vorbind despre istoricul descoperirilor de la Ferigile, arătăm următoarele: înainte de
Primul Război Mondial, cu prilejul amenajării grajdurilor pentru fosta şcoală militară de lângă
mănăstirea Bistriţa, s-a descoperit o urnă funerară. Ulterior, în partea de nord a satului
Ferigile, a fost descoperită o altă urnă. Niciuna din acestea n-au fost comunicate la timpul lor
instituţiilor arheologice româneşti. Informaţiile respective au fost obţinute de la fostul preot al
satului, Nicolae Sacerdoţeanu, decedat de mult.
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În anul 1942, profesorul universitar Aurelian Sacerdoţeanu, originar din Costeşti, pe
atunci directorul general al Arhivelor Statului şi al Şcoalei de Arhivistică din Bucureşti, a pus la
îndemână spre publicare arheologului Dumitru berciu, un fragment de ceramică, descoperit
cu câţiva ani în urmă, în satul Ferigile.
Vasul de ceramică, din care iniţial fragmentul a făcut parte, a fost
găsit întreg pe când se săpau şanţurile de temelie la casa învăţătorului
Constantin Iliescu (azi decedat), aflată la margine de terasă spre
povârnişul care duce în valea râului Costeşti. Lucrătorii, crezând că
e vorba de o comoară, au spart vasul şi n-au aflat în el decât cenuşă
şi cărbune. Această descoperire indică prezenţa unui cimitir protoistoric. Vasul amintit, lucrat cu mâna, din lut de culoare cărămiziu
închis, cu pasta conţinând şi pietricele, ars în general satisfăcător,
are dimensiunile: înălţime 18 cm, lăţime 25 cm şi grosime 1,6 cm.
Descoperirea facută – arată Dumitru Berciu – ne dă indicii asupra prezenţei unui cimitir
din perioada hallstattiană, dobândind astfel primele date certe asupra celei dintâi epoci a
fierului din judeţul Vâlcea.
În satul Ferigile, lângă cimitirul satului, la circa 1000 m sud de clădirea Primăriei
Costeşti, s-a descoperit cu prilejul unor sapături făcute în vara anului 1955, pentru a ascoate
pietre din propria curte, de către săteanul Procopie Iliescu, pe lângă bolovani, o spadă scurtă
şi trei vârfuri de suliţă, toate din fier. De această descoperire a luat cunoştinţă profesorul
Aurelian Sacerdoţeanu, care a strâns obiectele şi împreună cu un topor bipen de fier, găsit
într-o altă curte, la circa 60 m spre sud de aceasta descoperire, şi cu mai multe ceramice
adunate de la faţa locului, le-a dăruit Muzeului Naţional de Antichităţi. Tot el a semnalat
descoperirea în curtea morii satului Costeşti, la 50 m în spatele primăriei, a unor fragmente
de vase urmă, ce pare să fi conţinut oase calcinate.
În acelaşi an, săpându-se o groapă în curtea brutăriei din
Ferigile, s-a dat peste un complex funerar, constând din numeroase
fragmente ceramice arse secundar, printre care şi un vas întreg.
În septembrie 1956, arheologul Al. Vulpe a fost delegat de
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către conducerea Institutului de Arheologie să facă un sondaj la faţa locului, prilej cu care au
fost săpaţi patru tumuli hallstattieni. Cercetările efectuate în toamna acelui an au dus la
concluzia existenţei unui cimitir din prima epocă a fierului, aşezat de-a lungul terasei din
dreapta a pârâului Costeşti, întinderea acestuia părând a fi mare, de circa 1-1,5 km lungime şi
cam 300 m lăţime.
Noi săpături au fost efectuate în necropola din prima epocă a fierului de la Ferigile în
luna octombrie 1957, urmându-se un dublu ţel: să se reconstituie un mormânt parţial distrus prin
lucrările agricole din primăvara precedentă şi din care proprietarul locului adunase un topor de
luptă, un vârf de lance şi o zăbală, toate din fier; săparea unui număr mai mare de morminte,
pentru a verifica observaţiile făcute. S-a cercetat tot în curtea localnicului Procopie Iliescu,
deoarece această zonă urma să fie arată din nou, lucru care ameninţa distrugerea completă a
resturilor arheologice. S-au cercetat 12 morminte, aceste lucrări fiind uşurate şi de culegerea
porumbului. Au putut fi numărţi 40 tumuli vizibili, întinşi pe o rază de circa 400 m spre sud.
Prin săpăturile efectuate în octombrie 1958 s-a căutat determinarea suprafeţei s-a
căutat determinarea suprafeţei ocupate de necropola din prima epocă a fierului de le
Ferigile, luându-se în cercetare zone noi. Pe când în campaniile anterioare din 1956-1957,
lucrările se limitaseră la ogorul lui Procopie Iliescu, acestea au fost extinse la grădinile
localnicilor Ilie C. Stoican, Anania Măgureanu şi Gheorghe Lăcraru, situate la o depărtare de
50-150 m spre sud. S-a efectuat un sondaj pe proprietatea lui Gheorghe C. Ciobanu, unde au
mai fost descoperite la arat un topor din fier şi un vârf de suliţă din fier. S-au descoperit în
toate aceste sectoare movile joase, cu morminte de incineraţie din prima epocă a fierului. În
suprafaţa de teren a lui Stoican Ilie s-au făcut descoperirile cele mai importante din acel an.
Au fost săpate un număr de 32 movile. Săpăturile ulterioare vor arăta treapta de evoluţie a
triburilor războinice de la sfârşitul primei epoci a fierului.
În anul 1960 săpăturile au fost reluate, tot sub conducerea arheologului Alexandru Vulpe,
la necropola tumulară, cu sprijinul Muzeului regional Argeş, din Piteşti. Până în anul 1962
s-au săpat 149 tumuli, epuizându-se întreaga necropolă tumulară. Între anii 1963 şi 1964 sau executat săpături pe scară redusă în necropola plană hallstattiană din nordul satului
Ferigile, cercetându-se 28 de morminte. Odată terminată exploatarea integrală a necropoleui
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tumulare, a fost publicată în formă definitivă, în monografia amintită, apărută în anul 1967,
lucrarea cuprinzănd toate rezultatele obţinute cu prilejul săpăturilor de la Ferigile.
Necropola tumulară: un procent de 20-30% din ea a fost răvăşită în timpul aratului,
bolovanii fiind scoşi pentru a servi ca material de construcţie. Răvăşirea necropolei s-ă
datorat şi vegetaţiei bogate din zonă, în special a arborilor cu rădăcinile mari, a parilor grosi
din lemn pentru construirea gardurilor şi mai ales pentru ridicarea clăilor de fân sau a
pătuiegelor de coceni de porumb. Necropola probabil a fost răscolită şi în epocile romană sau
feudală.
Vorbind despre structura tumulilor de la Ferigile, arătăm că este aceeaşi în toată
necropola: peste solul antic, unde era deja depus mortul, se constituia o grămadă de
bolovani de râu de diferite mărimi, dispuşi în cele mai multe cazuri pe un singur strat,
arareori pe două sau chiar trei straturi. (Fig. 10). Grămada de bolovani, de formă ovală,
rareori circulară, constituie mantaua de bolovani a tumulului, fiind acoperită la rândul ei cu
o manta de pământ vegetal.
În unele movile s-au găsit cioburi izolate, lucru care ne arată că în construcţia mantalei
de pământ s-a folosit material luat din alţi tumuli mai vechi. S-au găsit fragmente din culturile
Coţofeni sau Verbicioara, lucru ce ne dovedeşte că a fost adus pământ din altă parte, dintr-o
zonă unde se aflau asemenea urme de locuire din acele vremuri.
Ritul de înmormântare în necropola de la ferigile este exclusiv de incineraţie. S-au găsit
oase calcinate sau cărbuni de rug în 72 tumuli. În 33 tumuli s-au găsit urme de ardere pe
obiectele din metal şi pe fragmentele ceramice.
La un număr de 13 tumuli nu s-au găsit nici oase calcinate, nici cărbuni, lucru care se
explică prin faptul că în zona păduroasă de pe lunca apelor din nordul Olteniei, scheletele nu
se conservă, nu s-a găsit în această zonă niciun mormânt de înhumaţie din antichitate. Faptul
se explică atât prin proasta conservare a oaselor, chiar şi arse, cât şi prin obiceiul ritual de a
se pune foarte puţine oase în morminte.
În cuprinsul necropolei tumulare nu s-a descoperit niciun rug, ceea ce demonstrează că
incinerarea se făcea în altă parte. Fragmentele de ceramică existente au fost sparte tot la
rug. Rugurile erau colective, mai multe cadavre fiind incinerate pe acelaşi loc de ardere.
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Cea mai importantă parte a ceremoniei funerare se desfaşura la rug. Acolo avea loc
ospăţul, căruia îi urma spargerea vaselor. Este de presupus că, în credinţa localnicilor, mortul
lua parte la ospăţ, probabil inainte de ardere.
Cu privire la natura alimentelor, nu putem face decât presupuneri vagi. Desigur, în căni
se puneau lichide, în timp ce mâncărurile solide se puneau în străchini. În morminte au fost
găsite ceşti mari şi pântecoase, vase pântecoase mari sau vase borcan; au fost găsite
fragmente ceramice din circa 1570 vase diferite, acest lucru dovedind amploarea ceremoniei
la rug.
Mormintele bogate de luptatori s-au găsit cu grupul de arme depuse separat de
inventarul ceramic şi de urnă.
În necropola hallstattiană de la Ferigile au fost găsite vase de ceramică, arme, piese
de harnaşament, obiecte de podoabă şi altele. Ceramica din necropola tumulară este
unitară, tehnica de lucru fiind în linii generale aceeaşi. Pasta este neagră în spărtură, arderea
fiind destul de slabă. Ca degresant s-a folosit nisip conţinând mică şi pietricele. Arderea în
condiţii semi-deschise face ca vasele să capete culoarea bruna deschis, până la brun închis.
Nuanţa brun-roscată se datoreşte lutului feruginos caracteristic regiunii. Unele vase,
străchinile în special, au fost arse înăbuşit în interior.
Decorul ceramicii de la Ferigile este destul de variat, realizat prin caneluri, apoi prin
modelare (butonii de pe toarte) şi foarte rar prin incizii. Canelurile întâlnite sunt: verticale,
oblice, orizontale şi cu incizii.
În necropola hallstattiană de la Ferigile s-au găsit numeroase arme şi piese de
harnaşament. Printre acestea amintim: 4 exemplare „akinakes”, 3 cu măciulie dreaptă şi unul
cu antene, decorate cu şiruri de puncte pe mâner sau pe măciulie şi pe gardă, datate din a
doua jumătate a secolului al VI-a î.Hr.. S-au mai găsit şi alte arme: cuţite de luptă oşor curbe,
cu un singur tăiş, prevăzut cu nituri care fixau imbrăcamintea din lemn, având lungimea de 23
cm; s-au găsit în total 18 exemplare de acest fel; cuţitaşe, topoare de luptă, celtul de fier, vârfuri
de lance, teci din fier pentru cuţitele de luptă, vârfuri de săgeţi, sule din lemn (unelte sau arme),
zăbale şi piese de harnaşament, butoni de harnaşament ş.a. Dintre podoabele găsite
amintim: fibule tracice, piese de centură, lanţuri spiralice, mărgele (din fier, bronz, sticlă şi
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cretă), brăţări din bronz, verigi din fier, cercei din bronz şi ace. Acele: unul este din bronz, iar
celălalt este din fier. Cel din fier este cu capătul din bronz, turnat în forma unui cilindru, cu
coaste transversale în relief. Această din urmă piesă este importantă, deoarece asemenea ace
sunt reprezentate pe vasele greceşti începând de la sfârşitul secolului al VII-lea până în
secolul al V-lea î.Hr.. Piesa de aici este datată de la inceputul secolului al V-lea î.Hr.. Un
toporaş votiv din lut, miniatură, a fost găsit într-un tumul. Este un caz unic si s-ar putea sa
parvină dintr-o aşezare de tip Coţofeni.
Necropola plană este situată în partea de nord a satului Ferigile, unde au fost
semnalate mai multe descoperiri funerare, care în urma săpăturilor de control s-au dovedit a
constitui o necropolă cu morminte plane de incineraţie. S-a descoperit izolat şi un tumul.
Această zonă a putut fi foarte greu cercetată, fiind cea mai intens locuită din toată comuna.
Multe morminte erau deja rascolite de tot felul de lucrări din epoca noastră. Din sonajul
făcut, rezultă că necropola se compune din grupuri de morminte, situate la distanţă mare
unele de altele. S-a cercetat numai unul dintre aceste grupuri, cel aflat in curtea Şcolii
Generale Costeşti-Ferigile. Pe o suprafaţă de 2000 m2 s-au săpat 28 morminte, numărul total
din acest grup fiind evaluat la circa 40.
Un alt grup de morminte a fost semnalat chiar în centrul comunei, la brutărie, de unde
provin câteva vase descoperite in 1955, in mod întâmplător, iar un al treile grup pare a fi la
circa 200 m est de Primărie, unde s-a descoperit urna din anul 1942.
Mormintele din necropola plană conţin aproape în toate cazurile pământ ars. Învelişul
de bolovani lipseşte. În gropile mormintelor plane s-a găsit mai mult cărbune, în unele oase
calcinate (chiar multe), iar altele sunt fară oase calcinate. Cioburile de vase sunt arse până
la coroziune. Mormântul izolat, amintit mai înainte, cu ardderea pe loc si cu manta de
bolovani, identic movilelor din necropola funerară, este unic în Ferigile.
Ceramica din necropola din nordul satului Ferigile nu prezintă deosebiri esenţiale faţă de
necropola tumulară. Sărăcia de forme şi raritatea decorului este evidentă. Mai numeroase
sunt vasele pântecoase, cănile mari, grosolane, vasele borcan si străchinile. Ceşcuţele sunt
foarte rare. Vorbind despre ornamentaţie, amintim că lipsesc toate categoriile de decor,
numai câteva au urme de decor în relief sau în caneluri oblice.
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8.11. Alte descoperiri în depresiunea Costeşti
În satul Pietreni, la poalele muntelui, în zona Cârligelor Costeşti, săteanul Vasile
Ungureanu a găsit un topor de aramă cu gaură de înmănuşare transfersală. Piesa a fost
pierdută ulterior.
În satul Costeşti, în partea de nord a Dealului Cioclova s-au găsit, cu prilejul săpării unor
gropi pentru pomi fructiferi, câteva cioburi hallstattiene şi un cuţitas din fier. Nu sunt urme de
aşezare.
Tot în satul Costeşti, pe piciorul sud-vestic al Măgurei Costeştilor se gasesc fragmente
sporadice Coţofeni.
În satul Văratici, în punctul „La Nuci” şi în alte două puncte de pe coasta de răsărit a
Dealului Văratici, au fost găsite urme de aşezare Coţofeni.
În Muntele Arnota, în zona carierei de calcar, muncitorii au găsit un vf de lance din fier şi
un topor din fier cu braţele în cruce.
Concluziile ce se mai pot desprinde sunt acelea că Oltenia a fost o zonă de contact
între traci şi iliri şi se observă sărăcia decorării ceramicii. Tipurile armelor din fier sunt de
asemenea comune: cuţite simple de luptă, vârfuri de lance, topoare plate cu aripioare şi
celturile din fier. Toporul bipen şi cel ciocan sunt mai puţin răspândite. Spada scurtă
(akinakes), considerată mai mult ca tip scitic, este caracteristică şi populaţiilor nord-tracice.
Cele patru exemplare găsite la Ferigile sunt singurele din Oltenia.
Zăbalele şi piesele de harnaşament găsite ne arată că cei care au trăit atunci pe
aceste locuri foloseau caii. Mormintele sunt individuale. Într-un tumul, alături de mormântul
principal, întotdeauna cel mai bogat (luptător), s-au aflat şi câteva morminte secundare,
sărăcăcioase,

aparţinând

desigur,

familiei

defunctului.

După

cum

s-a mai arătat,

ceramica este numeroasă, variată caforme şi decor, armele şi piesele de harnaşament sunt
numeroase, iar podoabele sunt relativ rare.
La triburile trace din nordul Dunării, podoabele sunt rare. Mormintele bogate de
luptători de la Ferigile nu conţin podoabe. Explicaţia este aceea că în lumea tracică existau
mai multe zăcăminte de cupru decăt în cea ilirică. În mormintele de la Ferigile s-au găsit doar
12 fibule. L-a Ferigile s-a găsit şi un pumnal scitic. Mulţimea elementelor specifice culturii scitice
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sau scioide din zona nord-tracică (pumnale, vârfuri de săgeţi cu trei muchii, oglinzi, cazane,
podoabe, piese de harnaşament etc.) ne face să admitem existenţa unor legături etnoculturale strânse, de lungă durată, între triburile nord-tracice şi sciţii din silvostepă.
Descoperirile de la Ferigile, asemenea celor de la Bârseşti, sunt concludente în această
privinţă.
Perioada de sfârşit şi de tranziţie către a doua epocă a fierului este cuprinsă între
600 (550) – 450 (300) î.Hr.. Necropola de la Ferigile, după cum afirmă arheologul Al. Vulpe,
datează din perioada 550-450 î.Hr.. Aici, după cum arată reputatul arheolog Dumitru Berciu,
este vorba de o „necropolă cu circa 500 tumuli, conţinând morminte de incineraţie cu pietre”.
Tot privind descoperirile de la Ferigile, Dumitru Berciu arată, vorbind despre arta tracogetică: „deocamdată, cele mai numeroase descoperiri de obiecte de artă traco- getică se
plasează în secolul al IV-lea î.Hr., adică în perioada Latène II. În ţinuturile din nordul
Carpaţilor au pătruns, în unele grupe culturale locale, cum este grupa Bârseşti- Ferigile,
elemente de cultură scitică. Oricum, în procesul de dezagregare a culturii locale tracice, finala
hallstattiene şi de trecere la epoca Latène, trebuie să avem în vedere şi factorul scitic, nu
numai pe cel elenic şi

general sud-tracic.

Pumnalele akinakes descoperite în mormintele

tracice de la Bârseşti, Vrancea şi Ferigile, Vâlcea, sunt de factura general sud-scitică, dar
ele au fost folosite de localnici şi poate chiar lucrate în atelierele acestora.”
În incinta mânăstirii Bistriţa a fost descoperită o vatră rituală din prima epocă a fierului,
din care s-au scos circa 20 vase mari şi mijlocii, sparte ritual. După informaţiile primite de la
Gh. Petre ar fi vorba de un „cenotaf” (spargeri rituale în amintirea unui luptător decedat în
altă parte), pentru care se făceau anumite obieceiuri rituale, iar în apropierea zidurilor
bisericii s-au descoperit o urnă mare cu cenuşă şi oase calcinate. Vasele se găsesc la
Muzeul Govora şi sunt în studiul lui gh. Petre şi Al. Vulpe.
Pentru perioada următoare, amintim că în zona mânăstirii Arnota s-a găsit
otetradrahmă macedoneană, emisiune postumă de tip Filip al II-lea, achiziţionată de preotul
Gh. Petre din Govora. Pe aversul monedei figurează capul lui Zeus, cu barbă şi cunună de
lauri, uşor barbarizat, în profil spre dreapta. Pe revers, călăreţul olimpic, cu ramură, cu calul la
trap, spre dreapta; uşoare urme de stilizare; sub cal un delfin, iar sub piciorul din faţă, sigla;
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prezintă şi o tăietură. Se consideră că moneda ar fi fost emisă între anii 318-308 î.Hr.

8.12. Datarea satelor, formarea comunei Costeşti
Îmbinarea felurită a condiţiilor naturale favorabile, cu resurse, multiple posibilităţi de
adăpostire şi apărare împotriva popoarelor migratoare, cu ascunzişuri în umbra codrilor ori
prin cotloanele labirintice ale văilor înguste, dar şi cu locuri libere pentru arătură, păşunat,
pomicultură etc., a prilejuit din timpuri aglomerarea populaţîei în subcarpaţi, mai mult decât în
alte regiuni.
Sectorul subcarpatic oltean se caracterizează printr-o străveche populare, după cum
am văzut, încă de pe vremea dacilor şi romanilor.
Satul a constituit de-a lungul secolelor o formă tipică de aşezare a poporului român.
Alcătuit dintr-o adunare de oameni, în număr destul e restrâns, populaţia lui era alcătuită
îndeobşte pe familii legate prin rudenie, formând o singură ceată de oameni.
Încă din secolele XIV – XV, din punct de vedere economic, satul era de obicei
autoarhaic, neavând decât prea puţine legături cu o piaţă deschisă, deoarece îşi
satisfăceau toate nevoile economice prin propriile lui puteri, consumând ceea ce producea şi
producând cât era necesar ca să consume. Organizate în obşti, satele au avut un rol
hotărâtor în lupta ţăranilor împotriva stăpânitorilor de pământ. Ele au depus o rezistenţă
dârză şi au constituit un mijloc de coeziune a ţăranilor.
Aşezările săteşti au apărut cu mult înainte de primele menţiuni documentare.
Denumirea actualului sat Bistriţa o aflăm ca fiind dată mânăstirii Bistriţa, aşezată pe pârâul
Bistriţa, şi menţionată într-un document din 1492, prin care voievodul Vlad Călugărul
intăreşte mânăstirii Bistriţa mai multe sate. Satul Bistriţa se va forma mai târziu, iar la
sfârşitul secolului al XV-lea se afla aci, probabil, la poalele muntelui, numai mănăstirea şi
aşezările mizere ale robilor mânăstirii.
Într-un document datat în 11 noiembrie 1512, Neagoe Basarab voevod întăreşte lui
Barbu Craiovescu ban, ctitorul Bistriţei ocină la Târsa, deal ce astăzi aparţine satului Pietreni,
situat în partea de vest a acestuia, spre Bistriţa, luată în schimb pentru satul Slătioara. Tot
în acest document apare ca martor popa Frâncu din Costeşti. (vezi Anexa nr. 2) Deci, la
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această dată apare documentar pentru prima dată actualul sat de reşedinţă Costeşti.
În secolele următoare, satul Costesti este întâlnit în numeroase documente. Pietreni,
unul din satele care compun comuna Costeşti, formează partea de nord, tot veche, a comunei:
biserica satului, fost schit, a fost ridicată în 1701, dar pe locul alteia mai vechi, lucru explicat de
faptul că Alexandru Odobescu găsise acolo obiecte de cult purtând data 1694.
De-a lungul pârâului Bistriţa a fost o moşie mănăstireasca şi de aceea, cu ani in urmă,
„casele erau mai rare”.
În afară de Văratici, sat de moşneni, Floreştii, Călinele (cătune ale satelor Văratici) şi
Bistriţa, s-au incheiat abia după 1864.
De partea cealaltă, la rasărit de pârâul Costeşti, cătunele se ţin lanţ, acolo fiind si partea
cea mai veche a comunei. O parte se numeşte Costeşti, căreia i se mai spune şi Blezeni;
mai sus se află Săcăturile, Grămeştii şi Ciorobeştii. Şirul acestora sfârşeşte cu Pietrenii.
Între cele două ape, pe colina sudică a Stogului, se află cătunul Mlăci, parte a satului
Văratici, locuit şi el de vechi ţărani moşneni.
Ferigile (astăzi cătun al satului Costeşti), sat nou, s-a format din costeşteni şi din
vărăticeni, după împroprietărirea însurăţeilor din anul 1881. Li s-a dat pământ în Ferigile,
care pănă atunci era islaz. Până la 1880-1881 nu erau aici decât câteva case aşezate pe
loturile împroprietăriţilor de la 1864. Linia de demarcaţie pornea din colţul grădinii şcolii în
jos, către punctul Capul Ferigile.
Toate aceste sate şi locuri au la un loc numele de Costeşti, nu de cănd cu adoptarea
numelui de comună, ci din vremi foarte îndepărtate. În toate izvoarele istorice, câte ne sunt
cunoscute, nu aflăm alt nume general de cât acesta.
Pe o hartă anexată la o broşură ce însoţeşte cunoscuta „Auria Romano-Dacica” a lui
Köleseri, apărută în anul 1720, apare şi localitatea Costeşti (alături de cele două mânăstiri Bistriţa şi Arnota), dar mult deplasată spre est, faţă de localităţile vecine: Horez (oraş),
Rămeşti (Râmeşti), Bodeşti ş.a.
În lucrarea sa “Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea”, istoricul C. C.
Giurescu face importante constatări istorice, geografice şi statistice, pe temeiul hărţii ruse din
1835, redând o listă a celor 7798 de aşezări omeneşti, rânduite alphabetic, pe judeţe şi
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ţinuturi. În judeţul Vâlcea, apar însemnate pe hartă mânăstirile Bistriţa şi Arnota, alături de
localităţile Costeşti şi Pietreni, în vecinătatea altor sate: Horez, Pietrari de Sus, Tomşani,
Măldăreşti, Bărbăteşti şi Foleşti de Sus.
Într-o cartografie a judeţului Vâlcea din anul 1838, aflăm date importante despre
localitatea Costeşti. La acea dată, satul Costeşti era împreunat cu satele Văratici şi
Pietreni, aflat în proprietatea mânăstirii Bistriţa. Localitatea Costeşti era a doua ca mărime din
judeţul Vâlcea, după localitatea Bărbăteşti.
În trecut, hotarul comunei era împădurit cu foioase. Localitatea Costeşti era o mică
aşezare omenească şi nu un loc pustiu, nepopulat. Nu tot hotarul comunei a fost populat, ci
numai locurile celor mai vechi cătune ale satelor, amintite mai înainte. DUpă cum se va
vedea la capitolul următor, cu privire la problema social-agrară, stăpânirea unor părţi din
sate de către mânăstire şi boieri a dus la schimbări de limite ale hotarelor. Pe otarul comunei
au existat şi oameni liberi, care puteau dispune liber de pământul lor, dovadă fiind o serie de
acte de vânzare, întâlnite în secolele trecute.
Urmărind harta stolnicului Constantin Cantacuzino, generalul Bauer arată că în secolul
al XVIII-lea, în regiunile muntoase populaţia era mai numeroasă decât în regiunile de câmpie.
Aşezările s-au înfiripat pe locurile defrişate, ale căror denumiri toponimice se mai
păstrează şi astăzi. La sfârşitul secolului al XIX-lea, în cătunul Ferigile, după cum spun
bătrânii, era un loc acoperit cu anini, mesteceni şi ferigă, iar treptat, fiind defrişat, au venit aici
mulţi locuitori care până atunci au locuit în punctul Măgureni, loc aflat în apropiere de Măgură,
în zona de confluenţă a celor trei ape: Bistriţa, Costeşti şi Romani (informaţie culeasă de la
Ioana A. Măgureanu, în vârstă de 94 de ani).
De casele existente la Măgureni îşi amintesc numai cei mai în vârstă oameni ai satului.
Mulţi dintre cei care au venit de la ăgureni şi-au luat numele de Măgureanu.
Primele aşezări au fost bordeiele (în toponimie este cunoscut locul “la bordeie”), iar apoi
oamenii şi-au durat locuinţe din lemn; prin roire, satul s-a mărit. Au venit aici şi oameni din
ţinuturile de sud ale ţării, fugiţi din calea năvălitorilor, în vremurile grele ale evului mediu.
Oamenii au preferat această zonă ce le asigura condiţii bune de adăpost. De dincolo de munţi,
au coborât în mai multe etape ale evului mediu ungurenii care nu se împăcau cu jugul
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nemilos al iobăgiei. Aceştia au întemeiat sate de ungureni la sud de Carpaţi, cum sunt cele de
la Vaideeni şi Băbeni. Unii dintre ei au rămas în Costeşti, lucru explicabil prin exiostenţa
numelor de Ungureanu, întâlnite în special în Pietreni, sat situat în imediata apropiere a
muntelui.
Nu numai datorită ocupaţiilor tradiţionale locale sau aduse de peste munţi de cei
veniţi, mai cu seamăcrescători de animale, dar şi prin diferenţieri ulterioare în economia locală,
s-a ajuns la o oarecare nuanţare a tipurilor lor funcţionale, cum sunt satele comunei Costeşti,
încadrate în zona zoo-pomicolă-forestieră.

8.13. Instituţii şi aşezăminte vechi. mânăstiri şi biserici
Comuna Costeşti este bogată în monumente istorice. Frumuseţea locurilor, liniştea şi
condiţiile bune de adăpost pentru vremurile de restrişte au atras privirile mai marilor zilei –
domni, boieri şi episcopi – care au clădit actualele monumente istorice cu caracter religios. Pe
teritoriul comunei Costeşti au fost zidite cele două mânăstiri – Bistriţa şi Arnota – la care se
mai adaugă un număr de 9 biserici monumente istorice (Gruşetu în satul Costeşti,
Grămeşti, Ciorobeşti şi 44 Izvoare în satul Pietreni, Păr şi Păpuşa din satul Bistriţa, bolniţa
de la mănăstirea Bistriţa, Ovidenia şi Sfinţii Arhangheli din Peştera Liliecilor) şi alte 4 biserici
mai noi.
Iată aceste monumente în ordinea zidirii lor:
MĂNĂSTIREA BISTRIŢA
A fost ridicată de boierii Craioveşti, Barbu-ban şi fraţii săi Pârvu, Danciu şi Radu, în jurul
anului 1490, data precisă a fondării ei nefiind cunoscută. Tradiţia spune că pe locul unde a
fost zidită mănăstirea Bistriţa se afla un schit răzleţ. Un document din anul 1942, dat de către
voievodul Vlad Călugărul, întărea Bistriţei mai multe sate din Câmpia Română, danii făcute
acesteia de către ctitori, boierii Craioveşti. Din toate daniile ulterioare, aflăm numele celor 4
ctitori Craioveşti, a căror familie a dat Ţării Româneaşti domni vestiţi ca Neagoe Basarab,
Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Mănăstirea Bistriţa şi-a luat numele de la apa
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lângă care este aşezată.
Din vechea pisanie a mânăstirii Bistriţa, azi distrusă, dar păstrată în copie în dosarul
reparaţiilor făcute mânăstirii în 1846, reiese că printre meşterii care au lucrat la ridicarea ei au
fost şi Dobromir, Dumitru şi Chirtop, consideraţi a fi meşteri pământeni şi formaţi în ţară. Un
alt meşter al Bistriţei a fost Mane, al cărui nume Gr. Tocilescu l-a găsit semnat pe un
fragment din chenarul uşii de la vechea biserică a mânăstirii şi pe care, unii specialişti l-au
identificat cu legendarul meşter Manole, care a zidit mănăstirea Curtea de Argeş în vremea lui
Neagoe Basarab.
Imaginea originară a mânăstirii Bistriţa nu ni s-a păstrat, dar e posibil “că ea se înfăţişa
ca o cetate, poate să fi fost la fel cu Tismana şi Cozia, care aparţin stilului de arhitectură
sârbesc.” Bistriţa n-a durat decât două decenii, fiind apoi distrusă de Mihnea cel Rău. În
1509, între Craioveşti şi domn se născut un conflict. Craioveştii au trecut în pribegie peste
Dunăre şi drept răzbunare, în 1509 în mănăstirea Bistriţa se trage cu tunul, cum zice inscripţia
din piatră din anul 1683, pusă în zid sub clopotniţă şi care ţine locul vechii pişanii, ce nu s-a mai
păstrat. A fost refăcută în anul 1519, tot de către Barbu Craiovescu, “mai bună şi încă mai
frumoasă”, cu ajutorul lui Neagoe Basarab, nepot al Craioveştilor şi un mare iubitor de cultură.
În timpul domniei lui Neagoe Basarab, banul Barbu a adus din Serbia moaştele
Sfântului Grigore Decapolitul, pe care le-a depus la mănăstirea Bistriţa.Spre sfârşitul domniei
lui Neagoe Basarab, în 1520, banul Barbu, ajuns la adânci bătrâneţi, s-a retras din viaţa politică
la mănăstirea Bistriţa, unde s-a călugărit, luând numele de Pahomie. Soţia sa, călugărindu-se
şi ea, a rămas la mănăstirea Dintr-un Lemn, cu numele de Salomia. Un tablou pe pânză,
pierdut în forma sa originară şi păstrat în copie la mănăstirea Bistriţa, a fost descris de
Grigore Tocilescu. Acest tablou reprezenta plecarea lui Barbu-ban la mânăstire să se
călugărească. Se vedeau în prim plan biserica cu două turnuri şi casele vechi, înconjurate de
un pătrat de ziduri înalte cu creneluriş mai sus se vedea Arnota, iar mai jos schitul Păpuşaş
alături era Barbu-ban şi 18 persoane din întreaga familie.
Mănăstirea Bistriţa a devenit, la puţin timp după construirea ei, un focar de cultură,
asemănătoare, ca importanţă mânăstirii Neamţ din Moldova. Aici s-au scris frumoase
manuscrise şi s-a format o şcoală de iscusiţi caligrafi. În atmosfera vieţii cărturăreşti de la
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Bistriţa a crescut şi şi-a format cultura Neagoe Basarab, cel mai învăţat domn român până la
Dimitrie Cantemir. “Frumuseţea de stil şi înalta învăţătură din cartea sa”, adresată către “fătul
său”, se datoresc, fără îndoială, “acestei atmosfere de înălţare spirituală bistriţeană”. La
Bistriţa, tipograful Macarie, venit din Serbia, probabil odată cu Maxim, devenit Mitropolit al
Ţării Româneşti după alungarea lui Nifon, dădea la lumină în 1508, un frumos Liturghier,
prima carte tipărită pe pământul Ţării Româneşti, după cum afirmă Nicolae Iorga. Problema
despre locul unde Radu cel Mare a avut tipografia în 1508 mai este şi astăzi pusă în
discuţie, specialiştii în istoria culturii româneşti având opinii diferite. P.P. Panaitescu nu se
pronunţă şi dă numai părerile lui Nicolae Iorga cu privire la tipărirea Liturghierului lui
Macarie: în 1508 la Târgovişte, mănăstirea Dealu (de lângă Târgovişte) sau mănăstirea
Bistriţa din Vâlcea,180 iar M. Tomescu se pronunţă şi el pentru Dealu sau Bistriţa. Manole
Neagoe şi Augustin Z.N. Pop opinează pentru Bistriţa. Se ştie că la 1860 Odobescu a găsit
la Bistriţa un număr de 7 exemplare din Liturgierul lui Macarie. Acest fapt dă autoritate
ipotezei că la Bistriţa a fost instalată tiparniţa lui Radu cel Mare şi că de aici a iradiat
răspândirea imprimatelor ei.
Craioveştii au înzestrat ctitoria lor, mănăstirea Bistriţa, cu manuscrise preţioase
cumpărate sau executate din porunca lor în ţară sau în afara hotarelor ei. După multe
devastări şi pierderi, se mai păstrau încă la Bistriţa, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, 72
manuscrise slavone, 4 greceşti şi 44 româneşti. Aici s-a păstrat, adusă din Serbia de familia
doamnei Despina, frumoasa psaltire scrisă în 1346, în vremea ţarului Ştefan Duşan. Tot aici
era şi Tetraevenghelia slavonă, tipărită probabil în 1512 de Macarie, din porunca lui Neagoe
Basarab, exemplar de lux, care a aparţinut, se pare, lui Neagoe însuşi.
La Bistriţa, încă din secolul al XVI-lea, călugării îi învăţau pe ucenicii lor să scrie şi să
citească, pentru ca astfel să poată copia texte. Aici îi găsim pe primii apostoli ai limbii române
în vorbire şi în scris. Aici găsim elemente care atestă că graiul românesc scris apăruse cu
circa 50 ani înainte de începutul secolului al XVII-lea. Astfel, B.P. Haşdeu, în “cuvente den
bătrîni”, aminteşte de acte scrise în limba română înainte de anul 1600, cum este şi
memoriul egumenului Evtemie de la mănăstirea Bistriţa, referitor la iazul de la Băbeni, datat
din anul 1573. Acesta este al doilea act românesc ce ni s-a păstrat, după scrisoarea lui
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Neacşu din Câmpulung.
În anul 1620, călugărul Mihail Moxa a scris la Bistriţa, în româneşte, un cronograf, o
istorie a lumii de la începutul ei şi până la 1489, după izvoare slavone. Acest cronograf a fost
întocmit la îndemnul episcopului Teofil al Râmnicului (1619-1637), şi el un mare iubitor al
limbii române. Această lucrare este primul text istoriografic în limba română.
La Bistriţa a funcţionat o şcoală, mai întâi slavonă, iar apoi şi românească, din secolul
al XVII-lea şi până în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. Ea a avut un rol important
în mişcarea culturală de pe teritoriul ţării noastre, pregătind dieci, grămătici, dascăli, preoţi,
diaconi, unii dintre ei chiar fii ai sătenilor din Costeşti şi din localităţile vecine. Astfel, în
secolul al XVII-lea, doi grămătici, Constantin din Corbşor (Vâlcea) şi Mihail din Bodeşti
(Romanaţi), ne-au lăsat însemnare aflată pe o carte din Biblioteca Academiei din Bucureşti,
care glăsuieşte: “să se ştie că am şezut la mănăstirea Bistriţa ca să învăţăm carte”.
Tot din secolul al XVII-lea, amintim că, la 1656, Martinus Weiss cel Bătrân din Braşov,
meşter argintar, a executat pentru Constantin Şerban Vodă şi doamna Bălaşa, celebra raclă
a Sfântului Grigore Decapolitul. Cam în aceeaşi vreme, între 1653 – 1658, Paul de Alep, în
calitate de fiu, arhidiacon şi “istoric” al patriarhului Macarie de Antiohia, a vizitat
monumentele istorice din Oltenia, printre care Bistriţa şi Arnota, despre care a lăsat nişte
însemnări. În însemnări, a remarcat caracterul de “fortăreaţă” al mânăstirii Bistriţa, a descris
frumosul coşciug din argint al Sfântului Grigore Decapolitul şi bisericuţa din peşteră.
Despre continuitatea activităţii şcolii de la Bistriţa în secolele al XVIII-lea şi al XIXlea, avem numeroase informaţii. Astfel, în secolul al XVIII-lea sunt semnalaţi dieci şi grămătici
care scriau acte în limba română (în primele trei decenii ale acestui secol) în satele:
Bârseşti, Bărbăteşti, Costeşti, Drăgăşani, Măldăreşti, Zătreni ş.a., care învăţaseră carte la
Bistriţa.
Constantin Brâncoveanu, mare iubitor al culturii, şi el descendent al puternicei familii a
Basarabilor, se îngrijeşte de Bistriţa. El face mânăstirii însemnate reparaţii în anul 1683,
înzestrând-o cu multe odoare, pe când era spătar şi logofăt, în timpul domniei lui Ştefan
Cantacuzino
Trei documente de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (fiind vorba de nişte însemnări pe
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alte cărţi) ne relatează despre surghiunirea unor boieri la mânăstirile Bistriţa şi Arnota.
Astfel, primul dintre ele ne arată că în zilele lui Alexandru Vodă Moruzi (1793 – 1796) au
fost surghiuniţi (de către domn) la mănăstirea Bistriţa şi Arnota câte 3 boieri. Aceştia erau:
Scarlat Izvoreanu, Dinu brat-său, Iancu Brebinocu (la Bistriţa), Scarlat Milcoveanu, Nicolae
Gigîrtu şi Micu Vulturescu (la Arnota). Însemnarea scrisă de Micu Vulturescu la13 noiembrie
1973, mai consemna că aceşti şase boieri erau veri unii cu alţii. Al doilea document se
referă tot la cei şase boieri, dar se mai arată că Scarlat Milcoveanu este din judeţul Olt şi că
toţi au aceiaşi vină, “adecă pe bună dreptate, căci s-au jăluit păsurile măriei sale” (3
decembrie 1793). Cel de-al treilea document consemnează că s-a scris “pentru ca să se
pomenească într-această carte” (20 decembrie 1793).
“La 2 aprilie 1779 s-a dus sicriul cu moaştele Sfântului Grigore Decapolitul în oraşul
Craiova, fiind secetă la lăcuste.”
Din secolul al XIX-lea avem numeroase referiri la mănăstirea Bistriţa. Astfel, un
document din 11 septembrie 1813 relatează despre aducerea moaştelorSfântului Grigore
Decapolitul de la mănăstirea Bistriţa, din porunca domnitorului Ioan
Gheorghe Caragea, “pentru boala ciumei, ce foarte rău se
aprinsese la Bucureşti şi a stat în Craiova, unde şi-a făcut slujba,
apoi s-a dus la Bucureşti.
Interiorul bisericii impresionează prin mărimea ei neobişnuită ,
în comparaţie cu celelalte biserici, de obicei mici. Policandrul lui
Brâncoveanu este impresionant, însă ochiul deprins cu stilul
bizantin al bisericilor noastre este contrariat de catapeteasma în stil
gotic, ce a fost executată la Viena. Vizitând mănăstirea Bistriţa în
urmă cu câteva zeci de ani, Ion Simionescu consemna noua ctitorie
a Bistriţei ca pe o clădire “spaţioasă, dar cu tipar străin”, căreia
Barbu Ştirbei “i-a dat mai ales pe dinlăuntru tiparul
bisericilor vieneze”. Pictura bisericii este executată în ulei, fiind opera lui Gheorghe
Tătărăscu, picturile interioare fiind moderne: la stânga este portretul mural al lui Barbu
Craiovescu, întâiul fondator al mânăstirii, cu barbă albă şi mâinile la piept, cu mănăstirea
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Bistriţa în fundal, iar în dreapta se află portretul lui Barbu Ştirbei, principele domnitor în1855.

MĂNĂSTIREA ARNOTA
Constituie un alt monument istoric şi de artă de care se leagă o serie de evenimente din
trecutul comunei Costeşti. Ea este aşezată pe versantul sudic al Muntelui Arnota, ramificaţie
a Masivului Căpăţânii.
Se pare că Arnota ar fi existat într-o stare modestă de
la boierii Craioveşti, ctitorii mânăstirii Bistriţa, rudele de sânge
ale lui Matei,care ar rămâne numai înnoitor din temelie de
cărămidă şi piatră.
După pisania unui clopot, Arnota ar fi fost construită de
Matei Basarab în 1634-1635. Într-un document din 17
aprilie1637, domnul spune că Arnota „este făcută şi întemeiată de domnia mea din temelie”.
În alt document din decembrie 1643, Partenie, patriarhul Constantinopolului, afirma că
Mănăstirea Arnota, „fiind învechită din vremuri neştiute şi ruinată”, Matei a ridicat-o de jos, chiar
din temelii, cu multe cheltuieli şi osteneli”. Din acest document, ar fi vorba de o refacere a
mânăstirii de către Matei Basarab.
Denumirea de Arnota vine de la arnăuţii (oştenii) săi şi multă vreme mănăstirea se va
numi Arnăutul. Imediat după zidirea sa, Arnota a fost refăcută de cutremurul din 1636,
trebuind apoi să fie reparată. Din porunca
reînhumate rămăşiţele pământeşti

domnitorului, în anul 1648 au fost aduse la Arnota şi

ale lui Danciu Vornicul, tatăl său, care a făcut parte din oastea

lui Mihai Viteazu şi a murit în 1595, la Alba Iulia. Prin aceasta, domnitorul şi-a arătat
respectul şi recunoştinţa faţă de aceste meleaguri, pregătite a-i fi loc de odihnă după
moarte, lui şi întregiii familii. Biserica de la Arnota e caracteristică stilului arhitectonic al
secolului al XVI-lea.
Arnota reprezintă una dintre cele mai reuşite giuvaere ale străvechii noastre arte
sculpturale. Bogăţia ornamentelor şi a împletiturilor florale de pe tâmpla bisericii uimeşte pe
orice privitor. Uşile ei, de o graţie excepţională, colonetele lucrate elegant, aurul veritabil cu
83

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

care e poleită întreaga suprafaţă sculptată au încântat şi încântă pe oricine le contemplă.
Piatra de pe mormântul lui Matei Basarab, aflată în pronaosul bisericii, constituie şi ea o
părticică a giuverului sculptural de la Arnota. Mai amintim că pe piatra de mormânt a
domnitorului se mai află sculptat un vultur cu capul întors spre stânga, soarele, luna şi o
mulţime de trofee.

BISERICUŢELE DIN PEŞTERĂ
Munţii calcaroşi ai comunei Costeşti au numeroase peşteri. Într-una din aceste peşteri
numită Peştera Liliecilor sau Peştera Sfântul Grigore Decapolitul se află două bisericuţe,
una „la întuneric”, iar cealaltă „la lumină”. Tradiţia ne spune că aici, în peşteră, a fost primul
altar de închinăciune de la Bistriţa
Prima dintre aceste bisericuţe, cea de piatră, este lungă de 5 m şi lată de 2,5 m. Aici
se păstrau moaştele Sfântului Grigore Decapolitul şi obiectele mai de preţ ale mânăstirii.
Altarul şi intrarea sunt despărţite şi conturate prin zid de cărămidă. Această biserică poartă
hramul „Intrarea în biserică” (Ovidenia) – 21 noiembrie. În partea dreaptă, la intrarea în
biericuţă, se află chilia sihastrului, cioplită în stâncă. Sihăstria aceasta este socotită una dintre
cele mai vechi aşezări bisericeşti de la noi din ţară. Moaştele se găseau în biserică şi în
vremea lui Radu Vodă Mihnea (1611-1616 şi 1620-1623). Acest voievod a vizitat peştera şi a
făcut un coşciug din lemn pentru Grigore Decapolitul.
Bisericuţa Ovidenia a fost zidită în anul 1633, de Mitropolitul Teofil. Acesta fusese
egumen la Bistriţa, episcop de Râmnic şi, în cele din urmă, a ajuns mitropolit. El a zidit
această biserică ca o preţuire pentru Bistriţa şi pentru că peştera îl salvase de la moarte într-o
vreme de primejdie.
BISERICA GRĂMEŞTI
Este cea mai veche biserică a satului Costeşti, din câte se
mai păstrează în forma lor de la început. Este interesantă atât
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prin felul construcţiei din lemn, cât şi prin trecutul ei, fiind ridicată de Mitropolitul Ştefan
(+1668), cel cu metnia de la Bistriţa, devenind ctitor şi la Bălăneştii Horezului. Datorită
acestui fapt, biserica a fost foarte mult cercetată de specalişti ca: Ghika-Budeşti, Drăgiceanu
şi alţii. Citind numele pisarului inscripţiei aflăm e întâiul preot slujitor. Pe peretele sudic al
bisericii şi la altar, în exterior, aflăm o serie întreagă de însemnări funerare. Icoanele
împărăteşti şi prăznicarele, care s-au menţinut până în zilele noastre, toate rămase de la
Mitropolitul Ştefan, ctitorul bisericii, astăzi nu mai sunt la locul lor. Aceste icoane au fost
executate foarte îngrijit şi cu un colorit minunat.
BISERICA ŢIGĂNIA (DE LA PĂR)
Se află în satul Bistriţa. Este destul de veche, datând din anul 1689, şi n-a suferit
modificări în zidărie. Pictura ei este mai nouă. Din pomelnicul ei, publicat în anul 1936 de
preotul Th. Bălăşel (un manuscris din 1798 al lui Dionisie Eclesiarhul), lipsesc foile cu
numele ctitorilor. Uşa bisericii face pereche cu uşa de la biserica Arnotei şi după câte se
spune, au fost ale vechii biserici a mânăstirii Bistriţa. Se mai numeşte şi „biserica de la Păr”.

BISERICA FOSTULUI SCHIT DE SUB PIATRĂ (44 DE IZVOARE)
Biserica satului Pietreni, fost schit, se mai numeşte şi „De Sub Piatră” sau „44 de
Izvoare” a fos zidită în anul 1701 de către Ştefan Ieromonahul, ajuns apoi egumen al
mânăstirii Bistriţa, care a mai ridicat şi biserica fostului schit Păpuşa.
Zidirea acestei biserici s-a făcut pe locul alteia mai vechi, căci după cum spune Ştefan
în predoslovia pomelnicului, este ctitor nou, împreună cu ieromonahii Epifanie şi Nicodim.
Aşa se explică şi faptul că Odobescu găsise acolo obiecte de cult purtând data 1694. Va fi
fost deci, mai înainte, o biserică din lemn, care la 1701 a trebuit refăcută.
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BISERICA PĂPUŞA
Are o aşezare pitorească, pe un pisc de piatră la poalele Muntelui Arnota, pe partea
stângă a râului Bistriţa, în faţa mânăstirii cu acelaşi nume. A fost construită de Ştefan,
stareţul Bistriţei, în anul 1712.
Biserica fostului schit Păpuşa (Eleonul) are hramului Sfântul Grogore Decapolitul.
Probabil a fost făcută mai întâi de boierii Craioveşti, la sfârşitul secolului al XV-lea şi
începutul secolului al XVI-lea, iar între anii 1711-1712 să fi fost refăcută de Ştefan,
egumenul mânăstirii Bistriţa. A fost metoh al mânăstirii Bistriţa.
BISERICA CIOROBEŞTI
Se află în cătunul Ciorobeşti din satul Pietreni. A fost zidită în anul 1750 de către
egumenul Antonie de la mănăstirea Bistriţa.
Inscripţia bisericii are următorul conţinut: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică
întru carea să cinsteşte şi să prăznuieşte Ovedenia prea Sfintei de Dumnezeu Născătoare şi
pururea Fecioara Maria, care din temeliile iastă zidită de bunu gându şi cu toată cheltuiala
Sfinţiei sale chir Antonie igumenul Bistriţei, în zilele Prealuminatului domn Io Grigore Voievod, la
curgerea anilor, cu blagoslovenia pre Sfinţiei sale iubitorului de Dumnezău părintelui nostru
chir Grigori episcopul Râmnicului Noului Severin, părintele proigum Bistriţi, 7258 (1750)
August 12 dni”.
La această biserică aflăm şi portretele ctitorilor Popa Nicolae, chir arhimandrit Antonie
egumenul Bistriţei, chir Elarion proegumenul Bistriţei şi Ionichie monah.

BISERICA GRUŞETU
A fost în trecut biserica propriu-zisă a satului Costeşti şi se află în cătunul Gruşetu, pe
valea Jidovii. Este construită din lemn şi tencuită.
S-a clădit înaite de octombrie 1801, pe vremea lui Alexandru Moruzi voevod. Crucea din
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curtea bisericii a fost pusă în 1820.
BISERICA SĂCĂTURI
Biserica veche de la Săcături – satul Costeşti – a fost construită din zid în anul 1803, de
către părintele arhimandrit Constantin Bistriceanu, egumen al mânăstirii Bistriţa.

BISERICA NOUĂ DIN COSTEŞTI (1937)
Temelia acestei biserici a fot pusă în anul 1913, luna septembrie 1, de către episcopul
Râmnicului Ghenadie Georgescu, paroh fiind preotul Nicolae Sacerdoţeanu şi iniţiatori C.
Angelescu, Gh. Bălintescu şi Nicolae Huidu.
BISERICA VĂRATICI – O BISERICĂ DISPĂRUTĂ
Biserica din Văratici nu mai există de peste 50 ani, ce se mai poate vedea fiind doar
locul unde a fost biserica, unde acum este o troiţă şi pietre din fosta clopotniţă.
MUZEUL DE ARTA “GHEORGHE D. ANGHEL” donatie a muzeografului Alexandru
Balintescu, fiu al satului, functioneaza in cadrul Caminului Cultural Constantin Popian,
adaposteste colectii de sculptura si pictura moderna. Din 1974 Muzeul de Arta din Costesti
este declarat, sectie a Muzeului Judetean Valcea.Punctul central al muzeului il constituie
cele sase capodopere ale maestrului Gh.D. Anghel:Moartea poetului, Din viata unui geniu
bustul pictorului Luchian, bustul muzicianului Valentin Ghiorghiu, maternitate in genunchi,
muzica si rugaciune.pe langa aceste capodopere se mai gasesc picturi ale artistilor: Gh.
Tomaziu, Florin Niculescu, Vasile Bratulescu, Horia Bernea, Marin Gherasim, Afane
Teodoreanu, Horia Damian, Gheorghe Rodion.Muzeul adăposteşte piese de tezaur.Lucrările
lui Gheorghe Anghel mai pot fi văzute la Muzeul de artă din Craiova (cea mai importantă
lucrare este statuia lui Theodor Pallady), portretul lui Mihai Eminescu din faţa Ateneului
Român şi la mânăstirea Pasărea, locul unde a trăit la bătrîneţe
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PERSONALITATI – Matei Grigorescu Balintescu s-a nascut in 1840.Urmeaza cursurile
seminarului de la Rm Valcea.Va fi numit protoereu la parohia din Ramnic.Preotul Matei
Balintescu se va stinge din viata la 21 sept 1906, dupa ce in viata infaptuise multe fapte
sociale si culturale.In 1884 va incepe restaurarea bisericii din lemn de Costeşti.In 1892 va
ingriji de impodobirea bisericii cu un numar de patru tablouri pictate in fresca.
Dumitru Tanasescu-invatator in comuna Costesti din 1880,a profesat la scoala din
Costesti pana ce a iesit la pensie in 1902.
Dumitru Dumitrescu-sculptor, primar.S-a nascut pe 24 mai 1894.Sculpteaza usa de la
biserica de Secaturi in stil bizantin, ca apoi sa sculpteze usa dubla de la biserica mare din
Costesti.Apoi va sculpta un jilt la biserica de la ArnotaIntre 1938-1943 a detinut functia de
primar.
Aurelian Sacerdoteanu-profesor, arhivist, istoric.S-a nascut la data de 2 dec.1904.A
absolvit Facultatea de Filologie si Litere din cadrul Universitatii din Bucuresti, obtinand licenta
in istorie cu calificativul “Magna cum laude”, avandu-i ca profesori pe reputatii istorici Nicolae
Iorga si Vasile Parvan.Intre anii 1925-1927 urmeaza cursurile Seminarului Titu Maiorescu si
Scoala Superuiara de arhivistica si paleografie.Intre 1927-1929 studieaza la Paris ca bursier la
Scoala Romaneasca din Franta, urmand in paralel studiile la trei institute superioare din Paris
si Sorbona.Cariera profesionala s-a desfasurat de-a lungul a aproape 46 de ani.Intre 19381953 a fost directorul Arhivelor Statului din Bucuresti.A publicat peste 600 de titluri, a
colectionat vechi hrisoave, a recuperat vechile pomelnice ale manstirilor si bisericilor din
localitatea natala.
Alexandru Balintescu-arhivist,muzeograf,profesor.S-a nascut la data de 9 ianuarie
1920, in comuna Costesti, judetul Valcea.Urmeaza cursurile Facultatii de Litere si Filologie la
Universitatea din Bucuresti (1940-1945).A lucrat in cadrul Arhivelor statului la Rm
Valcea,Craiova.
Constantin Popian-artist,profesor.S-a nascut pe data 28 ianuarie 1882 in localitatea
Cartojani,judetul Ilfov.cariera profesionala va fi incununata de succese cand va deveni profesor
la Bistrita.Aici va pune bazele teatrului popular din cadrul orfelinatului bistritean si apoi din
cadrul

Seminarului

Teologic.Ca

reper

raman,
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Basarab”,reprezentatie sub poarta manstirii Arnota si “Haiducii” ,evocarea marelui haiduc
Iancu Jianu,piesa cu care va obtine ultimul sau succes in 1969
Vasile Nitulescu -actor de teatru si film.
Dumitru Istocescu – geolog
Nicolae Chipurici-istoric,fost director al Arhivelor Statului Drobeta Turnu Severin.
Nicolae Ciobanu -istoric militar, general, profesor la Academia de Inalte Studii Militare
din Bucuresti.

8.14. Infrastructură şi servicii
disponibile
Poziţia localităţii în raport cu DN 67, importantă cale rutieră de acces şi existenţa de
resurse naturale locale, a permis şi favorizat dezvoltarea infrastructurii şi a utilităţilor de
bază.
¾ Infrastructura generală existentă în localitate:
-

comuna este traversată spre partea sa sudică de artera rutieră DN 67 (E81

/ Rm. Vâlcea – Costeşti – Horezu – Tg. Jiu – Motru – Drobeta Tr. Severin /
E 70), pe circa 1,5 km;
-

DJ 646 (Băbeni – Tomşani – DN 67 / Costeşti – Mănăstirea Bistriţa

Mănăstirea Arnota), traversează comuna pe circa 9 km, aproximativ pe direcţia NS, urmărind cursul Pârâului Bistriţa;
-

DJ 646A (Costeşti - centrul localităţii – Pietreni, urmează cursul Pârâului

Costeşti – Bărbăteşti – Stoeneşti / DN 67);

-

-

Dc 148 (Bogdăneşti / DN 67- Rovine / DN 67), de circa 2 km;

-

Dc 148A (Bogdăneşti / DN 67 – Costeşti / DJ 646), de circa 2 km;
calea ferată industrială cu ecartament îngust, cu traseul Bistriţa – Costeşti –

Tomşani – Băbeni – Govara, alimentează Uzinele de Sodă Govora cu piatră de
calcar.
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¾ Echipare edilitară:
-

reţea

de

alimentare

cu

apă

în

sistem

centralizat,

alimentează

satele

Costeşti, Bistriţa, Văratici (surse de apă: Bistriţa, Pietreni); există în lucru o nouă
instalaţie de alimentare din sursa Pietreni, cu un rezervor de înmagazinare de 300
mc, care va alimenta satul Pietreni şi satul Costeşti; în prezent, circa 1/3 din
populaţia comunei este racordată la reţeaua de alimentare, iar în anul 2005,
prin darea în funcţiune a noii instalaţii procentul va creşte la 73 %; restul
populaţie se alimentează cu apă din surse proprii (fântâni sau captări proprii);
-

reţea de canalizare: există în centrul civic, cu o lungime de 800 m –
deserveşte instituţiile publice, unităţile de cooperaţie; mai dispun de reţea de
canalizare proprie Centrul de plasament nr. 11 Bistriţa, Mănăstirea Bistriţa şi
blocurile de locuinţe ale sectorului de exploatare a calcarului; gospodăriile
individuale au fose septice vidanjabile;

-

staţiile de epurare existente, una la Centrul de plasament nr. 11 Bistriţa şi una în
centrul civic – satul Costeşti, realizează doar un proces de decantare
mecanică a apelor menajere, fără a le trata şi biologic;

-

reţea de alimentare cu energie electrică: toată comuna este alimentată cu energie
electrică, prin LEA 20 KV (linia Vâlcea sud – Tg. Jiu) – SC Electrica –
centrul Horezu; pe teritoriul comunei există 9 posturi de transformare, de 100 –
630 KV;

-

reţea de alimentare cu energie termică: toate instituţiile publice, locuinţele
particulare şi Mănăstirea Bistriţa dispun de centrale proprii de încălzire, cu
combustibil solid;

-

telecomunicaţii: comuna

dispune

de

telefonie

fixă pe cablu optic, este

racordată la centrala telefonică digitală cu cu o capacitate de 506 posturi telefonice
instalate

şi

cu

posibilităţi

de

extindere;

sistemul

de telecomunicaţii

oferă 3 servicii pentru telefonia mobilă GSM;
-

colectarea

şi

depozitarea

deşeurilor

conformitate cu reglementările de mediu.
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8.15.Turism
Comuna Costesti beneficiaza de numeroase monumente istorice si de un cadru natural
deosebit, pregatite pentru vizitatorii care doresc sa-si petreaca timpul liber. Dumnezeu a
binecuvantat locul cu doua manstiri si 10 biserici, plus doua capele, o pestera a Liliecilor,
fapturi ciudate in slujba cinstitului Grigore Decapolitul, muzeul Trovantilor, unici in Europa ca
forme si compozitie, Parcul National Buila – Vanturarita, trasee montane, pesteri si peisaje.
formele de relief submontan şi montan, având ca suport o structură geologică complexă,
dispus în trepte de altitudine, îmbogăţesc aspectul peisagistic al zonei şi creează
oportunităţi

pentru turismul de odihnă şi recreere. Importanţa ştiinţifică (geologică,

geomorfologică, botanică şi forestieră) a Masivului Buila – Vânturariţa a determinat
declararea acestuia ca Parc Naţional. Pe seama masivului calcaros Buila – Vânturariţa au
apărut forme de relief carstic, unele dintre ele fiind obiective turistice de patrimoniu
excepţional, înscrise în Legea nr. 5 / 2000:
⇒ Complexul carstic Cheile Bistriţei (600 m lungime), cele mai înguste chei în
calcare din România, sunt săpate de Pârâul Bistriţa în versanţii abrupţi, calcaroşi, ai
Masivului Buila – Vânturariţa; în pereţii aproape verticali ai cheilor există numeroase guri
de peşteră, iar la nivelul întregului masiv se întâlnesc exemplare rare, endemice, de floră şi
faună, favorizate fiind de influenţele submediteraneene, specifice
zonei sud-vestice a Carpaţilor; reprezentative în zonă sunt
pădurile de castani comestibili care ocupă suprafeţe extinse pe
rama sudică
calcaroasă;
⇒ Peştera Liliecilor
face parte din
Complexul carstic
Cheile
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Bistriţei, este situată în versantul drept al cheilor, în zona cea mai îngustă a acestora; a fost
săpată de apele râului Bistriţa la o altitudine de 850 m, suspendată la 30 m deasupra cotei
de nivel a drumului forestier care însoţeşte cheile. Importanţa speologică deosebită

a

acesteia, dată de colonia de lilieci pe care o adăposteşte (de unde şi denumirea
atribuită peşterii), este completată de obiectivele decult amenajate de către călugării
Mănăstirii Bistriţa, de-a lungul secolelor de restrişte: două bisericuţe, adevărate bijuterii ale
artei religioase medievale (cu hramurile „Intrarea în Biserică” - datată ante 1633 şi „Sf.
Îngeri” - 1782) şi o criptă săpată de călugării mănăstirii, în care s-au păstrat Moaştele
Sfântului Grigore Decapolitul, în perioadele invaziilor turceşti, motiv pentru care, peştera mai
este cunoscută şi sub numele de Peştera Sfântului Grigore Decapolitul. Iniţial, peştera a
funcţionat ca vatră de sihăstrie a pustnicilor de pe valea Bistriţei, ulterior a devenit locul de
salvare a tezaurului Sfintei Mănăstiri a Bistriţei, aflată la ieşirea din chei. Lungimea galeriei
subterane este mică (doar 250 m), nu are formaţiuni stalagmitice şi stalactitice, dar este
importantă prin prezenţa coloniei de lilieci, şi a patrimoniu de cult, unic în România, ca mod
de prezentare şi

valoare. Peştera este obiectiv turistic de patrimoniu cu valoare

excepţională, înscrisă în Legea nr. 5 / 2000;
⇒ Cheile Costeşti sau ale Pietrenilor, urmăresc pârâul Costeşti, pe o lungime de
circa 4 km, sunt deosebit de spectaculoase, dar mai puţin accesibile turistului obişnuit;
zona oferă numeroase trasee de alpinism;
⇒ izvoare de ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice,
hipotonice, folosite până în anul 1989 în tratament balnear (în cadrul Staţiunii
balneoclimaterice de interes local Costeşti), indicate în cură internă şi externă, apele fiind
asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti: ape clorurate, sodice, bicarbonatate, calcice,
magneziene, sulfuroase, slab iodurate, cu mineralizaţii totale cuprinse între 1,014 – 2 g/l,
recomandate pentru tratarea afecţiunilor renale, digestive, hepatobiliare, reumatismale şi
endocrine; în prezent staţiunea este închisă, stabilimentul balnear, structurile de tratament şi
instalaţiile de captare şi aducţiune a apelor
minerale sunt degradate;
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⇒ Muzeul Trovanţilor - Costeşti (rezervaţia naturală de interes interes naţional, de
valoare excepţională), prezintă un interes ştiinţific şi turistic deosebit. Trovanţii de aici,
concreţiuni grezoase uriaşe, cu aspect zoomorf, au dimensiuni metrice (cele mai mari de
peteritoriul României), sunt formate în nisipuri de vârstă Meoţiană. Mărimea, formele
variate şi expresive ale trovanţilor de la Costeşti creează privitorului senzaţia unei
inedite galerii de sculptură în aer liber;
⇒ fondul forestier bogat, care acoperă versanţii sudici ai Munţilor Căpăţâna,
reprezentat prin păduri de foioase şi conifere, îmbogăţesc aspectul peisagistic al regiunii
şi creează oportunităţi pentru turismul de odihnă şi recreere activă;
⇒ domeniul schiabil amenajabil în arealul Zmeuretu - Govora, este o premisă
favorabilă pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă;
⇒ traseele celor două cursuri de ape şi afluenţii acestora, însoţite de cele mai
multe ori de drumuri forestiere, deosebit de pitoreşti, sunt locuri de petrecere a weekend-ului
la iarbă verde sau locuri de campare;
⇒ flora pajiştilor montane şi a fâneţelor, de o diversitate impresionantă, în funcţie de
altitudine, îmbogăţesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore;
⇒ elementele climatice ale zonei, fără valori extreme, sunt favorabile practicării
turismului în tot timpul anului, pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de
dealuri - sedativ de cruţare, cu temperatură medie anuală de aproximativ 6°C);
⇒ fondul de vânătoare şi de pescuit sportiv

– fondul forestier al comunei

cuprinde specii cu valoare cinegetică, iar pe cursul superior al pâraielor, în amonte de masivul
calcaros al Builei, trăieşte avifaună specifică arealului montan, pe seama cărora se pot
organiza partide de vânătoare şi pescuit sportiv;
⇒ trasee turistice marcate – sunt 4 poteci turistice marcate (traseele 23, 27, 28 şi
29), cu plecare din satele Bistriţa şi Pietreni, care duc spre creasta principală a Munţilor
Căpăţânii şi spre Masivul Buila – Vânturariţa;
⇒ trasee de alpinism în Masivul Buila - Vânturariţa există cel puţin 34 de trasee de
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alpinism, de diferite grade de dificultate.
Resurse turistice naturale cu regim protectiv
Unicitatea şi valoarea unor elemente ale biodiversităţii sau fenomene naturale geologice cu
valoare ştiinţifică, a determinat includerea în categoria arii protejate, în conformitate cu Legea nr.
5/2000, a obiectivelor:
⇒ Masivului Buila - Vânturariţa, constituit în Parcul Naţional Buila–Vânturariţa
(rezervaţie complexă, suprafaţa 4.186 ha), din care o bună parte se află pe teritoriul
administrativ al comunei Costeşti;
Patrimoniul cultural
Monumente cultural – istorice
* Mănăstirea Bistriţa - sat Bistriţa, Comuna Costeşti (la 10 km de Horezu), a cărei biserică are
hramul „Adormirii Maicii Domnului”, este una dintre cele mai

importante aşezări monastice şi culturale din Ţara Românească, ctitorie a fraţilor Craioveşti,
anul 1494, refăcută în 1519, 1856 - monument de arhitectură;

Prin pictura, arhitectura şi sculptura sa, poate fi considerată unul dintre cele mai
reprezentative monumente istorice şi de artă religioasă din ţară. Poziţia acesteia, pe
versantul sudic al masivului calcaros Buila, la circa 850 m, este deosebit de spectaculoasă
– ctitorită în anul 1634 – monument de arhitectură;
Biserica cu hramul „Sfântul Grigorie Decapolitul – Eleonul” (sat Bistriţa, Comuna
Costeşti) are fresce originare din secolele XV - XVI şi a aparţinut fostului schit Păpuşa
– monument de arhitectură;
Biserica cu hramul „Naşterii Maicii Domnului” a fostului schit Ţigănia (sat Bistriţa,
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comuna Costeşti) – sec. al XVII-lea – monument de arhitectură;
Biserica Bolniţă „Schimbarea la Faţă” (satul Bistriţa, Comuna Costeşti) – 1521,
1710 (pridvorul) - monument de arhitectură;
Prin pictura, arhitectura şi sculptura sa, poate fi considerată unul dintre cele mai reprezentative
monumente istorice şi de artă religioasă din ţară. Poziţia acesteia, pe versantul sudic al
masivului calcaros Buila, la circa 850 m, este deosebit de spectaculoasă – ctitorită în anul
1634 – monument de arhitectură;
Biserica cu hramul „Sfântul Grigorie Decapolitul – Eleonul” (sat Bistriţa, Comuna
Costeşti) are fresce originare din secolele XV - XVI şi a aparţinut fostului schit Păpuşa
– monument de arhitectură;
Biserica cu hramul „Naşterii Maicii Domnului” a fostului schit Ţigănia (sat Bistriţa,
comuna Costeşti) – sec. al XVII-lea – monument de arhitectură;
Biserica Bolniţă „Schimbarea la Faţă” (satul Bistriţa, Comuna Costeşti) – 1521,
1710 (pridvorul) - monument de arhitectură;
Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (sat Costeşti, Comuna
Costeşti) – ctitorită în anul 1801, monument de arhitectură;
Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (Grămeşti, sat
Pietreni, Comuna Costeşti) – 1644, monument de arhitectură;
“44 de Izvoare” sau “Schitul de sub Piatră” - Sat PietreniI, comuna Costeşti,
1701, refăcută în anul 1831;
Centrul etnografic Costeşti: cojocărit, ţesături şi port tradiţional popular, arhitectură
tradiţională, tehnică populară, datini sau obiceiuri legate de oierit, formaţii artistice de
amatori – cor mixt, fluieraşi, formaţii de dansuri populare, manifestări populare;
Elemente de patrimoniu etnocultural
arhitectură tradiţională – case vechi cu pridvor, specifice
zonei etnografice “Oltenia de sub Munte”;
ansamblul rural, între casa Stoian şi casa Ghiuzan, satul
Bistriţa;
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colecţia muzeală “Al. Bălintescu” - satul Costeşti
instalaţii

tehnice

–

mori

de

măcinat,

joagăre (satul Pietreni);
Costumul popular, fie în două culori, alb şi negru, asemănător zonei
Mărginimea Sibiului, fie cel oltenesc, la care culoarea predominantă
este roşu;
cusături, ţesături şi covoare olteneşti, meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai
redusă;
manifestări etnofolclorice organizate cu ocazia unor sărbători cu caracter religios.
Oferta de petrecere a timpului liber
Turismul cultural-religios este favorizat de o moştenire deosebit de bogată, ce
înscrie zona depresionară Horezu în amsamblul său în categoria valorilor de vârf ale
patrimoniului cultural românesc, fiind întrecută, ca număr de obiective religioase şi valoare,
doar de nordul Moldovei - Bucovina. Sunt păstrate în această zonă a Olteniei de Nord,
monumente istorice de valoare universală (Mănăstirea Hurez - monument UNESCO),
precum şi un important tezaur de artă religioasă de valoare naţională excepţională. Comuna
Costeşti reprezintă un important centru monahal care contribuie la conservarea
spiritualităţii şi culturii ortodoxe româneşti, de la sud de Carpaţi.
Turism etnocultural. Caracterul şi tradiţia acestei zone a orientat locuitorii către
meşteşuguri artizanale

cu specific

românesc, precum

ţesături executate manual

(costum popular, covoare olteneşti), cusături, pictură religioasă. Originea locuitorilor din
comună în satele de peste munte ale Mărginimii Sibiului, se mai manifestă încă prin obiceiuri
legate de oierit – păstrate din ce în ce mai puţin, tradiţii, folclor, costum popular.
Existenţa centrului etnocultural Costeşti, păstrător de meşteşuguri populare tradiţionale,
arhaice, susţine practicarea acestei forme de turism.
Sărbătorile tradiţionale locale, legate de preponderent de sărbătorile religioase,
constituie un prilej de relaxare, de întâlnire a fiilor satului, de stabilirea de contacte umane
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între localnici şi oaspeţi, între cei plecaţi la oraş şi cei rămaşi în sat, între reprezentanţii
administraţiei locale şi diverse personalităţi invitate. „La obârşie, la izvor”, Sărbătoarea Sf.
Grigore Decapolitul (20 noiembrie) sau “Bâlciul de Sf. Marie” (15 august) sunt sărbători
intrate deja în tradiţia satului, manifestări aşteptate cu bucurie de localnici.
Pe lângă Căminul cultural „Constantin Popianu” funcţionează de peste 40 de ani o
echipă de teatru de amatori. Piesele de teatru puse în scenă sunt prezentate fie la Căminul
cultural din localitate, cu ocazia marilor sărbători de peste an, fie la diverse concursuri sau
manifestări culturale din judeţ.
Turismul balnear a constituit până în anul 1989 profilul de bază al comunei Costeşti,
apele minerale de aici fiind asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti. Datorită litigiilor
asupra proprietăţii stabilimentului balnear, instalaţiile şi dotările existente s-au degradat
continuu, devenind impracticabile. Potenţialul balnear al localităţii (calitatea pentru
iniţierea unui plan de măsuri, în scopul reabilitării şi relansării acestei
staţiuni pe piaţa turistică locală şi chiar naţională.
Speoturismul – este favorizat de prezenţa Masivului calcaros Buila – Vânturariţa şi
de numeroase forme de relief carstic adăpostite de acesta. În zonă se cunosc mai multe
peşteri, dar două dintre ele sunt mai cunoscute: Peştera Haiducilor şi Peştera Liliecilor.
Turism rural. Dezvoltarea turismului rural în comuna Costeşti este argumentată de
existenţa unor ţinuturi

străvechi, pitoreşti, în care obiceiuri, cunoscute de multe

generaţii, sărbători strămoşeşti şi meşteşuguri devenite artă, sunt la ele acasă. Promovarea
turismului rural va asigura acestui spaţiu păstrător de valori tradiţionale româneşti o
dezvoltare durabilă şi echilibrată.
Turismul de sfârşit de săptămână (weekend) este o formă de turism din ce în ce
mai apreciată, locuitorii marilor centre urbane dorind să-şi petreacă sfârşitul de săptămână
în locuri nepoluate, departe de aglomeraţia şi stresul marilor oraşe. Apropierea

de

municipiul Râmnicu Vâlcea, dar şi poziţia localităţii, pe DN 67, favorizează afluxuri
importante dinspre capitala de judeţ sau dinspre alte oraşe mari. Practicarea acestei forme
de turism, într-un cadrul natural pitoresc, oferit de ţinutul de sub munte al Olteniei, este din
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ce în ce mai des întâlnită.
Turismul de tranzit derivă din amplasarea zonei pe o importantă arteră rutieră
naţională - DN 67 (Rm. Vâlcea – Costeşti - Horezu – Tg. Jiu – Drobeta Tr. Severin),
care face legătura între trei magistrale rutiere europenee: E 81 (Bucureşti – Piteşti –
Rm. Vâlcea – Sibiu – Cluj Napoca – Satu Mare – Halmeu/ punct de frontieră RO/UK) şi E
79 (Calafat – Craiova – Tg. Jiu – Deva – Vârfurile – Oradea – Borş/punct de frontieră RO/H)
şi E 70 (pct. de frontieră RO/BG – Bucureşti – Craiova – Drobeta Tr. Severin – Timişoara –
Moraviţa pct. de frontieră RO/ YU). Prezenţa a numeroase obiective turistice de
interes cultural, istoric, etnografic, religios sau natural în întraga zonă de nord a Olteniei,
face ca traseul DN 67 să atragă anual zeci de mii de turuişti români şi străini.
Turismul montan. În perspectivă, comuna Costeşti poate deveni un centru important
al turismul montan, atât datorită existenţei unor trasee turistice marcate sau nemarcate din
Munţii Căpăţânii, care pornesc pe interfluvii sau pe drumurile forestiere din satele Bistriţa
şi Pietreni, dar şi datorită potenţialului schiabil al Munţilor Căpăţâna (zona Zmeuret Govora).
Turismul ştiinţific este susţinut de existenţa pe teritoriul administrativ al
comunei a Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, ce poate constitui un laborator de lucru
pentru cercetătorii în domeniu.
Turismul pentru sporturi extreme, o formă de turism cu adresbilitate preponderentă
către tânăra generaţie, prinde contur din ce în ce mai mult şi în România. Zona oferă
suportul necesar pentru parapantă, cicloturism, snowboard, motocross, deltaplan. În vara
anului 2005 în zonă s-a desfăşurat un prim raliu auto pentru maşini de tipul ARO, finalizat
cu o festivitate de premiere pentru câştigători. Acesta este un început şi pentru alte
tipuri de vehicule. Zona Buila - Vânturariţa oferă 34 de trasee de alpinism – din care 32 sunt
de alpinism tehnic. În ultimii ani, masivul calcaros al Builei este tot mai des vizitat de
membrii cercurilor de alpinism, care au reamenajat traseele de căţărare sau au echipat
altele noi.
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9. Date antropologice. populaţia
9.1

Tipuri fiicez

Comuna de Costeşti este situată în partea de nord a provinciei istorice Oltenia, care a
constituit partea de pătrundere în Dacia a armatelor romane şi coloniştilor romani. Datorită
acestui fapt, populaţia acestor locuri are o dominantă legătură de caractere mediteraneene
şi dinaride. În linii mari, se pot diferenţia după indicele pigmentar, talie, conformaţia feţei şi a
craniului două grupe de caractere antropologice. Dacă în regiunea de sud a Olteniei, în
câmpie, predomină caracterele mediteraneene, aici, în nordul provinciei predomină cele
dinaride. Dar limitele geografice ale provinciei nu au fost bariere de netrecut şi oamenii s-au
deplasat dintr-un loc în altul.
Având în vedere criteriul culorii, populaţia comunei Costeşti se împarte în următoarele
tipuri fizice: tipul castaniu, cu părul şi sprâncenele castanii, ochii căprui, nas şi gură potrivită
şi faţa smeadă; tipul brunet, de statură mijlocie, cu părul, sprâncenele şi ochii negri; tipul
bălan, cu ochii albaştri sau verzui. Dintre aceste tipuri, în comună predomină cel castaniu.
Tipul brunet este răspândit mai mult în satul Bistriţa, iar tipul bălan este rar întâlnit.

9.2

Evoluţia populaţiei

Costeştiul a avut în primele timpuri un număr foarte restrâns de locuitori, stabiliţi pe
dealuri – în Costeşti, Pietreni şi Văratici – de unde, ulterior au coborât şi s-au aşezat în vatra
actuală, în apropiere de cele două ape: Bistriţa şi Costeşti.
Populaţia comunei s-a format din oameni trăind de secole pe aceste locuri, la care s-au
mai adăugat cei veniţi din sud, dinspre câmpie, precum şi unii sosiţi din Transilvania.
În această regiune subcarpatică nu a existat prea mult loc de formare a satelor de
colonizare, deoarece proprietăţile de aici erau în mare parte moşneneşti, iar moşnenii au
avut de obicei puţin pămănt, pe care l-au muncit. Ţăranii liberi au preferat aşezările din
regiunile subcarpatice şi de pădure, ferindu-se de cele de câmpie şi stepă deschisă.
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Explicaţia este lesne de dat: în epoca când se înfiinţau aceste sate, prădăciunile şi jafurile
popoarelor încă nomade (ne referim la cele de origine tătară), impuneau aşezărilor
omeneşti, ca o primă necesitate de apărare, adăpostul oferit aici de păduri. Câmpia a
prezentat multă vreme nesiguranţă (datorită năvălirilor), a conflictelor armate şi a
frământărilor mai accentuate cu caracter social.
În perioada următoare a Evului Mediu, prin înăsprirea condiţiilor de viaţă ale ţăranilor
săraci, a avut loc o bejenie a populaţiei dinspre şes spre munte, pentru a se feri de jaful
turcilor de peste Dunăre şi pentru a scăpa de birul la care erau supuşi. O altă cauză de
bejenie, în aceleaşi secole, o consituie şi molimele foarte dese de ciumă şi holeră, care
răreau satele de câmpie şi alungau locuitorii.
În veacul al XVIII-lea Ţara Românească, la fel ca şi Moldova, a fost teatrul de luptă al
războaielor ruso-austro-turce. Satele din sud au fost pustiite, unii călători spunând în scrierile
lor că trebuia să mergi zile întregi până să dai de vreun sat sărăcăcios, cu câteva sate şi
câţiva zeci de oameni. Astfel, războiul austro-turc din 1716-1718 a provocat o mare mişcare
demografică înspre zonele deluroase, mai ales cele aflate în vecinătatea munţilor.
Se ştie că regiunea de nord a Olteniei este locuită, în afară de olteni băştinaşi, şi de o
populaţie păstorească venită din Ardeal. Sunt mocanii, numiţi şi „ungureni”, adică românii
veniţi din ţinuturile transilvănene aflate sub dominaţia maghiară. Sate compacte de ungureni
se află în apropiere (Vaideeni) şi mai departe (Băbeni, localitate aflată acolo unde Bistriţa se
varsă în Olt).
În Costeşti, satul Pietreni, unii dintre aceştia au rămas în mod sigur, fapt întărit de
prezenţa unor familii cu numele de Ungureanu, ai căror înaintaşi au venit pe aceste locuri.
Fugind de sub crunta exploatare a nobilimii maghiare, aceşti oameni au contribuit la salvarea
vistieriei principatelor pusă la grele încercări din cauza cererilor exagerate ale otomanilor. Ei
au fost totodată un element admirabil de unitate culturală şi naţională, contribuind la
menţinerea legăturilor dintre Ţara Românească şi Transilvania.
Privind evoluţia populaţiei comunei Costeşti, amintim că în ianuarie 1735, în timpul
dominaţiei austriece din Oltenia (1718 - 1739), satul Costeşti, aflat lângă mănăstirea Bistriţa,
era locuit de 150 de familii.
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Urmărind populaţia comunei Costeşti, în ultimii 80 ani s-au produs modificări importante
în privinţa demografiei şi ocupaţiilor practicate de locuitori. În anul 1893, în comuna Costeşti
erau 2476 locuitori, în care intra şi un număr de 50 familii de ţigani. La data respectivă erau
524 familii, 475 contribuabili şi 600 case de locuit.
În secolul al XIX-lea, mai mult ca în secolele precedente, valorificarea unor resurse locale
– bogăţiile din zonă: pădurile, pomii fructiferi, păşunile, calcarul – a continuat să influenţeze
evoluţia numerică a populaţiei comunei.
Raportul general pentru darea de seamă a comunei Costeşti din judeţul Vâlcea,
datat din 16 septembrie 1903 şi semnat de Grigore Stănescu, primarul comunei, referitor la
populaţie ne dă următoarele date: total populaţie pe comună: 2706 suflete, din care 741
bărbaţi căsătoriţi, 520 necăsătoriţi, 58 văduvi, 716 femei căsătorite, 533 necăsătorite şi 134
văduve. Dintre locuitorii amintiţi ştiau carte 920 bărbaţi şi 36 femei, nu ştiau carte 399 bărbaţi şi
1347 femei. Referitor la evoluţia populaţiei, de la 1 ianuarie 1903 şi până la 15 septembrie în
acelaşi an, se arată un număr de 68 născuţi, 5 căsătoriţi şi 46 decedaţi. Străini nu existau în
comună.
Populaţia comunei a cunoscut o creştere lentă şi foarte lentă, mai ales între anii
1912-1930 şi 1941-1948, încetinire cauzată de pierderile de vieţi omeneşti pricinuite de cele
două Războaie Mondiale şi de urmările lor, care au influenţat negativ şi evoluţia populaţiei.
Pe placa de marmură fixată pe monumentul eroilor din central comunei aflăm 122 eroi
din Primul Război Mondial (1916-1918) şi mulţi alţi costeşteni căzuţi în cel de-alnDoilea Război
Mondial (1941-1945).
Comuna Costeşti este printre puţinele comune din judeţul Vâlcea în care numărul
bărbaţilor este mai mare decât cel al femeilor, asemenea localităţilor Voineasa, Câineni,
Racoviţa ş.a., aşezări rurale în care predomină activităţile industriale care cer multă mână
de lucru masculină, datorită exploatărilor forestiere şi miniere. Satele Costeşti şi Pietreni au
peste 1000 locuitori şi intră în categoria satelor mari, cum sunt şi satele vecine Bărbăteşti,
Bodeşti şi Buneşti.
În schiţa de sistematizare a comunei Costeşti se preconiza ca numărul populaţiei
comunei să ajungă în anul 1980 la 5242 locuitori.
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9.3 Portul popular
Costumul naţional a fost purtat mai ales în trecut de locuitorii comunei Costeşti.
Costeştencele erau iscusite în cusături de ii, în ţesutul fotelor sau zăvelcilor, pentru aceasta
trebuind să sacrifice multe ore de muncă, încât cel care purta costumul să se arate lumii
îmbrăcat „ca oamenii‟.
Îmbrăcămintea avea şi o semnificaţie specială, hainele fiind cele care îl aşezau pe om în
anumite situaţii în ochii celor din sat. Pentru o fată de măritat, a fi bine îmbrăcată era dovada
că ştie să ţese, să coase, şi adesea, că are şi mijloace să o facă.
Femeile purtau cămaşă cu fir negru sau cu fluturi, fustă albă şi largă, cu râuri la poale,
şoarţe (zăvelci) negre sau de alte culori, alese în război. Alte femei purtau cămăşi cu râuri de
sus până jos, neîntreruptă, cu râuri la poale, peste care se purtau în faţă zăvelci cu mărgele,
iar în spate zăvelci roşii cu flori. Uneori purtau fotă (cusută pe catifea neagră), cu diferite
motive florale. Peste cămaşă se încingeau cu un brâu lat, lung cât betele, iar peste zăvelci
se încingeau cu bete făcute din lână, în mai multe culori.
Nelipsite în portul femeiesc erau marama din borangic (cârpa) şi tulpanul. Vara purtau
peste cămaşă vestă neagră sau înflorată. În timpul iernii era nelipsit „cojocul înfudat‟ (un
pieptar făcut din blană de miel) care era închis într-o parte sau la umăr cu bumbi făcuţi din
piele de miel, peste care se îmbrăcau cu şuba de dimie cu găitane (scurteică).
În picioare ele purtau opinci făcute în casă din piele de porc sau de vită, având moţul
de forma unei creste. Opinca era legată de picior cu nojiţe (curele din piele). Piciorul era învelit
în obiele din dimie şi tureci făcuţi tot din dimie, cusuţi la croitor. Mai târziu vor purta ciorai de
lână făcuţi în casă şi ghete cumpărate din târguri şi oraşe.
Barbaţii purtau nădragi (cioareci) strânşi pe picior şi înfloraţi cu găitane. Aceştia erau
făcuţi din dimie albă, ţesută în patru iţe şi bătută la piuă. Mai purtau şi pantaloni albi sau negri,
ceva mai largi şi cu buzunare.
Cămaşa albă cu poale şi închisă la gât cu ciucuri era făcută din pânză albă, ţesută
în casă din bumbac şi se purta peste pantaloni.
Vesta albă sau neagră era înflorată cu găitane şi se purta peste cămaşă.
Şuba era o haină lungă şi largă, cu găitane, făcută tot din dimie albă şi se purta mai
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ales iarna.
Vara bărbaţii purtau pantaloni şi cămaşă din cânepă, mai largi, peste care se
încingeau cu un chimir sau cu un brâu lat de lână.
Pe cap purtau pălărie (vara) şi căciulă din blană de miel, rotundă sau moţată (iarna),
de culoare neagră, mai rar albă. Cea mai veche a fost forma de căciulă rotundă, cea moţată
apărând mai târziu.
În picioare purtau opinci, la fel ca şi femeile, făcute tot din piele de porc sau de vită.
Mai târziu, unii dintre ei au început să poarte opinci confecţionate din cauciuc.
Ca o caracteristică a portului costeştean e faptul că, în satul Pietreni, întâlnim costumul
unguresc, acesta fiind legat de ţinuturile transilvane din jurul Sibiului.
În prezent, numărul celor care poartă costumul naţional este tot mai mic. Numai
oamenii mai în vârstă, în zilele de sărbătoare, sau elevii şcolii mai oferă posibilitatea de
a admira frumuseţea acestor costume, cu ocazia prezentării unor programe folclorice.

9.4.Arhitectura
Printre primele case ale costeştenilor au fost şi bordeiele, dovadă că acestea s-au mai
păstrat şi în toponimia locului până în zilele noastre. Dar, după cum spun specialiştii în
istoria arhitecturii, în această parte a Olteniei, bordeiele au existat în număr redus, sporadic.
Casa de sub munte şi din regiunea dealurilor e veche.
Lemnul a constituit principalul material de construcţie al caselor din Costeşti, el
găsindu-se din belşug în munte şi pe dealurile împădurite din apropiere. În trecut casele
erau construite în întregime din lemn, bârne sau nuiele.
În zilele noastre au survenit modificări în organizarea interiorului caselor din Costeşti.
Întâlnim frecvent mobilier de oraş, instalaţii moderne de iluminat şi preparat hrana
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(aragazul), aparate radio şi televizoare, ţesături şi obiecte de decor procurate din comerţ. La
împodobitul interiorului se folosesc însă şi ţesături şi alte obiecte utilitare şi decorative
lucrate în casă, fie mai vechi, fie recente, printre care amintim frumoasele covoare olteneşti.
Construcţiile anexe (acareturile) pot fi amenajate în subsol, la suprafaţa solului şi
suspendate pe stâlpi, având funcţii diferite (adăposturi pentru animale, pentru furaje, pentru
merinde, unelte şi vehicule): şure, grajduri, coşare, coteţe etc..
Acareturile sunt şi astăzi dispuse în jurul casei, astfel încât să fie la îndemâna omului.
Alături de casă sau mai spre spate este aşezată bucătăria de vară (cunia), construită din
scânduri, având o vatră, cuptor pentru copt şi toate cele necesare treburilor gospodăreşti legate
de alimentaţie (troaca pentru mălai, sita pentru cernut, vase din ceramică sau metal, cărpătorul
pentru pus mămăliga pe el, vadra de apă – în trecut mai ales, astăzi se foloseşte găleată din
metal sau plastic – masă scundă, scaune mici etc.).

9.5. Primăria
În trecut , satele comunei Costeşti au fost administrate separat, fiind conduse de
pârcălabi, ajutaţi de aleşii satului, care erau un fel de deputaţi săteşti, care se ocupau cu
strângerea birului şi judecarea pricinilor dintre localnici.
În urma reformei administrative, dată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza
(1864), satele s-au unit şi au format comuna Costeşti.
Primul sediu al primăriei comunei a fost în satul Costeşti, lângă casa locuitorului Petre
Ionescu, până în anul 1908. Locul unde se află actualul sediu al primăriei, în Ferigile, s-a dat
prin legea de împroprietărire din 1881, când au primit pământ tinerii căsătoriţi (însurăţeii). Tot
atunci s-a înfiinţat şi satul Ferigile. Din anul 1908, aici s-a dat în folosinţă şi localul primăriei.
În ultimii ani mai ales, prin mobilizarea de către conducerea Consiliului popular comunal
a unui număr mare de cetăţeni, s-a ajuns la realizarea unor obiective de interes obştesc şi la
obţinerea unor succese remarcabile, printre care amintim:
- construcţia şcolilor din Costeşti (1960), Pietreni (1961), Bistriţa (1962), Costeşti (1973 atelierele), Pietreni (1973 - Încă 4 săli de clasă), Bistriţa (1975 - extindere la şcoala de 4
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ani), Bistriţa (1975 - şcoala profesională specială);
- construcţia magazinelor cooperatiste: Pietreni ,Costeşti , Pietreni - un bufet), Bistriţa
(un restaurant);
- căminul cultural Costeşti ;
- un punct sanitar în Pietreni;
- amenajarea de străzi şi trotuare;
- electrificarea întregii comune în ;
- asfaltarea drumurilor comunei, inclusiv a centrului civic;
- amenajarea unui teren de sport în Costeşti;
- darea în folosinţă a unei staţii de autobuz în Costeşti;
- aducerea apei potabile din Pietreni, până la drumul naţional;
- încălzirea centrală a căminului cultural, a primăriei şi a clădirilor cooperaţiei din
centrul comunei;
- construirea unor podeţe de ciment;
- construirea unei brutării în centrul comunei;
- reamenajarea clădirii Consiliului popular comunal din Costeşti

9.6 . Industria
Lucrul la munte reprezintă o altă ocupaţie a locuitorilor comunei, care în trecut se făcea
manual, cu unelte ca: securea, fierăstrăul, ţapinul (sapinul). Împinşi de nevoi, mulţi săteni
plecau săptămâni întregi pentru a găsi de lucru prin Ardeal (Tălmaci), alţii lucrau la Brezoi şi
Arnota. Lemnul se tăia, apoi se corhănea (se cobora la vale pe firul văii, cu ţapinul), apoi se
plutărea pe scocuri cu apă. Lemnul venea de la distanţă şi se oprea în lac. La scocurile de
uscat se punea ”mâţă” şi ”mârtani” (nişte piroaie de fier) care aveau misiunea de a frâna
viteza lemnelor. Scocul avea o înclinaţie de 80 de grade. Prin scocuri, lemnele erau conduse
la rampele de încărcat.
La transportul lemnelor s-au folosit în mod treptat mijloace hipo (cai), boii, apoi trenul,
funicularul şi camioane.
105

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

Fabrica de cherestea ”Arnota”
La Bistriţa a funcţionat şi o fabrică de cherestea care a avut denumirea de ”Arnota”. Fabrica de
cherestea ”Arnota” a aparţinut de Casa Autonomă a Pădurilor Statului (C.A.P.S.).
Înainte a fost ”cooperativă”, iar după operioadă de timp a dat faliment, prin anul 1928. A
stat mai
mulţi ani închisă şi s-a redeschis în anul 1934, fiind preluată de C.A.P.S. şi devenită fabrică de
cherestea. Fabrica exploata pădurile din bazinul superior al Olteţului şi al râului Bistriţa. Noua
fabrică dispunea acum de o putere instalată de 100 H.P., avea două gatere, două circulare şi
capacitatea de producţie de 45 mc. material fasonat pe zi, întrebuinţând 35 muncitori.
Cariera de calcar ”Arnota”
În anul 1954, s-a început lucrul la cariera Bistriţa (Masivul Arnota), iar în anul
1960, ea deja furniza piatra de calcar pentru Uzina de Produse Clorosodice de la Govora, care,
împreună cu sarea de la Ocnele Mari, au pus bazele industriei chimice vâlcene.
Roca este dizlocată din munte cu ajutorul explozibilului. Excavatoarele încarcă
piatra în basculante care o duc la concasor. Acesta o fărâmiţează până la un anumit
calibru, iar după spălare, piatra este expediată cu funicularul până jos la siloz. Aici este
încărcată în vagoane, care o transportă pe calea ferată îngustă, prin Băbeni până la
Govora.
În prezent la această carieră, care este subordonată Întreprinderii Miniere Râmnicu
Vâlcea, lucrează peste 200 de muncitori din Costeşti şi alţii din localităţile apropiate.
Oamenii au deprins îndeletniciri noi: şofer, operator, buldorzerist, trolist, excavatorist şi
miner. Au fost părăsite vechile meserii şi îmbrăţişate altele noi. Profunde transformări s-au
produs în modul de trai şi în conştiinţa costeştenilor.
În prezent la această carieră, care este subordonată Întreprinderii Miniere Râmnicu
Vâlcea, lucrează peste 200 de muncitori din Costeşti şi alţii din localităţile apropiate.
Oamenii au deprins îndeletniciri noi: şofer, operator, buldorzerist, trolist, excavatorist şi
miner. Au fost părăsite vechile meserii şi îmbrăţişate altele noi. Profunde transformări s-au
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produs în modul de trai şi în conştiinţa costeştenilor.
Fabrica de mozaic de la Bistriţa
În anul 1957, un colectiv de tehnicieni şi muncitori au realizat mecanizarea întregii
producţii. Aproape toate lucrările se fac automatizat, numărul de muncitori s-a redus la
jumătate, iar producţia a crescut. Aprovizionarea cu materie primă se face din munţii calcaroşi
aflaţi în apropiere. Mozaicul este folosit în judeţ, dar se expediază şi în ţară

9.7.Meşteşugurile şi industria casnică
Ca forme specializate de muncă, pe ramuri de activitate productivă, au apărut
meşteşugurile şi meseriile săteşti. La început activităţi cu caracter vremelnic, ele au devenit
mai târziu activităţi permanente.
Ca meşteşuguri practicate exclusiv de către femei amintim ţesutul, croitul şi vopsitul.
Femeile realizau pentru familia lor tot ceea ce era îmbrăcăminte textilă. Crescând un număr
mai mare de oi, în trecut au avut materia primă asigurată. Activitatea începea cu ”tunsul
oilor”, care se făcea odată cu sosirea căldurilor de vară, când oile încep să năpârlească
(lâna începe să se desprindă atunci când se agaţă de ceva).

9.8. Legenda Comunei Costeşti
Circula pe la bătrânii noştri următoarea legendă despre numele comunei: demult,
demult, pe locurile unde este aşezată comuna noastră erau trei ciobani. Ei veniseră de la
câmpie spre munte de teama duşmanilor. Numele lor erau Costea, Bărbat şi Dobre. După
moartea tatălui lor împart moşia astfel: Costea rămâne aici şi întemeiază comuna Costeşti.
Bărbat trece peste deal şi formează comuna Bărbăteşti, iar Dobre trece la Dobriceni şi
formează această comună.
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9.9. Deşeuri
O problemă importantă în ce priveşte mediul şi protecţia acestuia este reprezentată de
prezenţa şi gestionarea deşeurilor menajere şi din producţie :colectare, transport, tratare,
valorificare şi eliminare. Un rol important în protejarea mediului îl are un management judicios
al deşeurilor care trebuie să cuprindă câteva principii de bază, care sunt şi cele ale Comunităţii
Europene stabilite şi adoptate în 1990. Managementul deşeurilor ocupă un rol important,
deoarece deşeurile nu sunt numai o potenţială sursă de poluare, dar ele pot constitui şi o
sursă de materii prime secundare.
La nivelul judeţului Vâlcea prin Programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi
Socială – Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor , au fost
depuse patru proiecte pentru sisteme de gestionare a deşeurilor, afalându- se în stadiu final de
implementare.
Scopul proiectului: dezvoltarea durabilă a zonei înconjurătoare şi întregului judeţ
Vâlcea prin creşterea capacităţii Consiliilor Locale de a implementa măsurile de protecţie a
mediului în ceea ce priveşte modul de gestionare al deşeurilor în conformitate cu aquis-ul
comunitar.
Obiective generale:
Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor într-o zonă în care nu a existat până acum
un sistem public de salubrizare;
Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul asigurării unui
raport cost-beneficiu satisfăcător.
Obiective operaţionale:
•

Crearea unei infrastructuri moderne de colectare a deşeurilor şi încurajarea colectării
selective a acestora, în vederea creşterii atractivităţii investiţionale a localităţilor
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•

Creşterea nivelului de colectare a deşeurilor, prin achiziţia unor mijloace de transport
pentru transferul acestora;

•

Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat, prin instalarea unor sisteme de
colectare;

•

Creşterea nivelului de colectare selectivă a deşeurilor, prin elaborarea unor materiale
informative şi susţinerea unor campanii publicitare;

•

Înfiinţarea unui sistem public de salubrizare cu personal specializat, în vederea
exploatării adecvate a investiţiei;

10.ANALIZA SWOT
Primăria comunei Costeşti, trebuie sa îşi însuşească

şi sa promoveze o viziune

strategica in ceea ce priveşte dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativa dezorganizata, in cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot
consuma iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţionala a arătat ca proiectele şi
programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru
închegat şi când exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au
fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării
strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea
documentului strategic.
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii stiinţifice, implicarea
comunităţii, transparenta, obiectivitatea, coerenta şi continuitatea demersului.
Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie însoţită de promovarea, la nivelul
administraţiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil
sa identifice şi sa speculeze oportunităţile apărute in beneficiul comunei.
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Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificării strategice pentru
identificarea prioritaţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem ? „,
aceasta implicând analiza mediului intern al comunei şi mediul extern general şi specific.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), Threats
(riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile şi programele existente corespund necesitaţilor de
dezvoltare a comunei Costeşti, in cadrul limitărilor împunse de resursele locale disponibile şi
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana susţine politica de dezvoltare
regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comuna şi de strategiile acesteia, şi de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunităţile şi amenintările vin dinspre mediul de piaţa şi din
direcţia concurentei; de

regula sunt factori asupra cărora zona in general nu are nici un

control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezării, performantele acesteia,
produsele cheie şi pieţele strategice.
Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale
comunei.
Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
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Întrebări cheie care îndruma analiza strategiei

CE AM PUTEA FACE
(Oportunitati si amenintari)

(Punctele forte si punctele slabe)

STRATEGIE
CE VREM SA FACEM?
(Valorile comunei si locuitorilor ei)

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA
FACEM?
(Dorinţele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara
CE RESURSE SI POTENTIAL
VREM SA DEZVOLTAM?

CE OPORTUNITATI PUTEM
FRUCTIFICA?
ioara

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE PREOCUPE?

CUM PUTEM IMPLINI
ASTEPTAR ILE LOCITORILOR
COMUNEI?

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborării strategiei in vederea dezvoltării durabile, şi anume

COMUNA COSTEŞTI

1.Dezvoltare
economica

2. Dezvoltare
infrastructura

Creare locuri de
munca

Programe de formare
profesionala

3.Cresterea
atractivităţii

Competitivitate

Cultural

Confort social

Agrement
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Viata economică a comunei Costeşti, trebuie revigorată şi dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultura.
Autoritatea publica locala va trebui sa investească pentru redresarea vieţii economice a
comunei, trebuie sa fie prioritatea numărul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari
efecte benefice.
Infrastructura necesita imbunătăţiri continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât sa producă beneficii:
-

siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;

-

raportul valoarea investiţie/ efecte economico-financiare produse;

-

raportul valoare investitie/numărul beneficiarilor.

Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilitătile
culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea sa le ofere comuna
Costeşti, astfel încât confortul social al locuitorilor sa fie imbunătăţit. Complementar
acest lucru va creste şi atractivitatea turistica a comunei.

AGRICULTURA, SLVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALA

Agricultura este principala activitate în mediul rural, care şi ea
datorită reliefului diversificat permite o dezvoltare variată a acesteia,
tipic zonelor de deal şi munte.
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Existenţa condiţiilor şi tradiţiei

Fragmentarea

pentru dezvoltarea activităţilor

conduce la practicarea unei agriculturi

agricole şi zootehnice;

tradiţionale slab competitive economic;
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Existenţa unei game forte mari

Slaba informare (privind oportunităţile de

de crescători de ovine, bovine,

afaceri, surse de finanţare) a potenţialilor

cabaline, de păsări;

antreprenori locali şi externi;

Existenţa

forţei

de

muncă

Nu

există

o

evaluare

actualizată

a

calificată în agricultură;

categoriilor de sol şi studii pedologice,

Suprafaţa agricola după modul

agrochimice;

de folosinţă;

Asociativitate

Prezenţa fondurilor europene ce

producătorilor agricoli;

pot fi absorbite în vederea

Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de

impulsionării afacerilor în

cercetare de tip agricol, de unde rezultă

agricultură;

productivitatea relativ scăzută a muncii în

Rezerve importante de lemn

agricultură;

(mari suprafeţe împădurite);

Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie

insuficienta

în

rândul

agricolă necultivate;
Investiţii insuficiente în agricultură;
Inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;
Organizarea ineficientă a filierelor pe
produs şi numărul mic de contracte de
preluare a producţiei;
Lipsa unui sistem centralizat de desfacere
al produselor agricole;
Nu există piaţă de desfacere en-gros
pentru produsele agricole locale
Lipsa culturilor alternative, cu profitabilitate
ridicată

faţă

de

culturile

tradiţionale

practicate în prezent;
Lipsa unor lucrări de imbunătăţiri funciare
(desecări , nivelări )
Temerile producătorilor în ceea ce priveşte
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piaţa de desfacere a produselor agroalimentare din gospodărie;
Utilaje

agricole

insuficiente

pentru

efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
Îmbătrânirea

forţei

de

muncă

în

agricultură;
Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor
din zootehnie şi agricultură;
Lipsa

resurselor

faciliteze

materiale

angajarea

care

să

specialiştilor

în

agricultură în domeniul rural în stadiul
actual

(slaba

eficienţă

economică

a

exploatărilor agricole nu permite angajarea
în totalitate a specialiştilor existenţi);
Lipsa unor lucrări de imbunătaţiri funciare
(desecări , nivelări )
Produse

agricole

neetichetate

şi

necertificate;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Înfiinţarea asociaţiilor agricole;

Concurenta

Infiinţarea de ferme zootehnice

agroalimentare de pe piaţa UE;

pentru

Cadrul legislativ instabil;

creşterea

bovinelor,

importului

de

produse

ovinelor şi caprinelor;

Lipsa unui cadru legal pentru protejarea

Crearea de noi locuri de munca;

producţiei agricole interne;

Creşterea veniturilor populaţiei

Slaba informare a agricultorilor cu privire la

din agricultura;

normele europene;
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Valorificarea

potenţialului

Cunoştinţe

tradiţional;
Existenta

cadrului

legislativ

Existenta

Planului

Strategic

pentru

Naţional
Dezvoltare

Rurala;
Aprobarea Programului Naţional
– Cadru de Restructurare şi
Modernizare a unor unităţi de
profil zootehnic şi din industria
alimentara;
Sprijinul

oferit

de

Judeţean

pentru

Consultanta

Oficiul

Agricola din judeţul Vâlcea cu
privirea la accesarea fondurilor
europene.
cadrului

legislativ

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
exploataţiilor agricole;
de

unităţi

de

procesare a produselor vegetale
şi animale obţinute în regiune,
prin

de

finanţate din Fondurile Structurale FEADR.

exploataţiilor agricole;

Înfiinţarea

legate

elaborarea şi administrarea proiectelor

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea

Existenta

insuficiente

concesionarea

către

societăţile interesate a spaţiilor
dezafectate ale fostului CAP
sau ale altor unităţi agricole din
comună şi din zonele limitrofe şi
115

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

prin

susţinerea

accesului

la

programe de modernizare a
celor existente;
Posibilitatea

de

a

realiza

produse ecologice;
Asocierea între fermieri pentru
a împărţi costurile de producţie
şi a creşte profitabilitatea în
agricultură;

INFRASTRUCTURA SI MEDIU
PUNCTE TARI

Existenta

unei

PUNCTE SLABE

reţele

de

Inexistenta sistemului de canalizare;

electricitate in comuna

Inexistenta reţelei de apa potabila;

Calitatea aerului şi a apei în

Inexistenta reţelei de alimentare cu gaz

zonele de munte;

metan;

Existenţa unei reţele de Canal

Dificultăţi în implementarea normelor UE;

TV in comuna;

Interes

Existenta

unei

reţele

de

scăzut

faţă

de

separarea,

colectarea şi reutilizarea deşeurilor;

telefonie fixa;

Insuficienta amenajare pe râuri împotriva

Utilizarea redusa a pesticidelor

inundaţiilor;

şi îngrasămintelor;

Grad scăzut de educare a cetăţenilor în

Existenţa de benzinării;

probleme de mediu;

Oraşe

Accesul redus la internet in procent;

importante

apropiate:
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Vâlcea, Govora, Horezu;

Accesul redus la telefonia mobila;

Nu există industrii poluante în

Dotarea

zonă;

echipamente;

Există

interes

la

nivelul

Slaba

necorespunzatoare
diversificare

a

cu

societăţilor

in

instituţiilor locale (APL, şcoală)

domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;

pentru

Comuna

acţiuni/programe

-

duce

lipsa

de

spatii

verzi

proiecte locale de reabilitare şi

amenajate şi plantaţii de protecţie;

conservare a mediului,

Inexistenta unei staţii de epurare şi tratare

Terenuri întinse acoperite de

a apelor uzate;

vegetaţie care împrospătează

Infrastructura de transport slab dezvoltata;

şi curăţă aerul,

Neefectuarea de lucrări de stabilizare in

Există

terenuri

ce

se

pot

zonele ce prezintă pericole de alunecări de

împăduri sau amenaja ca locuri

teren;

de agrement,

Educaţia ecologica este superficiala;

Exista suprafeţe agricole pe

Insuficienta

care nu se aplică erbicide sau

economici in recuperarea şi refolosirea

îngrăşăminte chimice,

ambalajelor.

Există o zona împădurită,

Există zone inundabile, în sezon ploios

există un contract de asociere

Nu

cu

colectarea deşeurilor menajere şi fose

alte

colectarea
deşeurilor.

localităţi
şi

pentru

gestionarea

există

preocupare

rampe

a

securizate

agenţilor

pentru

septice
Există fond funciar afectat de efectele
eroziunii

sau

expus

fenomenului

de

eroziune şi alunecare din cauza condiţiilor
naturale
Lipsa unui plan de acţiune comun (APL şi
actori locali) pe probleme de mediu, corelat
cu cel judeţean (Planul Local deAcţiune
pentru Mediu Vâlcea)
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Calitate slabă a drumurilor. În zona de
munte, reţeaua drumurilor forestiere slab
dezvoltată (rezultând astfel dificultăţi în
exploatarea eficientă a lemnului)
Infrastructura

de

afaceri

insuficient

dezvoltată;
Infrastructura socială şi de educaţie slab
dezvoltată;
Insuficienta/uzură a infrastructurii

de

cultură, sport, agrement reduce calitatea
vieţii.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Modernizarea tuturor drumurilor

Lipsa

comunale prin asfaltare;

finanţarea

Realizare alei pietonale;

finanţate prin Fonduri Structurale;

Modernizarea

reţelei

de

canalizare;
Modernizarea

si

extinderea

co-finanţarea

informaţiilor

legate

pentru

proiectelor
de

normele

reţelei
staţiei

întreprinzători;
Cunoştinţe

de

alimentare cu gaz metan;
Modernizarea

şi

financiare

europene de mediu in rândul micilor

reţelei de alimentare cu apă;
Realizarea

Lipsa

resurselor

elaborarea

insuficiente
şi

legate

administrarea

de

proiectelor

finanţate din Fondurile Structurale pentru
de

proiecte de infrastructură şi mediu;

epurare şi tratare a apelor

Mentalitatea de indiferentă fată de protecţia

reziduale;

mediului.

Modernizare sistem rutier;

Extinderea zonelor erodate şi a celor
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Lucrări de regularizare a albiei

predispuse la dezastre naturale (alunecări

pârului şi apărări de maluri

de teren, inundaţii)

pentru prevenirea şi reducerea

Degradarea continuă a ariilor

consecinţelor

datorită exploatării

distructive

ale

inundaţiilor;

protejate

neraţionale

a

resurselor şi turismului neecologic;

Montarea

unui

transformare

in

vedera

post

de

Instabilitatea politică şi a cabinetelor de

comună

in

guvernare şi lipsa de continuitate a politicii

îmbunătăţirii

de mediu

parametrilor curentului electric;

schimbările climatice cu încălzirea globală,

Lucrări de cadastru imobiliar

extremizarea fenomenelor naturale

intravilan

şi

extravilan

reactualizare PUG;
Lucrări de reabilitare a reţelei
de iluminat public in comună;
Dotări pentru intervenţii in caz
de

situaţii

de

(autospecială

PSI,

excavator,

vola,

urgenţă
buldo
tractor

–
cu

remorcă şi alte dotări);
Dotare

cu

utilaje

şi

echipamente pentru serviciul
de gospodărire comunală şi
salubritate

(maşină

de

colectare, pubele);
Îmbunătăţirea calităţii mediului;
UE alocă fonduri substanţiale
pentru protecţia mediului;
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ECONOMIC

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Potenţial existent pentru

Inexistenţa întreprinderilor

obţinerea de produse

industriei uşoare şi alimentare;

ecologice;

Nu există acces la reţeaua de alimentare

Tradiţii locale in creşterea

cu apă potabilă, gaze şi canalizare;

animalelor;

Ponderea inexistentă a investiţiilor străine;

Existenţa resurselor pentru

Lipsa resurselor financiare la nivel local

susţinerea serviciului centrului

insuficiente

de consultanţă in comună;

promovarea unor investiţii;
Lipsa

pentru

unui

sistem

în domeniile

sprijinirea
de

sprijin

şi/sau
pentru

implementarea noţiunilor de marketing;
Slaba

implementare

a

sistemului

de

asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
Slaba

preocupare

pentru

introducerea

noilor tehnologii şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;
Slaba informare, cu privire la normele
europene.

OPORTUNITĂŢI

Existenţa
puţin

sau

valorificate

resurselor

AMENINŢĂRI

locale,

necorespunzător
in

prezent,

Instabilitatea legislativa;
Interes

redus

al

investitorilor

pentru

demararea de afaceri in comuna, datorita
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reprezentate
importante

prin
de

suprafeţe

teren

arabil,

păşuni;

raportat la potenţialul comunei;
Instabilitatea cursului valutar;

Programe
pentru

infrastructurii fizice şi sociale neadecvate,

guvernamentale

sprijinirea

Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a

iniţiativelor

populaţiei locale la cerinţele pieţei care

locale, in special in domeniul

determina decalaje economice mari, greu

dezvoltării

de recuperat;

agriculturii,

zootehniei şi a infrastructurii

Oferte de creditare greu accesibile (garanţii

aferente;

mari);

Reconversia

unor

capacitaţi

Rata ridicată a dobânzii la credite;

economice aflate in conservare

Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor

in capacitaţi cu profil nou de

locale;

fabricaţie;

Reducerea ponderii populaţiei active şi

Reconversia unor capacităţi, in

îmbătrânirea acesteia;

special agricole, spre arii de

Scăderea

productivitate

scăderea productivităţii muncii;

adaptate

continuă

a

producţiei

prin

condiţiilor locale;

Creşterea ponderii muncii la negru, cu

Creşterea asistentei financiare

efecte

din partea Uniunii Europene

economiei locale şi asistentei sociale in

pentru IMM-uri, prin Fondurile

perspectiva.

Structurale;
Diversificarea

programelor

naţionale de sprijin pentru IMM,
acordarea de granturi;
Posibilitatea accesării creditelor
cu

dobândă

subvenţionată

pentru crearea de noi locuri de
muncă in mediul rural;
Existenţa

programelor
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guvernamentale de susţinere a
sectorului IMM;
Disponibilitatea de a încheia
relaţii

de

parteneriat

a

autorităţilor locale, cu investitori
locali sau străini;
Prezenţa in zonă, activitatea şi
deschiderea la încheierea de
parteneriate a unor organizaţii
neguvernamentale

care

au

capacitatea sa atragă fonduri
extrabugetare.

TURISM

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Cadru natural deosebit ;

Resurse financiare insuficiente, investiţii

Existenţa

autohtone şi străine insuficiente;

manastiri

importante in zona, muzeu;

Regiunea se bazează pe turismul

Folclor

social (persoane în etate), subvenţionat

şi

tradiţii,

gastronomie bazată

pe

de la bugetul de stat ;

produse naturale locale;
Existenţa

staţiunilor

Inexistenţa
din

investiţiilor

de

capital

orientate spre turismul pentru populaţia

judet.

cu venituri mici;

Un relief adecvat practicării

Pregătire profesionala de slabă calitate

turismului de diferite feluri -

in domeniul serviciilor turistice;

în

Lipsa de preocupare a cetăţenilor şi

special

agroturism
122

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

(munţi,

dealuri,

parcuri

autorităţilor locale privind conservarea

naturale şi zone protejate

mediului;

cu floră şi fauna unice);

Inexistenta unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numărului de
turişti pe teritoriul acesteia.
Infrastructura
obiectivele

de
turistice

acces

către

este

slab

dezvoltată;

OPORTUNITĂŢI
Îmbunătăţirea

AMENINŢĂRI
condiţiilor

Reacţia redusa a mediului local la

infrastructurii fizice şi de

schimbările

utilităţi;

noastre,

Construirea unui complex

competitivităţii teritoriului comunei, in

turistic şi de agrement in

favoarea altor teritorii, considerate mai

comună;

interesante de către turişti şi investitorii

Încurajarea unor noi forme

in turism;

de turism (de agrement,

Nepromovarea suficientă a zonei pentru

rural, ecologic);

atragerea turiştilor;

Extinderea reţelei de ferme

Migrarea turistica către alte regiuni.

şi

gospodarii

pentru

autorizate

practicarea

agro-

turismului;
Disponibilitatea
resurse

unor

suplimentare,

posibil a fi accesate prin
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utilizarea

programelor

finanţare

ale

de

Uniunii

Europene.
Perspective pentru turismul
montan (recreativ) ;
Posibilitatea
parcurilor

exploatării
naturale

şi

ariilor protejate ca resursă
turistică,
protejând

în

acelaşi

mediul

timp

regional

(turism ecologic);
Înfiinţarea, amenajarea şi
renovarea

centrului

civic

(ex. amenajare peisagistică
,

parcuri,

parcări,

pieţe,

faţadele clădirilor etc.);
Investiţii

aferente

aşezămintelor şi serviciilor
culturale

(ex.

renovarea,

modernizarea,

dotarea

bibliotecilor,

a

căminelor

culturale,manastiri,
monumente, etc.);
Amenajare de spaţii pentru
organizarea

de

târguri,

spaţii de joacă pentru copii,
staţii de autobuz.
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EDUCATIE SI CULTURA

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

In comună există grădiniţe şi

Populaţia

şcoli;

primar şi învăţământul gimnazial in scădere

Există

cadre

didactice

şcolarizată

in

învăţământul

datorită scăderii demografice a populaţiei;

competente care desfăşoară un

Lipsa mai multor săli de sport şi terenuri de

proces

sport

de

învăţământ

de

pentru

desfăşurarea

orelor

de

calitate

educaţie fizică in scoli.

Fondul de carte al bibliotecii

Lipsa cadrelor didactice calificate care sa

satisface cererea de lectură şi

acopere toate catedrele din scoală

consultare a elevilor

Lipsa unui cabinet stomatologic la nivelul

Comuna deţine şi biserici.

comunei.
Lipsa unui cămin cultural modern care să
asigure desfăşurarea in bune condiţii a
activităţilor culturale şi de petrecere a
timpului liber
Lipsa unor spatii amenajate in comună
pentru joaca copiilor , parcuri.
Insuficienţa dotărilor necesare la nivelul
laboratoarelor de specialitate din scoală.
Lipsa

unor

cluburi,

discoteci

pentru

petrecerea timpului liber de către tineri.
Lipsa

condiţiilor

adecvate

desfăşurării

activităţilor la nivelul grădiniţelor.
Lipsa motivaţiei de participare la actul
educaţional şi asumarea curriculei din
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partea elevilor.
Insuficienţa

cuprinderii

învăţământul liceal,

şcolarilor

in

deoarece in comună

nu există liceu;
Nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi
respectiv

profesionale

a

majorităţii

locuitorilor comunei.
Lipsa

activităţilor

extracurriculare

şi

a

modalităţilor de petrecere a timpului liber
Insuficienţa utilităţilor de transport în mediul
rural este încă un obstacol serios pentru
mulţi copii care merg la şcoală;
Parteneriat slab între şcoală şi agenţii
economici;
Interes redus al populaţiei Rrome în ceea
ce priveşte educaţia;
Mobilitatea scăzută a forţei de muncă între
activităţile sectoriale;
Slaba adaptabilitate a forţei de muncă la
tehnologiile de vârf;
Grad scăzut de integrare în societate
pentru persoanele dezavantajate;
Sărăcia are efecte asupra posibilităţilor de
acces la educaţie şi a condiţiilor de
sănătate.
Inexistenţa

posturilor

de

consilier

şi

psiholog şcolar.
Personal didactic suplinitor, provenit din
alte localităţi.
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Slaba motivare şi conservatorismul unor
cadre didactice.
OPORTUNITĂŢI
Construirea

şi

AMENINŢĂRI

modernizarea

Scăderea gradului de instrucţie şcolară a

căminului cultural;

populaţiei tinere;

Reabilitarea şcolilor existente in

Scăderea

comună;

zilei de mâine;

Construirea

şi

dotarea

cu

natalitaţii datorită

nesiguranţei

Creşterea negativă a sporului migratoriu;

mobilier a şcolilor ;

Accentuarea procesului de îmbătrânire a

Amenajarea şi dotarea unui

populaţiei.

centru de joacă şi recreere

Creşterea

pentru copii comunei.

mediul urban şi cel rural;

Stabilirea

unor

obiective

decalajului

Creşterea

educaţional

participării

la

între

învăţămâtul

comune şi a unui parteneriat

superior în paralel cu creşterea abandonului

puternic

şcolar;

între

instituţiile

de

instruire şi angajatori;

RESURSE UMANE- PIATA MUNCII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Populaţia comunei Costeşti ;
Ospitalitatea

recunoscuta

Îmbătrânirea
a

populaţiei

(spor

natural

negativ şi migrarea tinerilor spre centre

locuitorilor;

urbane);

Rata infracţionalitaţii extrem de

Adaptarea mai lenta a populaţiei rurale
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redusă.

mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, in general, şi la
fenomenul

mobilităţii

şi

reconversiei

profesionale, in special;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban şi străinătate, mai cu seama a celor
cu pregătire profesionala înaltă;
Capacitatea financiară relativ scăzuta a
locuitorilor zonei.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Posibilitatea

accesării

programe

de

finanţare

guvernamentale
reconversie

unor
pentru

profesională

şi

Scăderea numărului persoanelor calificate,
prin ieşirea acestora din viata activă;
Creşterea şomajului in rândul tinerilor
absolvenţi;

crearea de noi locuri de munca

Creşterea ponderii muncii la negru, cu

pentru şomeri;

efecte

Fondurile comunitare puse la

economiei locale şi asistenţei sociale în

dispoziţie in domeniul social;

perspectivă;

Existenţa strategiei naţionale

Estomparea tradiţiilor locale, odată cu

antisăracie;

trecerea timpului.

Existenţa

unor

exemple

de

succes ale unor localnici cu
iniţiativă;
Grad

redus

profesională,

de

ocupare

deci

potenţial

important al forţei de muncă
locale, la salarii competitive la
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nivel regional (faţă de ploii de
creştere);
Grad

relativ

redus

de

inadaptare sociala a locuitorilor
comunei;
Implicarea autorizaţilor locale in
problemele comunităţii.

SĂNĂTATE şi ASISTENŢA SOCIALĂ

PUNCTE TARI

Existenţa

a

unui

PUNCTE SLABE

dispensar

Serviciile acordate sunt afectate de bugetul

uman- cu un medic de familie şi

insuficient;

două cadre medii;

Frecventarea medicului de familie este

Existenţa unui cabinet veterinar

sporadică;

Existenţa

Personal insuficient;

unei

farmacii

in

comună;

Fonduri insuficiente destinate asistenţei

Ponderea populaţiei cu nevoi

medicale;

de asistare este mică;

Sistemul de ajutor social nu încurajează

Informare operativă cu privire la

reintegrarea activă;

formele de ajutor de stat;

Populaţia activă a migrat in străinătate,

Program

copii au rămas cu bunicii sau la rude;

de

finanţare

guvernamental;
Există

o

persoanelor

Personal

evidenţă
şi

clară

a

grupurilor

insuficient

pentru

asistentă

socială;
Societatea civilă insuficient implicată;

dezavantajate, incluzând tipul

Informare insuficientă cu privire la alte

de sprijin necesar

fonduri sociale;
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Există interes şi disponibilitate

Număr ridicat al şomerilor şi asistaţilor

din partea APL şi şcoală în

sociali

susţinerea unor acţiuni comune

Lipsa de programe locale de orientare şi

privind

formare profesională şi recalificare.

educaţia

pentru

sănătate şi igiena familiei

Lipsa de adăposturi pentru persoanele
aflate

temporar

in

dificultate,

cantine

sociale, cămine de bătrâni.
Fonduri insuficiente.
Infrastructura

de

sănătate

precară,

insuficienta medicamentelor şi a aparaturii
medicale, servicii de ajutor de urgenţă, de
prevenţie şi de tratament ambulatoriu
deficitare - problemă acută în mediul rural;
OPORTUNITĂŢI
Reabilitarea

şi

AMENINŢĂRI
dotarea

corespunzătoare
dispensarului

uman

a
conform

normelor UE;
Construirea

Reacţie nefavorabila la sistemul de norme
sanitare impuse;
Costurile ridicate pot conduce la renunţarea
la dotări;

unui

complex

Pragul de rentabilitate depinde de numărul

social care sa cuprindă un

de persoane active asistate;

cămin-azil

Politici de specializare zonală a centrelor

pentru

bătrânii

comunei şi dotarea acestuia cu

de asistenţă sanitară.

mobilier;

Reducerea programelor guvernamentale şi

Promovarea

principiilor

naturiste;
Programe

neguvernamentale in domeniul serviciilor
sociale

complexe

de

urmărire a stării de sănătate a

Insuficienţa

surselor

financiare

cofinanţare a programelor specifice
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populaţiei;

Declin continuu al standardului de viaţă al

Programe consistente destinate

populaţiei

asistenţei sociale reale;

Exodul specialiştilor in domeniul medical,

Dezvoltarea

economică

a

către tari din UE

localităţii va permite mărirea
fondurilor destinate asistentei
sociale;
Politica socială susţinută din
partea Uniunii Europene.

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – autorităţi publice locale

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există cunoştinţe de operare

Lipsa unui sediu conform necesităţilor

PC

ocupaţionale şi de creştere a calităţii

la

nivelul

personalului

serviciilor

Primăriei
Există

colaborarea

cu

alte

Incapacitatea bugetară de satisfacere a

autorităţi publice locale pentru

necesităţilor de achiziţii şi investiţii

implementarea unor programe

Dotare cu aparatură şi tehnică de calcul a

Există experienţă în accesarea

serviciilor Primăriei

programelor de finanţare şi

Lipsa

implementare acestora

finalizarea actualizării planurilor, studiilor

centrelor

de

informare

pentru

urbanistice şi a inventarului domeniului
public şi privat al comunei foarte înceată
existenţa unui procent destul de mare din
personalul angajat care nu are cunoştinţe
de operare pe calculator
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

strategii nationale, regionale si

Insuficienţa surselor financiare locale de

planuri de dezvoltare.

cofinaţare

Instrumente Structurale (POS-

diferitelor domenii de interes local,

uri)

Politica salarială slabă în administraţia

Existenţa

parteneriatului

a

programelor

specifice

publică locală,

„public-privat,

Instabilitatea politică şi a cabinetelor de

Existenţa sectorului ONG,

guvernare

Dotarea completă a birourilor

angajat.

cu sisteme de calcul.
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11.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILA
11.1. CONSIDERATII GENERALE
Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi
conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat in
scopul realizării obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului
local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD).
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine
definită.
Periodic, PLA va fi revizuit, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia
macroeconomica la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de
opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale
mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică,
având in vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate
in calcul la o prognoză economică se multiplică.
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă
a comunei Costeşti, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii
locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca durabilitatea să
devină punctul forte al acesteia. El practic, respectă obiectivele specifice ale strategiei, prin
care se propune:

133

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

11.2. Agricultura şi dezvoltare rurală
Agricultura
Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice şi constituirea unor sisteme
pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice;
Varietatea activităţilor in domeniile agricole şi zootehnice generatoare de venit la
bugetul local;
Sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a beneficia de
oportunităţile care decurg din aceasta;
Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrării aplicate pe
terenurilor agricole.
Principalele preocupări în domeniul agriculturii sunt:
Cultivarea plantelor în exploataţii agricole familiale;
Creşterea animalelor în ferme de subzistenţă;
Creşterea bovinelor;
Producerea de lapte de vacă brut;
Vânzarea cu ridicata a cartofilor de sămânţă;
Vânzarea cu ridicata a furajelor pentru animale;
Vânzarea de materiale, reziduuri şi produse secundare folosite pentru hrana animalelor.

Silvicultura
Conservarea şi protejarea capitalului silvic al comunei;
Împădurirea unor suprafeţe de teren pentru combaterea eroziunii.
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11.3. Infrastructura şi Mediu
Conservarea şi întreţinerea mediului natural;
Realizarea de lucrări in vederea regularizării albiei răului şi apărări de maluri pentru
prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.

Transport
Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare si extinderea lor si pe ulite;
Realizare alei pietonale in comună;
Modernizarea sistemului rutier.
Asigurarea interconectării şi interoperabilităţii între reţelele şi modurile de transport;
Utilizarea modurilor de transport ecologic;
Utilizarea de mijloace de transport performante tehnic şi operaţionale pentru toate
tipurile de transport;
Implementarea tehnologiilor de depoluare specifice;
Aplicarea măsurilor preventive pentru limitarea efectelor poluării;
Extinderea transporturilor combinate şi intermodale.

Utilitari
Extindere reţelei de canalizare;
Extindere reţelei de alimentare cu apă potabilă;
Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan;
Realizare staţiei de epurare şi tratarea apelor reziduale;
Montarea unui post de transformare in comună în vederea îmbunătăţirii parametrilor
curentului electric;
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de iluminat public;
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgentă;
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Dotări cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate;
Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului de
urbanism general, ca instrument de planificare spaţială.

Sănătate
Îmbunătăţirea serviciilor de asistentă medicală;
Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;
Influenţarea in mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la accesarea
serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de timp pentru prevenirea situaţiilor de
urgenţă prin susţinerea şi promovarea modului de viată sănătos.

Mediu
Prevenirea poluării şi păstrarea calităţii aerului;
Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate,
Folosirea echilibrată a resurselor de apă şi prevenirea poluării;
Susţinerea şi informarea practicilor de agricultură ecologică;
Înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apă şi a domeniului public.

11.4. Economie
Sprijinirea şi promovarea unei industrii diversificate, mobile şi capabile să dea
posibilitatea de împlinire profesionala şi materială a locuitorilor comunei Costeşti;
Economie productivă de venit la bugetul local;
Constituirea unei industrii nepoluante şi durabile.
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Comerţ şi Servicii
Diversificarea de servicii oferite către cetaţenii comunei Costeşti, prin mărirea numărului
societarilor comerciale;
Promovarea şi susţinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turiştilor
in comuna.
Vitalizarea mediului economic local.
Atragerea de capital străin.
Implementarea de tehnologii de producţie moderne.
Reconversia şi recalificarea profesională.
Crearea unui sistem eficient de comunicare a IMM-urilor cu autorităţile locale, ONG-uri,
asociaţii
profesionale, ştiinţifice, civice, culturale, instituţii de învăţământ .
Înfiinţarea de noi IMM-uri, în special cu activitate turistică şi de producţie.
Diversificarea ofertei de credite acordate IMM-urilor.
Acordarea de facilităţi fiscale, inclusiv la nivel local.
Colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională ,patronate, organizaţii specializate
capabile să
sprijine iniţiativa locală a IMM-urilor.
Promovarea şi mediatizarea potenţialului economic şi a oportunităţilor de afaceri locale.

Mediu de afaceri
Protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activitaţi productive şi participa la
dezvoltarea zonei.
Diversificarea către activităţi non-agricole:
- investiţii în producerea, procesarea şi/sau marketing-ul primar al produselor care nu sunt
acoperite de (producerea de mobilă, energie regenerabilă etc.) precum şi procesarea
industrială a produselor lemnoase.
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- promovarea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi
tradiţionale cu specific local (de prelucrarea lemnului, fierului, lânii, pielărie, olărit, broderie,
croitorie, instrumente muzicale tradiţionale, etc.)
- investiţii de dezvoltare a activităţilor de desfacere şi comercializare a propriilor produse şi a
altor produse locale (produse de artizanat, meşteşugăreşti, produse tradiţionale etc.)
- investiţii pentru încurajarea şi dezvoltarea agro-turismului
Sprijinirea activităţilor de creare şi dezvoltare de activităţi întreprinse de microîntreprinderi, promovarea antreprenoriatului şi dezvoltarea de structuri economice.

Turism
Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turiştilor;
Pregătirea prin programe speciale a practicanţilor de agroturism zonali;
Susţinerea prin acţiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;
Construirea unui complex turistic şi de agrement in comuna ;
Promovarea de masuri eficiente de marketing.

11.5 Educaţie şi cultură
Învăţământ
Accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie;
Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din comuna;
Construirea şi dotarea cu mobilier a şcolilor;
Amenajarea şi dotarea unui centru de joaca şi recreere pentru copiii comunei ;
Accesul la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul
rural;
Organizarea unei baze materiale capabile sa mulţumească nevoile legate de actul
educaţional;
Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale;
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Crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura
Instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;
Accesul transparent la sursele de informare tradiţionale şi moderne;
Structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale in concordanta cu necesităţile şi
mijloacele moderne;
Construirea şi modernizarea căminului cultural;
Reabilitarea şi punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Costeşti.

11.6 Resurse Umane
Populaţia
Crearea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comuna cât şi pentru cei
din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;
Crearea de facilitaţi şi condiţii pentru familie de tineri.

Piaţa muncii
Înfiinţarea suficientă de locuri de muncă in domenii variate de activitate pentru satisfacerea
nevoilor de trai;
Crearea de posibilitaţi pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piaţa
forţei de munca.

Servicii Sociale
Constituirea grupului de acţiune locala;
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Construcţia unui complex social care sa cuprindă un cămin-azil pentru bătrânii comunei şi
dotarea acestuia cu mobilier;
Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in
dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi);
Întărirea legaturilor dintre Administraţia Publica Locala şi societatea civila pentru rezolvarea
problemelor de interes comunitar.
Dimensiunile dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice au fost
analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar
obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru
dezvoltările ulterioare.
Scopul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor masuri şi proiecte
necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât
procesul sa poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna
Costeşti.
Necesitatea unui plan de acţiune este data de amploarea şi complexitatea acţiunilor
care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte
astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor sa poată fi bine coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de către:
● Administraţia Locala - prin Instituţia Primăriei şi Consiliului Local, care trebuie sa-si
replanifice dezvoltarea instituţionala pentru acordarea unui suport logistic complex
necesar planului de acţiune
● Comunitatea Locala - cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai dezvoltării locale, prin
atitudine şi participare activa;
● Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic
(informaţii şi tehnologii moderne).
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Planul de acţiune cuprinde:

 programul de management, care planifica o serie de activităţi de organizare şi iniţiere
a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării sa ia masurile cuvenite.
 modul de implementare in care competentele şi atribuţiile sunt grupate pe structurii
de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare,
coordonare, antrenare
 etapele implementării strategiei de dezvoltare locala la nivelul unitarii de
management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea prioritarii de
realizarea a obiectivelor şi masurilor programate conform criteriului presiune - stare răspuns.

Acest criteriu se aplica astfel:
se măsoară presiunea necesitaţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la
momentul iniţial; aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie,
mica
se evaluează situaţia iniţiala, de fapt, stadiul in care se afla acţiunea (studiu de
fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)
se presupune aplicarea măsurii
se măsoară starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de răspuns
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele masuri şi proiecte necesare fazei de
planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poată fi
evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin
indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilităţii) selecţionaţi ca relevanţi pentru
comuna Costeşti. Utilitatea unui plan de acţiune este data de amploarea şi complexitatea
acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de
Dezvoltare Durabila a comunei.
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12.Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locala
sunt:
1. Funcţia de previziune - cuprinde activitaţi care privesc:
realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea
resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2014-2020
întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine
elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri,
studii de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze
modalitaţile şi mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor
2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi
responsabilităţi, delegare de competente cuprinse in strategia de dezvoltare ierarhizate
astfel: persoane individuale, agenţi economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de
specialitate din consiliul local.
3. Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile
şi acţiunile persoanelor implicate in structura de implementare a strategiei de dezvoltare in
cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor
constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare locala.
5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performantele obţinute sunt
măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial in vederea gradului de avansare a
programului pentru a se elimina rămânerile in urma. Se vor determina cauzele care
determina abateri de la planificare şi se stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor şi
pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locala.
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12.1 PRINCIPII ŞI CONDITII
Pentru realizarea Planului Local de Acţiune, primăria comunei Costeşti, ca autoritate
publica locala, trebuie sa-si întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi
execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar
şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.
Rezolvarea problemelor curente, cat şi a celor ce vor apare in viitor depinde in foarte
mare măsura de gradul de competenta al conducerii administraţiei publice locale.
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durata in care administraţia
publica trebuie sa acţioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii funcţionarului public fata de
accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.
In acest sens o principala preocupare a primăriei comunei Costeşti a fost de armonizare
a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
In ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei a demarat un amplu proces
de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2008-2013.

12.2 .OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Costeşti sunt:
Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura (apa, gaze, energie electrica şi
canalizare) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comuna;
Reabilitarea şi modernizarea in conformitate cu necesităţile şi standarde europene a
şcolilor;
Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
Protecţia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe care România va trebui sa le atingă in totalitate;
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Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile in zootehnie şi agricultură;
Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi
investiţionale.

13.CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A PRIMARIEI
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susţinerea şi
participarea activa, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, precum şi
implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme.
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţa intre cetăţean şi instituţiile statului, trebuie
sa elaboreze şi sa dezvolte un şistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale
reale şi consolidarea cadrului instituţional.

Activitatea publica locala va fi orientata spre:
susţinerea dezvoltării comunitarii in scopul rezolvării tuturor problemelor comunei;
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sprijinirea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa,
gaze naturale, energie electrica, etc.) ;
creşterea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea
limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;
verificarea stricta a bugetului local şi distribuirea lui in mod eficient;
adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a
veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
organizarea de licitaţii pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii pentru
necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;
reducerea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de
personal angajat in instituţiile bugetare, acolo unde este cazul;
reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către
sfera privata.

Consolidarea finanţelor publice:
asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitaţilor socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea comunei;
întreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi menţinerea
echilibrului bugetar;
constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local;
susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creştere a economiei de piaţă.

Stabilirea şi promovarea parteneriatului:
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sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale;
participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic in domeniile social,
cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale consta in:
a. Dezvoltarea managementului resurselor umane
Preocuparea primăriei comunei Costeşti pentru pregătirea continua a funcţionarilor
publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.
b. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesionala
Stabilirea necesitaţilor şi oportunităţilor de instruire;
Corelarea necesitaţilor cu potenţialul uman existent;
Stabilirea unui sistem de training adecvat.
c. Folosirea eficienta a resurselor umane
Stabilirea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a regulamentului
de ordine interioara;
Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite.
d. Creşterea responsabilitatii şi a independenţei profesionale
Responsabilitate funcţionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
Conştientizarea importantei activităţii fiecărui angajat;
Transparenta funcţionarii sistemului instituţional pentru fiecare angajat;
Acordarea de stimulente financiare in funcţie de eficienta şi competivitatea activităţilor
depuse.
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e. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean
Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetăţeanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici;
Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societarii civile la procesul decizional;
Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetăţenii;
Implementarea unui sistem de management al calităţii.
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice
Administrarea eficienta a banilor publici;
Dezvoltarea

comunei

prin

atragerea

de

proiecte

şi

programe

cu

finanţare

nerambursabilă;
Cheltuirea eficienta a veniturilor.
g. Dezvoltarea managementul informaţiilor
Corelarea şi integrarea bazelor de date din instituţie;
Analizarea nevoilor in domeniul software.

14.PROIECŢIA FINANCIARĂ
Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in
care se implica, oricât de interesanta şi de novatoare este realizarea unui proiect. De aceea,
trebuie acordata toata atenţia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului
prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic (evoluţia estimata a
veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioada de timp - de regula următorii câţiva ani,
indicatori de rentabilitate etc.).
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Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor
comunitarii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul
derulării proiectului. Cheltuielile care urmează sa se efectueze in vederea realizării proiectului
nu vor avea o structura omogena şi, din acest motiv, trebuie sa se facă distincţia intre diferitele
destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei Costeşti.
O prima distincţie importanta este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate
pentru a pune in mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului.
Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada iniţiala. Cea de-a doua
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este şi mai îndepărtata in timp
fata de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic.
Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli şi sa se
determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.
In cazul in care acest moment este mai îndepărtat in realitate decât s-a presupus iniţial,
s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci când se
previzionează cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine şi mărimea
resurselor necesare.
Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea
redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui sa se poată
justifica nivelul pentru care s-a optat.
Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra
rentabilitaţii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitaţi este bine sa se evalueze cum vor
arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevăzute.
De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu
de realizat datorita schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauza, bugetul local pe următorii 7 ani
nu se poate exprima exact.
Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat şi
necesitatea alocării unor sume care sa permită măcar asigurarea unui buget minim de
funcţionare.
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15.OBIECTIVELE MAJORE PROPUSE
TERME
OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

IMPLEMENTAR

TERMEN SCURT

N

E IMEDIATA

1-3 ANI

MEDIU
SI LUNG
3-10 ANI

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea

√

activităţilor rentabile in agricultura
Oferirea

de

consultanta

specializata



pentru întreprinzători agricoli
Susţinerea infiinţării de asociaţii a



producătorilor comunei
INFRASTRUCTURA SI MEDIU
Modernizare drumuri comunale prin

√

asfaltare
Realizare alei pietonale in comună

√

Extinderea reţelei de canalizare

√

Extinderea reţelei de alimentare cu apa

√

potabila
Realizare reţelei de alimentare cu gaz

√

metan
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Reabilitare staţiei de epurare şi tratare a

√

apelor reziduale
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de

√

iluminat public
Lucrări de regularizare a albie râului şi

√

apărări de maluri pentru prevenirea şi
reducerea consecinţelor distructive ale
inundaţiilor
Montarea unui post de transformare in

√

comuna in vederea îmbunătăţirii
parametrilor curentului electric
Dotări pentru intervenţii in caz de urgenta

√

Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi

√

extravilan reactualizare PUG Costeşti
Lucrări de reabilitarea reţelei de iluminat

√

public in comuna
Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru

√

serviciul de gospodărire comunala şi
salubritate
ECONOMIC
√

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea
resurselor umane

√

Susţinerea întreprinzătorilor străini care
doresc sa investească in zona

√

Valorificarea bunurilor şi serviciilor
generate de capitalul natural din comuna

√

Încurajarea dezvoltării serviciilor din
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sectorul privat
Susţinerea IMM

√

Crearea cadrului prielnic de consultanta

√

pentru afaceri
TURISM
Promovarea zonei Costeşti prin acţiuni

√

eficiente de marketing
Stimularea şi sprijinirea practicanţi de

√

agroturism
Susţinerea şi promovarea evenimentelor

√

locale
Exploatarea cadrului natural, turistic şi

√

istoric
Construirea unui complex turistic şi de

√

agrement in comuna

EDUCATIE SI CULTURA
Dotarea cu mobilier a şcolilor

√

Reabilitarea căminului cultural

√

Reabilitare scoli

√

Amenajare teren de fotbal



Amenajarea şi dotarea unui centru de

√

joaca şi recreere pentru copii comunei
SANATATE SI SOCIAL
151

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

√

Construirea unui complex social care sa
cuprindă un cămin-azil pentru bătrânii
comunei şi dotarea acestuia cu mobilier
√

Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare
a dispensarului uman

16.PAŞII PROPUŞI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN GENERAL
A COMUNEI – BAZĂ A CREŞTERII NIVELULUI DE TRAI ŞI A
BUNĂSTĂRII MATERIALE A LOCUITORILOR
16.1Crearea unui climat favorabil al afacerilor
Sursa de
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

finanţare
propusa

1.1.Asigurarea

1.1.1. Finalizare de PUZ-uri şi PUD-

condiţiilor pentru

uri în paralel cu actualizarea celor

atragerea şi

existente cuprinzând perspectiva de

susţinerea

dezvoltare echilibrată a comunei pe

investitorilor români

termen lung.

Termen de
realizare

Buget local

2015

Buget local

2016

şi străini cu un real
potenţial economic

1.1.2. Elaborarea unei baze de date
disponibile pe internet privind
oportunităţile locale de dezvoltare a
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afacerilor în comună.
1.1.3. Identificarea spaţiilor

Buget local

2016

Buget local

2016

disponibile şi a terenurilor aparţinând
Primăriei, care pot fi concesionate
eventualilor investitori.
1.1.4. Înfiinţarea unui birou notarial
pentru a facilita circulaţia liberă a
terenurilor.
1.1.5. Asigurarea tuturor la accesului

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

pentru utilităţi prin cofinanţarea unor
lucrări de infrastructură.
1.1.6. Dezvoltarea meşteşugurilor
tradiţionale în ateliere de tip familial.
1.1.7. Sprijinirea dezvoltării I.M.M.urilor din domeniul industrial şi al
serviciilor.
1.1.8. Înfiinţarea unui birou de

Buget local

2016

FEADR

2017

informare şi consultanţă in domeniul
economic şi juridic.
1.2. Dezvoltarea

1.2.1.Finalizarea reformei proprietăţii

modernă şi

funciare.

competitivă a
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agriculturii

1.2.2. Înfiinţarea unor unităţi de

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

colectare, prelucrare şi
comercializare a produselor agricole.
1.2.4. Reabilitarea şi întreţinerea
păşunii comunale.
1.2.5. Înfiinţarea unor centre de
prestări servicii pentru agricultură
(mecanizare, reparaţii utilaje,
furnizare seminţe, îngrăşăminte,
insectofungicide etc.).
1.2.6. Sprijinirea cetăţenilor în
obţinerea subvenţiilor şi accesarea
fondurilor destinate dezvoltării
agriculturii.
1.2.7. Încurajarea formării unor
exploataţii agricole viabile prin
asociere şi formarea grupurilor de
producători.
1.2.8. Sprijinirea proiectelor ce
vizează practicarea agriculturii
biologice.
1.3. Dezvoltarea

1.3.1. Amenajarea şi construirea de

turismului

pensiuni agroturistice.
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1.3.2. Îmbunătăţirea colecţiei

FEADR

2009

expoziţiei etnografice din Costeşti.
1.3.3. Promovarea turismului prin

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

acţiuni specifice.
1.3.4. Informarea cetăţenilor asupra
oportunităţilor oferite de agroturism şi
pregătirea lor în domeniu.
1.3.5. Amenajarea de spaţii verzi, de

FEADR

2011

practicare a sportului şi locuri de
joacă pentru copii.

16.2.Reforma infrastructurii instituţionale a administraţiei publice
Sursa de
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

finanţare
propusa

2.1. Eficientizarea

2.1.1. Realizarea unui serviciu

PODCA,

structurii

public exclusiv în folosul

POSCCE,

organizatorice şi

cetăţeanului.

POSDRU

funcţionale

2.1.2. Eliminarea blocajelor

PODCA,

birocratice în relaţia cu cetăţenii şi

POSCCE,

agenţii economici.

POSDRU
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2.1.3. Adaptarea prin informatizare

PODCA,

a administraţiei publice la cerinţele

POSCCE,

moderne în scopul colectării şi

POSDRU

2014-2020

gestionării eficiente a fondurilor
publice.
2.1.4. Reabilitare si modernizare

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

2014-2020

sediu pentru primărie şi dotarea
corespunzătoare a acestora .
2.1.5. Achiziţionarea unor
echipamente corespunzătoare în
vederea întreţinerii infrastructurii de
utilitate publică.
2.2. Creşterea

2.2.1. Perfecţionarea personalului

PODCA,

competenţei

primăriei prin participarea la cursuri

POSCCE,

profesionale a

de specialitate.

POSDRU

angajaţilor primăriei

2.2.2. Promovarea unui sistem

PODCA,

bazat pe competenţe în vederea

POSCCE,

stimulării personalului angajat în

POSDRU

2014-2020

cadrul primăriei, angajării şi
promovării.
2.3.Perfecţionarea

2.3.1. Fundamentarea deciziilor pe

PODCA,

managementului

studii şi expertize.

POSCCE,

administraţiei publice

2014-2020

POSDRU

locale şi a instituţiilor

2.3.2. Promovarea şi

PODCA,

de interes public

implementarea managementului

POSCCE,

ştiinţific la nivelul administraţiei

POSDRU

publice locale .
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16.3.Întărirea finanţelor publice locale

Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

3.1. Utilizarea

3.1.1. Crearea şi întreţinerea bazei

eficientă a activelor

de date a activelor comunităţii.

comunităţii şi a

3.1.2. Realizarea de acţiuni de

investiţiilor locale

întreţinere a activelor comunităţii.
3.1.3. Asigurarea de servicii publice

Sursa de

Termen de

finanţare propusa

realizare

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

de calitate la tarife reale.
3.2. Îmbunătăţirea

3.2.1. Acordarea de facilităţi fiscale

practicilor bugetare

în concordanţă cu interesul local de
dezvoltare.
3.2.2. Elaborarea unui plan de
investiţii de capital, ca model de
planificare a investiţiilor şi ca bază a
bugetului de investiţii.
3.2.3. Creşterea gradului de
conştiinţă civică şi participare
cetăţenească în procesul de
planificare bugetară.

3.3. Consolidarea

3.3.1. Creşterea gradului de

surselor bugetare

colectare a impozitelor şi taxelor

locale

locale.
3.3.2. Intensificarea acţiunilor de
verificare a veridicităţii datelor
declarate de contribuabili.
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3.3.3. Raţionalizarea cheltuielilor şi

Buget local

2014-2020

2014-2020

întărirea controlului gestiunii banului
public.
3.4. Diversificarea şi

3.4.1. Atragerea de venituri din

(fonduri

creşterea numărului

surse extrabugetare

structurale, fonduri

de surse de

speciale finanţări

finanţare a

externe, donaţii,

dezvoltării rurale

sponsorizări)
3.4.2. Contractarea de împrumuturi

Bănci, piaţa de

avantajoase.

capital

3.4.3. Promovarea parteneriatelor

FEADR axa IV

public-public şi public – privat, în

„Leader”

2014-2020
2014-2020

paralel cu transferarea unor costuri
publice către sectorul privat.

17. Reabilitarea infrastructurii fizice şi dezvoltarea acesteia în vederea
susţinerii dezvoltării economico-sociale
17.1Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport şi comunicaţii
Sursa de
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

finanţare
propusa

1.1. Reabilitarea şi

1.1.1. Reabilitarea şi modernizarea PNDR, POR

modernizarea reţelei Drumului
de drumuri judeţene

Naţionalin

in

deteriorare.
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realizare
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comunale şi vicinale

1.1.2.

Reabilitare

şi

modernizare FEADR

2014-2020

drumuri comunale.
1.1.3. Modernizare drumuri vicinale.
1.1.4.

Îmbunătăţirea

FEADR

semnalizării Bugetul local

2014-2020
2016

rutiere şi montarea unor indicatoare
de avertizare.
1.2. Reabilitarea şi

1.2.1. Asfaltarea in intregime a

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

modernizarea reţelei reţelei locale de străzi si ulite.
locale de străzi
1.2.2. Amenajarea şi reabilitarea
trotuarelor.
1.2.3. Amenajarea corespunzătoare
a rigolelor de scurgere a apelor
pluviale.
1.2.4. Amenajarea unor spaţii de
parcare corespunzătoare.

17.2 Îmbunătăţirea

infrastructurii

tehnico-edilitare

şi

de

protecţia mediului
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

Sursa de finanţare
propusa

2.1. Realizarea

2.1.1. Alimentarea cu apă potabilă a FEADR

unui sistem

tuturor localităţilor

centralizat de
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alimentarea cu apă
potabilă a tuturor
satelor din comună
2.2. Realizarea

2.2.1. Realizarea reţelei de

reţelei de

canalizare menajeră şi staţii de

canalizare şi

epurare în toate satele aparţinătoare

epurare a apelor

comunei.

FEADR

2014-2020

POS Mediu

2014-2020

Buget local

2014-2020

POS mediu

2014-2020

2014-2020

uzate menajere
2.3. Colectarea

2.3.1. Amenajarea unor gropi

corespunzătoare a

ecologice de colectare a deşeurilor.

deşeurilor menajere 2.3.2. Iniţierea unui proiect de
şi industriale

hotărâre a Consiliului Local în ceea
ce priveşte respectarea condiţiilor
privind asigurarea protecţiei mediului
înconjurător.
2.3.3. Rezolvarea în parteneriat cu
cu celelalte localitati a problemelor
de mediu .

2.4. Îmbunătăţirea

2.4.1. Extinderea reţelei electrice

FEADR , POS

alimentării cu

daca este cazul, în cartierul de romi

Mediu

energie electrică
2.4.3. Reabilitarea iluminatului public FEADR , POS

2014-2020

unde acesta este necorespunzător.

Mediu

2.5. Combaterea

2.5.1. Regularizarea albiei râului pe

POS mediu

2014-2020

inundaţiilor,

toată lungimea ei.

alunecărilor de

2.5.2. Amenajarea albiei afluenţilor

POS mediu

2014-2020

teren şi a eroziunii

care trec prin comună.

solului

2.5.3. Împădurirea dealurilor supuse

FEADR

2014-2020

eroziunii şi alunecărilor de teren.
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2.5.4. Realizarea de lucrări de

FEADR

2014-2020

îmbunătăţiri funciare în vederea
combaterii alunecărilor de teren,
eroziunii şi torenţilor.

17.3.Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de
sănătate

Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

Sursa de finanţare

Termen de

propusa

realizare

3.1. Reabilitarea şi

3.1.1. Modernizarea şi întreţinerea

FEADR , Fonduri

modernizarea

corespunzătoare a localurilor de

guvernamentale

infrastructurii de

şcoală şi de grădiniţă de pe teritoriul

învăţământ a

comunei.

2014-2020

comunei
3.1.2. Dotarea unităţilor şcolare cu

POSDRU,

materiale didactice şi echipamente

Fonduri

informatice destinate procesului

guvernamentale

2014-2020

didactic (calculatoare, softuri
educaţionale, echipamente
multimedia).
3.1.3. Realizarea/reabilitarea de

FEADR, Fonduri

terenuri de sport

guvernamentale

3.1.4 Construcţia unei săli de sport

FEADR , fonduri
guvernamentale
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3.1.5. Realizarea unui laborator

POSDRU,

pluridisciplinar şi amenajarea unor

Fonduri

săli de clasă cu mobilier modular şi

guvernamentale

2014-2020

dotare corespunzătoare pentru a fi
utilizate şi ca laboratoare de
specialitate.

3.2. Dezvoltarea

3.1.6. Reabilitare şi modernizare

FEADR, onduri

2014-2020

sediu pentru grădiniţele din Costeşti.

guvernamentale

3.2.1. Înfiinţarea de puncte medicale

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

reţelei de asistenţă în toate satele aparţinătoare comunei.
medicală.
3.2.2. Dotarea dispensarului medical
şi a cabinetelor medicale cu aparatura
performantă de diagnostic şi
tratament conform normelor UE.
3.3. Dezvoltarea

3.3.1. Realizarea unui centru pentru

infrastructurii de

persoanele vârstnice şi cele aflate în

asistenţă socială

dificultate.
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18. Dezvoltarea unui mediu socio-cultural stabil şi
favorabil progresului
18.1 Dezvoltarea resurselor umane şi ameliorarea pregătirii forţei de
muncă

Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

1. 1. Consolidarea

1.1.1. Sprijinirea unităţilor de

rolului şcolii ca

învăţământ existente pentru

principală instituţie

implementarea reformei în vederea

de educaţie şi

alinierii la standardele europene.

învăţământ

1.1.2. Asigurarea de personal

Sursa de

Termen de

finanţare propusa

realizare

POSDRU

2014-2020

Buget local

2014-2020

1.1.3. Stimularea motivaţiei elevilor

Buget local,

2014-2020

în obţinerea de performanţe şi

Sponsorizări

didactic calificat prin sporuri salariale
stimulative (incluzând sporul de
mediu rural), facilităţi pentru
transport, cazare şi stabilizare.

recompensarea celor cu rezultate
deosebite.
1.1.4. Prevenirea şi înlăturarea

POSDRU

2014-2020

POSDRU

2014-2020

abandonului şcolar prin acţiuni
specifice.
1.1.5. Asigurarea de sprijin financiar
şi consiliere pentru elevii din familii
sărace (prin Programul de Prevenire
a Instituţionalizării şi Combaterii
163

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

Abandonului Şcolar).
1.1.6. Cooperarea cu familia în

Buget local

2014-2020

scopul stimulării interesului acesteia
pentru şcoală.
1.2. Dezvoltarea

1.2.1. Desfăşurarea unor acţiuni de

sistemului de

formare şi informare a cetăţenilor

formare continuă a

care îşi desfăşoară activitatea în

adulţilor

agricultură pentru valorificarea

FEADR

2014-2020

oportunităţilor locale şi naţionale.
1.2.2. Desfăşurarea unor cursuri de

POSDRU

2014-2020

POSDRU

2014-2020

Buget local

2014-2020

FEADR

2014-2020

pregătire profesională cu sprijinul
A.J.O.F.M. şi a altor instituţii, care
vizează reconversia forţei de muncă
active.
1.2.3. Promovarea unor programe
privind dezvoltarea spiritului
antreprenorial şi aptitudinilor sociale
(încrederea în sine, auto-orientarea şi
asumarea de riscuri).
1.3. Dezvoltarea

1.3.1. Sprijinirea financiară şi

tradiţiilor culturale

logistică a formaţiilor culturale din

ale comunei

comună.
1.3.2. Dezvoltarea bazei materiale a
instituţiilor de cultură.
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18.2.Combaterea sărăciei şi a şomajului

Sursa de
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

finanţare
propusa

2.1. Promovarea

2.1.1.Sprijinirea şomerilor pentru a

măsurilor active de

(re)intra pe piaţa forţei de muncă

ocupare a forţei de

prin scheme speciale de pregătire

muncă disponibile

profesională, consiliere, tutoriat,

Termen de
realizare

POSDRU

2014-2020

Buget local

2014-2020

FEADR

2014-2018

Buget local

2014-2020

mediere şi plasare în muncă.
2.1.2. Sprijinirea iniţiativei private
prin acordarea de facilităţi
investitorilor locali care creează
locuri de muncă pentru absorbţia
şomajului din zonă.
2.2. Îmbunătăţirea şi
extinderea

2.2.1. Înfiinţarea unui Complex de
Servicii Comunitare pentru

sistemului de servicii persoanele aflate în dificultate.
sociale
2.2.2. Atragerea unor ONG-uri de la
nivel judeţean implicate în
dezvoltarea reţelei de îngrijire la
domiciliu.
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18.3 Crearea unui mediu social stabil şi favorabil dezvoltării

Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

Sursa de finanţare

Termen de

propusa

realizare
2014-2020

3.1. Integrarea

3.1.1. Ameliorarea situaţiei

Buget local, fonduri

minorităţilor etnice

economico-sociale a comunităţii

guvernamentale si

defavorizate şi a

de romi.

europene

dizabilităţi în mediul

3.1.2. Integrarea socială a

POSDRU,

social

persoanelor cu dizabilităţi.

Fonduri

persoanelor cu
2014-2020

guvernamentale
3.2. Încurajarea

3.2.1. Sprijinirea cultelor religioase

Buget local

dialogului

recunoscute în vederea

Buget central

interconfesional

desfăşurării activităţilor de cult

Fonduri

specifice şi a unor practici
ecumenice.
3.3. Îmbunătăţirea

2014-2020

guvernamentale
Fonduri europene

3.3.1. Cooperarea între autorităţile

Buget local

2014-2020

securităţii individuale publice locale în vederea prevenirii
şi colective

şi combaterii faptelor antisociale.
3.3.2. Dotarea cu mijloace
specifice a postului de poliţie

Buget local, fonduri

2016

guvernamentale

locală.
3.3.3. Educarea în spirit civic al
cetăţenilor prin acţiuni conjugate
ale şcolii, bisericii, autorităţilor
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locale şi societăţii civile.
3.3.4. Prevenirea şi combaterea

Buget local

2014-2020

infracţiunilor îndreptate împotriva
persoanelor şi a proprietăţii
publice şi private.
3.3.5. Înfiinţarea unui punct

Fonduri europene

2016

operativ în vederea prevenirii şi
stingerii incendiilor şi
achiziţionarea unor utilaje
specifice.
3.3.6. Asigurarea pazei comunale

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2015

cf. legii 333/2003.
3.4. Promovarea

3.4.1. Informarea corectă,

coeziunii şi a

operativă şi facilă a cetăţenilor şi

spiritului comunitar

încurajarea participării acestora la

participativ al

luarea deciziilor comunitare.

populaţiei

3.4.2. Înfiinţarea unui Organism
Partenerial Public, format din
reprezentanţi ai autorităţilor locale
şi ai societăţii civile şi comitete
cetăţeneşti - ca organism
democratic de intervenţie şi
consultare prealabilă în probleme
de interes comunitar.
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3.4.3. Organizarea unor serbări cu

Fonduri europene

2014-2020

caracter cultural distractiv care
promovează buna înţelegere între
locuitori, patriotismul coeziv local.

19. Protejarea mediului şi conservarea patrimoniului natural, istoric şi
cultural al localităţii
19.1. Protejarea şi promovarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al
localităţii

Programe

Proiecte şi acţiuni

Sursa de

Termen de

prioritare

finanţare propusa

realizare
2014-2020

1.1. Conştientizarea

1.1.1. Educaţia ecologică a

Buget local, fonduri

comunităţii asupra

cetăţenilor prin realizarea de

europene

importanţei

materiale documentare,

problemelor de

conferinţe, cursuri şcolare şi

mediu şi participarea

extraşcolare.

la rezolvarea lor

1.1.2. Implicarea agenţilor

Buget local, fonduri

economici, a instituţiilor

europene

2014-2020

publice, ONG-urilor şi
institutelor de specialitate în
rezolvarea problemelor de
mediu.
1.1.3. Gestionarea ecologică

Buget local

a deşeurilor.

Buget central
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Fonduri europene
1.2. Administrarea

1.3.1. Finalizarea procesului

eficientă şi durabilă

de retrocedare şi punere în

a fondului forestier

posesie a pădurilor conform

Buget local

2015

legislaţiei în vigoare.
1.3.2. Efectuarea lucrărilor

FEADR

2014-2020

Buget local

2014-2020

Buget local

2014-2020

de regenerare şi împădurire
conform planului stabilit prin
ultimul amenajament silvic.
1.3.3. Gospodărirea
judicioasă a arboretelor cu
funcţii speciale de protecţie.
1.3.4. Refacerea arboretelor
slab productive şi provizorii.

Buget central
Fonduri private

1.3.5. Reabilitarea şi

FEADR

2014-2020

FEADR

2014-2020

întreţinerea corespunzătoare
a drumurilor forestiere
1.3.6. Valorificarea
superioară a altor produse ale
fondului forestier (producţia
cinegetică, salmonicolă,
fructe de pădure, ciuperci
comestibile, plante
medicinale şi aromatice).
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1.3.7. Amenajarea unor

FEADR

2014-2016

puncte de odihnă în pădure
(dotate cu băncuţe şi apă de
izvor) pentru turişti.
1.4. Valorificarea

1.4.1. Reactualizare inventar

resurselor

al resurselor etnografice şi

etnografice locale

popularizarea acestuia în

Buget local

2015

rândul turiştilor.
1.5. Conservarea

1.5.1. Încurajarea

Buget local, fonduri

tradiţiilor şi

manifestărilor şi obiceiurilor

obiceiurilor locale

tradiţionale locale

1.6. Promovarea

2014-2020

europene

1.7.1. Actualizarea site-lui de Buget local

2015

patrimoniului natural, internet privind patrimoniul
cultural şi istoric al

natural, cultural şi istoric al

localităţii

localităţii.
1.7.2. Realizarea de

Fonduri europene

2014-2016

Buget local

2014-2020

materiale documentare şi
pliante asupra patrimoniului
natural, cultural şi istoric
1.7.3. Realizarea unor
parteneriate cu agenţii

Fonduri europene

economici specializaţi privind
promovarea turismului în
zonă.
1.7.4. Omagierea

Buget local

personalităţilor culturale ale
comunei.
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1.7.5. Crearea unui centru de Fonduri europene

2014-2016

informare pentru promovarea
patrimoniului natural, cultural
şi istoric al localităţii.

19.2. Crearea unui parteneriat eficient între organele administraţiei publice,
agenţi economici şi populaţie în vederea dezvoltării durabile a comunei
Sursa de
Programe

Proiecte şi acţiuni prioritare

finanţare
propusa

2.1. Realizarea unor

2.1.1. Parteneriat public privat

Buget local

parteneriate în

pentru reabilitarea infrastructurii de

Fonduri private

domeniul economic

drumuri comunale.

FEADR

2.1.2. Parteneriat public – privat de

Buget local

cofinanţare a investiţiilor pentru

Fonduri private

infrastructura serviciilor publice

Fonduri europene

2.1.2. Parteneriat public privat

Buget local

pentru dezvoltarea turismului în

Fonduri private

zonă.

Fonduri europene

2.2.2. Realizarea unor parteneriate

Buget local

2.2. Realizarea unor
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parteneriate vizând

public-public cu municipiul

Fonduri publice

dezvoltarea durabilă a

Rm.Vâlcea, şi comunele învecinate.

Fonduri europene

zonei
2.3. Realizarea unor

2.3.1. Realizarea şi dezvoltarea

Buget local

parteneriate în

parteneriatului cu structurile

Fonduri private

domeniul social-

societăţii civile (ONG.uri).

Fonduri europene

2014-2020

cultural

20.VIZIUNEA COMUNITARĂ

Viziunea cetăţenilor din mediul rural este in general in spiritul dezvoltării zonei din
punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea
investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip
urban şi punerea in valoare a poziţionării geografice, in deplin respect fata de mediul
înconjurător.
Atât Strategia de Dezvoltare Locala, cat şi mecanismele instituţionale implicate in
procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunităţii din mediul rural, care
au fost exprimate prin intermediul printr-un sondaj de opinie general la nivel naţional.
Având in vedere nevoile identificate prin intermediul unei analize la nivel naţional s-au
identificat următoarele nevoi prioritare ale populaţiei din mediul rural:
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MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE.

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

10%

0%

0%
0%
0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

MODERNIZARE A CAMINELOR CULTURALE

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE A CAMINULUI CULTURAL
0%
0%

10%

0%

0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA DE RETELE DE ALIMENTARE CU APA

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

0%

0%
0%

7%

0%

93%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA DE RETELE DE CANALIZARE

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

6%
0%

0%

0%
0%

94%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA DE RETELE DE GAZ

REALIZARE A RETELEI DE GAZ

0%

6%

0%
0%
0%
94%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA DE STATIII DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE.

REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR
REZIDUALE

7%

0%
0%

0%

0%

93%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

175

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

0%

0%
4%

0%

0%

96%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULU SI APARARI DE MALURI
PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE
INUNDATIILOR

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI
DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA
CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATILOR

0%

6%

0%

0%

14%
80%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REABILITARE A SCOLILOR

REABILITARE A SCOLILOR

8%

0%

0%

0%

0%
92%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

0%
9%

0%
0%

0%
91%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A
DISPENSARULUI UMAN

4%
0%

0%
0%

0%

96%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI
EXTRAVILAN , REACTUALIZARE PUG

REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR
INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

0%
11%

6%

0%
1%

82%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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MONTARE A UNUI

POST DE TRANSFORMARE IN VEDEREA IMBUNATATIRII

PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC

MONTARE A UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN
VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI
ELECTRIC

0%
1% 0%

4%

0%

95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN
COMUNA

6%

0%

0%

0%

0%
94%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
(AUTOSPECIALA PSI, BULDO - ESCAVATOR, VOLA, TRACTOR
CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

4% 1% 0%
0%

0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE
REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

0%
0%

5%

0%
0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIRE
COMUNALA SI SALUBRITATE
DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA
COLECTARE, PUBELE)

0%
5%

0%

0%

0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX CARE SA CUPRINDA UN CAMIN – AZIL PENTRU
BATRANII SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER

CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN
CAMIN - AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA
ACESTEIA CU MOBILIER

0%
0%

3%

0%
0%
97%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU
COPII
AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI
RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

0%
0%

0%

3%

0%

97%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURIRSTIC SI DE AGREMENT IN
COMUNA

7%

0%

3%

0%

0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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21.PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PROPUS PENTRU
PERIOADA 2014-2020
21.1.Fisa proiectelor

PROIECT INTEGRAT: EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE
MENAJERE, MODERNIZARE ULITE, REABILITARE CAMIN, GRADINITE, SCOLI ,
TEREN DE SPORT
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
PROIECT/ SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA

investiţii: DA

PROIECTULUI:

reparaţii: DA

VALOAREA PROIECTULUI: se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic
(estimativ)
SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
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DESCRIEREA PROIECTULUI
Modernizare uliţe comunale, va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice viitoare a
comunei prin

conectarea diferitelor zone

la

drumurile locale, îmbunătăţirea legaturilor rutiere
cu comunele învecinate şi cu satele componente.
Extindere reţea canalizare şi epurare ape uzate
OBIECTIVE:

menajere.
Extinderea sistemului de canalizare va avea
efecte benefice asupra dezvoltării economice a
zonei prin:
 vor fi revigorate domenii ca proiectarea şi
construcţiile;
 zona

va

deveni

mai

atractiva

pentru

investitori, activitatea acestora va genera
venituri suplimentare la bugetul local.
Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri
locale;
Accesul populaţiei la locuri de munca, servicii
medicale, educaţie, cultura, recreere;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;
REZULTATELE OBTINUTE:

Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact
direct asupra dezvoltării economice teritoriale
echilibrate.
Extinderea accesului populaţiei la infrastuctura
edilitara;
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei;
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Îmbunătăţirea condiţiilor de viată a populaţiei
comunei;
Scăderea factorului de poluare;
Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar
fi inundaţiile;
Reducerea riscului inundaţiilor asupra suprafeţelor
agricole şi localităţilor;
Diminuarea riscurilor provocate de către seceta
prin crearea şi utilizarea sistemului de irigaţii;
Diminuarea fenomenelor de eroziune şi degradare
a terenurilor.
Păstrarea culturii şi istoriei comunei
POTENTIALII BENEFICIARI

locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

potenţialii investitori

TINTA:

participanţii la traficul rutier
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA

STADIUL DE MATURITATE

SPF: DA

AL PROIECTULUI:

SF: DA
PT: DA
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DE: DA
Execuţie: NU
JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

REALIZAREA RETELEI DE GAZ

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud – Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

Se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul
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(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
Posibilitatea

OBIECTIVE:

racordării

tuturor

locuitorilor

comunei la reţeaua de gaz;
Racordarea

tuturor

instituţiilor

şi

agenţilor

economici din comuna la reţeaua de gaz;
Eficientizarea consumului de energie;
Creşterea nivelului de trai a populatei;
Atragerea de investiţii;
REZULTATELE OBTINUTE:

Racordarea la sistemul naţional de distribuţie a
gazelor naturale;
Adaptarea la standardele europene;
Protejarea pădurilor.

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
turiştii care tranzitează comuna
Realizarea studiului de fezabilitate

ACTIVITATILE
PROIECTULUI:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
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Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in funcţie de

DURATA PROIECTULUI:

posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

LUCRARI DE REGULARIZARE A ABLEIE RAURILOR SI APARARI DE
MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR
DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti
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TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

Se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
Diminuarea riscurilor şi pagubelor produse de

OBIECTIVE:

deversările de ape şi aluncările de

terenuri

asupra activităţii socio-economice şi mediului
înconjurător, prin acţiuni şi masuri concrete
prevăzute a se lua la nivel local (comunal).

REZULTATELE OBTINUTE:

Reducerea riscului de inundaţii;
Securitate şi protecţia cetăţenilor;
Atragerea de investitori.
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POTENTIALII BENEFICIARI

potenţialii investitori

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

turiştii care tranzitează comuna

TINTA:

locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

190

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

Se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
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Obiectivele acestui proiect sunt:
OBIECTIVE:

dotarea cu echipamente didactice, echipamente
pentru pregătirea profesionala, echipamente IT şi
materiale specifice pentru documentare.
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ ;
Accesul la educaţie gratuit a tuturor copiilor
comunei;

REZULTATELE OBTINUTE:

Asigurarea numărului de locuri necesar şcolarilor;
Asigurarea unei educaţii individualizate care sa
susţină nevoile şi potenţialul fiecărui copil;
Adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a
îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de
munca.

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
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SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI
UMAN

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
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in curs de execuţie: NU
VALOAREA PROIECTULUI:

Se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele acestui proiect sunt:
reabilitarea fizica a dispensarului uman;

OBIECTIVE:

achiziţionarea

de

echipamente

şi

materiale

necesare unei bune funcţionari a dispensarului;
acordarea unor facilitaţi medicilor (locuinţa, teren
agricol, mijloc de transport adecvat zonei).
Desfăşurarea activităţii de asigurare a serviciilor
medicale la standardele impuse de legislaţia in
domeniu;

REZULTATELE OBTINUTE:

Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanţi;
Îndrumarea

şi

coordonarea

către

spitalele

judeţene a persoanele aflate in stare critica;
Realizarea controalelor de rutina cu privire la
starea de sănătate a populaţiei.
POTENTIALII BENEFICIARI

locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

cadrele medicale care lucrează in cadrul

TINTA:

dispensarului
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potenţialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
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MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: NU
reparaţii: DA

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
Îmbunătăţirea reţelei de iluminat public prin
creşterea randamentului energetic la sistemele

OBIECTIVE:

de iluminat.
Adaptarea reţelei de iluminat la standardele
europene, in acord cu CIE 115/1995.
Satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pentru
drumurile publice conform cu norma romana
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SR 13433/1999.
mărirea gradului de confort din punct de vedere
REZULTATELE OBTINUTE:

al iluminatului public;
economii in ceea ce priveşte consumul de
energie;

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
agenţii economici din zona
- instituţii publice
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia

IMPLEMENTARII

de Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:
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DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
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DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului constau in:
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns in situaţii
de urgenta la nivelul comunei prin reducerea
timpului

de

intervenţie

pentru

acordarea

primului ajutor calificat şi pentru intervenţii in
OBIECTIVE:

situaţii de urgenta;
dezvoltarea capacităţii autorităţii publice locale
in vederea gestionarii eficiente a serviciilor
publice descentralizate in continuarea procesului
de

modernizare

autospeciale

PSI

prin

achiziţionarea

şi alte

unei

echipamente de

intervenţie pentru stingerea incendiilor la nivelul
comunei şi a satelor componente.
compartimentul de voluntariat pentru situaţii de
urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilităţi de
menţinere a funcţiilor instituţiilor vitale, a
condiţiilor

de

comunicare

directa

şi

de

intervenţie in timp real, in scopul utilizării optime
REZULTATELE OBTINUTE:

a resurselor aflate la dispoziţie in caz de
necesitate;
personal mai bine instruit, având competenta in
utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei
tehnologii, in scopul eficientizării serviciilor
publice oferite cetăţenilor;

POTENTIALII BENEFICIARI

locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

potenţialii investitori
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TINTA:

agenţii economici din zona
- instituţii publice
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII
IMPLEMENTARII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia
de Dezvoltare Locala.
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REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea 8 – Bucureşti

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Dragomiresti Vale

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSA DE FINANTARE:

buget local
fond european pentru dezvoltare rurala
DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte

OBIECTIVE:

îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor
economici la infrastructura de baza conform
normelor europene.
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REZULTATELE OBTINUTE:

Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri
locale;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări;

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
agenţii economici din zona
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII
IMPLEMENTARII
PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
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CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMINAZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI
203

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

Este necesara construirea unui complex care sa
cuprindă cămin-azil pentru bătrânii comunei
având drept scop oferirea de soluţii pentru
OBIECTIVE:

persoanele in vârsta şi neajutorate. Dotarea
acestuia trebuie făcuta la standarde europene,
ţinându-se cont ca vor fi cazate persoane care
se afla in incapacitatea unei deplasări normale şi
care trebuie să beneficieze de o atenţie sporita.
construirea

unui

complex

social

pentru

persoanele de vârsta a III a;
dotarea acestuia cu mobilier pentru:
dormitoare,
bucătărie,
REZULTATELE OBTINUTE:

sala de primire,
cabinet medical;
acordarea de asistenta sociala persoanelor in
vârsta care apelează la serviciile oferite de
căminul social;
crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii
comunei prin angajarea acestora in noul cămin.

POTENTIALII BENEFICIARI

locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

potenţialii investitori

TINTA:

agenţii economici din zona
Realizarea studiului de fezabilitate

ACTIVITATILE
PROIECTULUI:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
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Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE
PENTRU COPII COMUNEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea
205

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin realizarea acestui proiect se doreşte sa se
amenajeze un centru de joaca destinat celor
mici, se urmăreşte crearea unui spaţiu prietenos,
familiar,
OBIECTIVE:

care

sa

stimuleze

imaginaţia

şi

creativitatea. Un loc pictat in culori vii, o lume a
basmelor şi a jucăriilor care ii întâmpina,
stimulând şi educând simţul artistic al copiilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
publica locala se aşteaptă sa atragă atenţia celor
cu putere economica, pentru a demara proiecte
de mai mare amploare in comunitate.

REZULTATELE OBTINUTE:

acces la centru de joaca şi recreere a tuturor
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copiilor comunei;
stimularea implicării părinţilor in educaţia copiilor;
desfăşurarea numeroaselor activităţi artistice,
festive (sărbătorirea zilelor de naştere ale
copiilor), educative şi sportive pentru şi împreuna
cu copii.
POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
agenţii economici din zona
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilitaţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII
IMPLEMENTARII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
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PROIECTULUI:

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia

JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate
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DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea

şi

dotarea

cu

echipamente

şi

aparatura necesara a unui complex turistic şi de
agrement.
OBIECTIVE:

Prin

amenajarea

unui

complex

turistic

se

urmăreşte îmbunătăţirea spaţiului destinat pentru
recreerea şi relaxarea cetăţenilor comunei şi
atragerea unui număr mai mare de turişti
Realizare de terenuri de sport
îmbunătăţirea condiţiilor de viata

a populaţiei

comunei
reducerea poluării
reducerea factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei
REZULTATELE OBTINUTE:

atragerea de noi investitori in zona
atragerea de noi venituri pentru administraţia
locala
dezvoltarea de locuri de munca
creşterea numărului de turişti in zona şi implicit a
veniturilor populaţiei şi a autoritarii locale

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:
ACTIVITATILE
PROIECTULUI:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
agenţii economici din zona
turiştii care vor vizita comuna
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
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Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:

REALIZARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Costeşti

SOLICITANTUL:
TARA:

România

REGIUNEA PROIECTULUI:

Regiunea Sud - Vest Oltenia
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JUDETUL:

Vâlcea

LOCALITATEA:

Costeşti

CATEGORIA PROIECTULUI:

investiţii: DA
reparaţii: NU

TIPUL PROIECTULUI:

proiect nou: DA
in continuare: NU
in curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

se va regăsi in studiul de fezabilitate şi proiectul

(estimativ)

tehnic

SURSE POSIBILE DE

buget local

FINANTARE:

buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea

şi

dotarea

cu

echipamente

şi

aparatura necesara a unui centru de informare
OBIECTIVE:

turistica.
Prin

realizarea

centrului

sa

urmareste

ca

atragerea unui număr mai mare de turiştisi
informarea lor corespunzatoare asupra atractiilor
din zona.
îmbunătăţirea condiţiilor de viata
REZULTATELE OBTINUTE:

a populaţiei

comunei
atragerea de noi investitori in zona
atragerea de noi venituri pentru administraţia
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locala
dezvoltarea de locuri de munca
creşterea numărului de turişti in zona şi implicit a
veniturilor populaţiei şi a autoritarii locale

POTENTIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

locuitorii comunei
potenţialii investitori
agenţii economici din zona
turiştii care vor vizita comuna
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului

ACTIVITATILE

Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare

PROIECTULUI:

Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in funcţie de
posibilităţile de finanţare
Idee : DA
SPF: NU

STADIUL DE MATURITATE

SF: NU

AL PROIECTULUI:

PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITATII

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de

IMPLEMENTARII

Dezvoltare Locala.

PROIECTULUI:
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Obiectivele Planului Local de Dezvoltare ale comunei Costeşti sunt corelate şi
concertate cu obiectivele strategii aprobate la nivel national, regional iar portofoliul de
proiecte propuse este corelat cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Proiectele propuse în portofoliul de proiecte au ca surse de finanţare în principal
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală la care se adaugă alte programe de finanţare care
se vor derula în perioada 2014-2020 în România.
În funcţie de sursele de finanţare, Programele sunt grupate pe două grupe:
Programe de finanţare din fondurile UE:
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Programul Operaţional Regional;
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Programe de finanţare din fonduri guvernamentale:
Programul „ Fondul pentru Mediu” prin Administraţia Fondului pentru Mediu;
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi prin Programul Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,
Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale
de drept public, din mediul rural şi mic urban,
Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor,
Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului,
Programul privind acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi şistematizării teritoriului,
Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
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modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale
de drept public, din mediul rural şi mic urban,
Fondul pentru dezvoltarea satului românesc, etc.

22.Nevoile localitați Costești în corelare cu nevoile identificate prin
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), principalul
finanțator în spațiul rural
22.1Furnizarea de servicii de formare profesională de calitate pentru fermieri,
formatori şi informare
Formarea profesională este necesară pentru a completa sistemul de educație de bază, cu
atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au cunoştinţe elementare de agricultură,
silvicultură şi mediu și se bazează doar pe experiență practică. Furnizorii de programe de
instruire trebuie să crească nivelul de conștientizare și trebuie să ofere cursuri pentru fermieri,
care să contribuie la îmbunătăţirea managementului exploataţiilor, adoptarea de noi tehnologii și
de soluţii inovative într-un mod flexibil, care să răspundă nevoilor specifice.

22.2 Servicii de consiliere şi consultanță agricolă adaptate la cerinţele reale ale
pieţei
Fermierii şi deținătorii de păduri, în special tinerii care au un potențial mai mare de
dezvoltare, au nevoie de servicii accesibile de consiliere și consultanță de calitate cu privire
la modernizarea fermei, managementul
climatice, adaptarea

pădurilor,

inovare, adaptarea

la

schimbările

la standardele de sănătate și siguranță alimentară, orientarea către

piață și promovarea spiritului antreprenorial.
Astfel, consilierea micilor fermieri, se poate concretiza în sensul dezvoltării viabilităţii
acestora, sau în sensul asigurării unor surse de venituri adiţionale generate de diversificarea
activităţilor în cadrul fermelor.
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Acţiunile de consiliere pentru fermieri pot adresa, sprijin pentru o mai bună adaptare în
vederea îndeplinirii standardelor de eco-condiţionalitate şi a aplicării unor practici agricole
extensive bazate pe standarde superioare de mediu.

22.3 Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi deţinătorilor
de păduri şi facilitarea accesului acestora la rezultatele activităţilor de cercetare
şi inovare
Utilizarea într-un mod aplicat şi corelat a rezultatelor cercetării şi inovării poate fi soluţia
pentru rezolvarea unor probleme majore cu care se confruntă România în sectorul agricol
ca de exemplu: efectele schimbărilor

climatice, adaptarea

soiurilor,

conservarea

și

ameliorarea caracteristicilor solului, scăderea semnificativă a riscului erozional, creşterea rezervei
de apă din sol ca urmare a lucrărilor reduse ale solului.
Implementarea tehnologiilor inovative se concretizează și în efecte socio-economice și
de mediu cum ar fi: sporirea producției, reducerea consumului de combustibil şi îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale fermierilor.
Colaborarea

dintre

fermieri, deţinători

de

păduri

si cercetători prin

intermediul

grupurilor operaţionale, bazată pe o adaptare a ofertei de cercetare, este esenţială pentru
a adresa soluţii specifice la problemele identificate.

22.4. Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici și mijlocii în
ferme orientate către piaţă
Fermele mici și mijlocii din România, au nevoie de sprijin pentru a deveni viabile şi
pentru a fi orientate către piaţă. Pentru a valorifica potențialul acestor ferme sunt necesare
investiții de modernizare, precum construcții,

echipamente,

utilaje, facilităţi post recoltare,

drumuri de acces, mijloace de producție, etc. Astfel, se va îmbunătăți eficiența costurilor,
diversificarea venitului, creșterea productivității muncii şi atingerea standardelor de calitate.
Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este insuficient, nu este adaptat
condiţiilor de producţie şi nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice
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perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic se caracterizează
încă printr-un grad ridicat de uzură, atât morală cât şi fizică.
De

asemenea,

concordanţă

este

cu potenţialul

necesară orientarea
resurselor

naturale

profilului

producţiei

fermelor mari în

existente, conform zonării producţiei

si

promovarea producţiei agricole şi alimentare cu valoare adăugată ridicată (creşterea producţiei
animale, a producţiei de legume şi fructe, etc.) pentru a asigura creşterea productivităţii muncii
agricole şi pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.
Se remarcă o nevoie de diversificare a culturilor, în special a celor horticole, pentru a
veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea

gamei sortimentale a producţiei

şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.
Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de
igienă şi bunăstare a animalelor reprezintă o precondiţie pentru accesul pe piaţă al produselor
agricole, mai ales pentru cele provenite din exploataţiile de creştere a animalelor.
De

asemenea, exploatațiile

agricole necesită sprijin

pentru

investiții care să

îmbunătățească sustenabilitatea, adaptarea la schimbările climatice,

protecția apelor și

managementul solului. Există nevoia eficientizării consumului de energie la nivelul exploataţiilor
agricole.

Orientarea spre un consum mai eficient poate fi

realizată prin

promovarea

producerii şi utilizării de energii regenerabile bazate pe valorificarea deşeurilor din agricultură și
silvicultură.
O altă problemă majoră care limitează competitivitatea sectorului agricol este reprezentată de
gradul insuficient de dezvoltare al infrastructurii de acces la exploataţiile agricole.

22.5. Continuarea modernizării sectorului de procesare
Tipurile de investiții ce necesită a fi implementate constau în spaţii de producţie şi
tehnologii moderne pentru creșterea eficienței

și productivității, dar şi dezvoltarea de noi

produse şi mărci locale. De asemenea, susţinerea acţiunilor de marketing şi de îmbunătățire a
planificării strategice a afacerilor și a managementului resurselor conduce la consolidarea abordării
într-un sens competitiv. Promovarea inovaţiei în domeniul tehnologic şi organizatoric trebuie
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încurajată pentru acele produse agro-alimentare pentru care oferta internă este relativ
redusă comparativ cu potenţialul existent, contribuind astfel la creşterea locurilor de muncă.
Sustenabilitatea investiţiilor în sectorul de procesare este condiţionată

de o strânsă

corelare între potenţialul de producţie şi capacitatea de procesare a materiilor prime, fiind
necesară o abordare locală integrată şi complementară.

22.6.Facilitarea reîntineririi generațiilor în exploatațiile agricole
Tinerii fermieri, reprezintă

categoria de

bază care

poate

să

îmbunătățească

productivitatea exploataţiilor agricole și creşterea accesului pe piață.
Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului
agricol, îndeplinind mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi
totodată pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară,
igienă, diversificarea gamei de produse, obţinerea de produse locale de calitate superioară,
conştientizarea rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor climatice (utilizarea
energiei regenerabile, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), conştientizarea efectelor
negative determinate de abandonul terenurilor agricole şi creşterea economică în mediul rural.
Această nevoie trebuie adresată, de asemenea, prin accesul la instruire specifică pentru a-i
ajuta să îmbunătăţească nivelul general de performanţă, să dezvolte durabil exploataţiile agricole
pe care le gestionează și să-și diversifice sursele de venit, etc.

22.7 Înființarea și sprijinirea grupurilor şi organizațiilor de producători şi
cooperativelor
Fermierii și deținătorii de păduri au nevoie să coopereze în grupuri de producatori
pentru a-și îmbunătăți şi adapta producția la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de
aprovizionare, calitate și siguranță alimentară) şi pentru a comercializa împreună, produsele proprii
217

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costeşti pentru perioada 2014-2020

(inclusiv prin intermediul lanțurilor alimentare scurte).
Prin asociere, fermierii îşi pot consolida puterea de negociere,

procura utilaje și tehnologii

agricole, creşte gradul de acces la credite, introduce inovații și idei noi de management.
Grupurile de producători pot juca un rol important în a rezolva probleme de management
ale fermelor/exploatațiilor forestiere și de a construi mijloace de creştere a venitului acestora,
având un impact pozitiv asupra viabilității fermei/pădurii, precum și a comunităților în general.
În prezent, capacitatea României de a răspunde acestei nevoi este slabă, fapt ce
constituie un impediment pentru creșterea competitivității și dezvoltarea sectorului în general,
mai ales în contextul problemelor structurale.
Este necesar un sprijin de specialitate pentru a informa și stimula fermierii/deținătorii de
păduri să se implice în aceste structuri/grupuri și pentru a le face să funcționeze eficient în
beneficiul membrilor. Totodată această nevoie trebuie adresată şi printr-o politică fiscală
orientată în acelasi sens pentru a stimula înființarea și funcționarea formelor asociative în
agricultură.

22.8. Dezvoltarea infrastructurii pentru funcţionarea eficientă a pieței de
desfacere a

produselor agricole şi agroalimentare pentru stimularea

lanţurilor scurte de aprovizionare
Crearea

unor lanțuri alimentare

scurte este necesară din perspectiva deschiderii

oportunităților de piață pentru fermieri prin promovarea și vânzarea produselor aproape de sursa
de producție, fie individual, fie în comun. Vânzarea directă de către fermieri este o parte a
acestui aspect, și aceasta se poate face direct de la fermă sau prin piețele de desfacere.
Este nevoie de sprijin pentru a facilita accesul fermierilor şi grupurilor de fermieri pe piaţă şi
de a intra şi opera pe aceste piețe la standardele cerute, inclusiv sub aspectele privind
siguranța alimentară. Astfel, prin investiţii integrate în modernizarea infrastructurii de producţie,
colectare, depozitare şi procesare s-ar oferi fermierilor oportunitatea de a desface produsele pe
piețele locale, de a extinde gama de produse şi de a promova comercializarea produselor
locale.
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22.9. Dezvoltarea şi promovarea de mărci de produse alimentare de calitate
Consumatorii români, cât şi cei din comunitatea europeană au nevoie o gamă variată şi
de calitate de produse alimentare diversificate, inclusiv produse tradiționale regionale și
locale. Pentru a îndeplini această cerere, este necesară dezvoltarea de mărci de produse
alimentare promovate de fermierii care pot îndeplini standardele cerute și condițiile de
aprovizionare și furnizare.
De asemenea, există un potențial bun, dar încă nevalorificat, de recunoaștere și de promovare
a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate din UE, respectiv
Specialitate tradiţională garantată (STG), Denumire de Origine Protejată (DOP) și
Indicație Geografică Protejată (IGP) sau certificare ecologică.
Participarea la aceste scheme naționale și comunitare poate aduce valoare adăugată la
producția din sectorul agricol și de procesare și poate avea un efect pozitiv asupra
producătorilor

şi consumatorilor. Pentru a ajunge la rezultatele dorite, fermierii (inclusiv

grupurile de fermieri) și procesatorii au nevoie atât de sprijin tehnic și de informații (inclusiv
studii de fezabilitate

și de planuri de afaceri, de promovare, etc.) pentru creșterea calității

produselor agricole prin integrarea producătorilor primari în scheme de calitate , cât și de sprijin
pentru investiții (active fizice, etc.).

22.10. Managementul riscului prin redresarea potențialului

de

producție în urma impactului dezastrelor naturale sau de altă natură
Pe termen mediu și lung, se previzionează un impact ridicat al schimbărilor climatice
asupra agriculturii româneşti. Facilitarea accesului fermierilor și deţinătorilor de păduri la fonduri
care să compenseze pierderile rezultate în urma dezastrelor naturale sau a altor fenomene
nefavorabile care să permită refacerea

activelor

productive, constituie

perspectiva asigurării unor măsuri de management al riscurilor.
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22.11. Crearea de instrumente financiare adecvate pentru fermierii

și

proprietarii de păduri şi pentru stimularea mediului de afaceri din rural
Fermierii și deținătorii de păduri au nevoie de acces îmbunătățit la credite cu dobânzi
şi rate avantajoase, pentru a-și moderniza exploatațiile, a îmbunătăți siguranța alimentară şi
trasabilitatea. Aceasta ar permite o achiziționare mai competitivă a inputurilor de calitate, ar
conduce la orientarea fermelor către piață, inclusiv lanțuri alimentare scurte, diversificarea
produsului de bază și îmbunătățirea viabilității generale. Creditele și fondurile de garantare sunt
importante în special atunci când exploatațiile agricole și forestiere au nevoie de co-finanțare
pentru proiectele de dezvoltare rurală și alte tipuri de proiecte de investiții.

22.12 Menținerea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor agricole cu
înaltă valoare naturală (HNV) și a sistemelor agricole
O mare parte a componentelor biodiversităţi este legată de utilizarea extensivă a
terenurilor agricole şi forestiere, în special păşuni semi-naturale valoroase, care se găsesc cu
precădere în zonele de munte şi de deal. Majoritatea
presiunea crescută a abandonării sau intensificării

păşunilor semi-naturale se află sub

activitătăţilor agricole,

fapt care impune

aplicarea unor măsuri adecvate, care să asigure sprijinul necesar pentru menţinerea

şi

creşterea valorii naturale a acestor terenuri, prin încurajarea menţinerii practicilor agricole
extensive.
Prin sprijinirea suprafeţelor agricole şi forestiere cu valoare naturală înaltă se poate asigura pentru
viitor o bază de dezvoltare durabilă a zonelor rurale, care să includă totodată promovarea
produselor alimentare tradiţionale şi diversificarea activităţilor prin turism durabil. România are, astfel,
responsabilitatea

de a promova, prin susţinerea unor măsuri adresate managementului durabil

al terenurilor agricole, o utilizare adecvată a terenurilor agricole care să contribuie la protecţia
speciilor sălbatice şi a habitatelor protejate la nivel european.
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22.13

Promovarea unui

management sustenabil al pădurilor

(SFM),

îmbunătățirea accesibilității pădurilor și accesul la tehnologii prietenoase cu
mediul în sectorul forestier
Pădurile din România,

indiferent de natura proprietății,

sunt administrate în baza unor

concepte de gestionare durabilă compatibile cu cele recunoscute la nivel european, printrun

cadru de reglementare și a unui sistem de planificare unitar la nivel național. Acest cadru

este orientat în mod deosebit către asigurarea funcțiilor de protecție pe care pădurile le
îndeplinesc. Pe lângă valoarea lor protectivă, pădurile au rol foarte important din punct de vedere
economic și social, prin menținerea și crearea de noi locuri de muncă, mai ales în zona montană
și de deal, industria de prelucrare a lemnului fiind o industrie cu potențial ridicat în ceea ce
privește generarea de valoare adaugată, cu avantaje comparative și competitive la nivel
internațional.
În acest context, reiese nevoia de a asigura în continuare rolul protectiv al pădurilor
asupra mediului, prin recunoașterea efortului financiar suportat de către deținătorii de terenuri
forestiere pentru furnizarea de bunuri publice către societate,

prin acordarea de compensații

financiare.
De asemenea, în vederea creșterii valorii economice a pădurilor și a susținerii industriei de
prelucrare a lemnului, este necesară sprijinirea sectorului forestier prin investiții în ameliorarea
potențialului forestier, investiții în echipamente și practici de recoltare favorabile solului și cu
consum redus de resurse, precum și prin investiții în prelucrarea și comercializarea produselor
forestiere, care să contribuie la creşterea valorii adăugate.

22.14 Creșterea suprafețelor forestiere
Este necesar ca suprafețe semnificative de teren agricol să fie împădurite, în principal în
acele zone unde terenul este mai puțin adecvat pentru utilizare agricolă datorită manifestării
fenomenelor de degradare. De asemenea, înfiinţarea perdelelor forestiere va contribui la adaptarea
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managementului terenurilor agricole afectate din ce în ce mai pregnant de efectele
schimbărilor climatice.

22.15 Menţinerea calității resurselor de apă
Sunt necesare acțiuni axate în mod specific pe zonele cu risc mare, unde aplicarea
Cerințelor Statutare de Management (SMR) sau a Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu poate fi
eficientizată prin încurajarea unor practici suplimentare necesare managementului riscului
asociat zonelor sensibile.

22.16 Protecția resurselor de sol, în special în zonele cele mai vulnerabile la
eroziune și la alte procese de degradare, inclusiv în zonele devaforizate
Fenomenele climatice extreme și practicile inadecvate de management agricol
cresc

riscul

de degradare a solului prin: eroziunea cauzată de ape și de vânt,

salinizare/alcalinizare,

compactarea solului, scăderea biodiversității solului și scăderea materiei

organice. În unele regiuni (în special în sudul, sud-estul și estul României), aceste amenințări
contribuie din ce în ce mai mult la un risc crescut de deșertificare, de scădere a productivității și
chiar de marginalizare a suprafețelor agricole şi abandonare a activităţilor agricole.
Cu prioritate, este necesară mentinerea sprijinului financiar pentru zonele afectate de
constrângeri naturale (zone montane, zone cu constrângeri naturale

semnificative şi

specifice). Efectul continuării sprijinirii acestor zone, cu impact direct asupra evitării marginalizării
zonelor şi evitării abandonului activităţilor agricole, datorat scăderii discrepanţelor faţă de celalte
zone, va contribui printre altele şi la menţinerea resurselor naturale într-o stare buna, implicit
protecţia solului.
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22.17 Adaptarea infrastructurii agricole pentru atenuarea efectelor
schimbărilor climatice
În contextul scenariilor climatice pe termen mediu si lung, în care este subliniată
posibilitatea accelerării procesului de deşertificare, există nevoia de a promova tehnologii și
practici noi de management în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice, la nivelul
fermelor, în scopul eficientizării consumului resurselor de apă dulce şi optimizării consumului
de energie electrică. Reducerea consumului de energie şi de apă contribuie şi la scăderea
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din agricultură şi la reducerea amprentei hidrice a
produselor agricole. Nevoia decurge din situaţia actuală a infrastructurii de irigaţii din România, care
este depăşită din punct de vedere al eficienţei utilizării resurselor.

22.18. Menținerea nivelului redus de emisii de gaze cu efect de seră (GES)
din sectorul agricol și din spaţiul rural și sprijinirea trecerii către o economie
cu emisii scăzute de carbon
Pentru a menține nivelul actual al emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură în
contextul intensificării

agriculturii există nevoia de a promova acțiuni pentru facilități și

echipamente moderne pentru depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd și a nămolului de epurare,
facilități cubio-gaz pentru uzul individual și/sau al comunității rurale, reducerea amprentei
GES a utilajelor folosite în agricultură inclusiv

practici

minime de arat, adaptarea

tehnologiilor eficiente, inclusiv producția și folosirea energiei regenerabile sau promovarea și
sprijinirea unei economii cu un nivel scăzut de carbon.

22.19. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
Gradul crescut de săracie este cauză a unui ciclu interdependent între o dezvoltare economică
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rurală timidă şi o slabă dezvoltare a infrastructurii de bază. Astfel, nevoia de scadere a gradului de
sărăcie are cauze multiple şi poate fi adresată prin dezvoltarea infrastructurii de bază, formare
profesională de bază şi continuă, dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale şi dezvoltarea
serviciilor sociale. Nevoia de adresare a problemelor comunităţilor din care fac parte
grupurile vulnerabile, categorii expuse la riscul cel mai mare de

sărăcie, este de

asemenea esenţială, printr-o abordare locala integrată şi prin oferirea unor alternative
viabile ocupaționale.

22.20. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale
Nevoia dezvoltării infrastructurii de bază precum infrastructura rutieră, infrastructura de
apă/apă uzată, infrastructura de racordare la electricitate, sunt preconditii esenţiale pentru ca zonele
rurale să poată concura efectiv în atragerea de investiţii şi asigurarea unor condiţii de viaţă adecvate.
Este necesară dezvoltarea infrastructurii de comunicații în zonele rurale pentru a le
face maiatractive pentru dezvoltarea socio-economică,

inclusiv pentru înființarea

consolidarea afacerii în vederea creării de locuri de muncă, diseminarea informațiilor,
socială, servicii de sănătate și
moderne,

ar contribui

educație,

etc.

Dezvoltarea

unei

rețele de

și

coeziune
comunicații

la reducerea discrepanțelor dintre rural și urban în ceea ce privește

calitatea serviciilor. Dezvoltarea, prin crearea sau modernizarea infrastructurii de comunicaţie la
nivelul comunităţilor locale şi a întreprinderilor din mediul rural ar permite deschiderea către
inovare a exploatațiilor agricole, forestiere și o mai bună accesibilitate către serviciile oferite de
administrațiile locale, centrele comunitare, biblioteci etc..

22.21. Crearea de locuri de muncă în mediul rural
Este necesară extinderea în mediul rural, ca forme de inovare, a întreprinderilor şi a
cooperativelor sociale în vederea creşterii numărului locurilor de muncă şi a satisfacerii unor
cerinţe locale neacoperite de instituţii publice (ex. administraţia locală) şi neprofitabile pentru
sfera de business şi care pot fi

gestionate prin parteneriate public private (ONG-uri,
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locale, agenți economici etc.).
În plus, utilizarea tehnologiilor şi echipamentelor inovative contribuie la menţinerea
viabilităţii şi a unei economii rurale conectate la realităţile prezente.
În

majoritatea

comunităților

rurale,

persoanele

tinere

cu

formare profesională,

abilități și idei antreprenoriale sunt slab reprezentate. Această situație limitează în mod sever
capacitatea zonelor rurale de a se dezvolta în raport cu potențialul existent. Un mediu caracterizat de
prezența tinerilor ar putea contribui în mod direct la dezvoltarea comunităţii prin furnizarea
servicii de calitate și promovarea de idei inovative.

22.22. Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale
Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a zonei şi de
prezenţa resurselor

naturale,

identitatea culturală

amplasare. Păstrarea şi conservarea

nu

este definită

moştenirii rurale sunt esenţiale

doar

de

simpla lor

pentru dezvoltarea

turismului rural, etno- folcloric, cultural, ecologic, gastronomic, etc., reprezentând o
posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect pozitiv pentru populaţia locală.

22.23. Stimularea și consolidarea dezvoltării locale prin abordarea LEADER
Abordarea LEADER poate adresa prin prisma specificului ei o dezvoltare echilibrată a
teritoriilor rurale şi accelerarea evoluţiei structurale.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează, va contribui la
realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi
implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL.
Este nevoie ca procedurile administrative să fie eficientizate şi expertiza managerilor
GAL să fie sporită, ca actorii interesaţi din zonele rurale să fie mai bine informaţi și stimulati în
legătură cu posibilitatea de a se implica în mai mare măsură în procesul de dezvoltare a propriilor
comunități locale.
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22.24. Facilitarea schimbului de informații, cunoștințe și experiențe prin RNDR
între actorii implicaţi în dezvoltarea rurală
Implementarea cu succes a PNDR 2014-2020 nu va depinde numai de existența
sprijinului financiar, ci și de implementarea unor măsuri bine structurate. Va depinde, de asemenea,
și de existența de idei bune pentru proiecte noi care să promoveze dezvoltarea afacerilor rurale și a
comunităților rurale.

Nevoi care nu se finanţează din FEADR dar care pot avea impact asupra
implementării PNDR 2014-2020
22.25. Reducerea abandonului şcolar din mediul rural
Abandonul şcolar apare, în principal, în rândul grupurilor vulnerabile fiind generat atât de
veniturile scăzute, cât şi de infrastructura și serviciile locale slab dezvoltate. Acest fenomen
generează o participare mai puţin activă în cadrul societăţii, ceea ce are efecte negative pe
termen lung asupra dezvoltării sociale și a creșterii economice. Nivelul abandonului școlar prematur
este în mod specific ridicat în rândul populației de etnie romă. Astfel, este nevoie să se acorde o a
doua şansă pentru astfel de persoane afectate de fenomenul abandonului, ca precondiție pentru
ocuparea unui loc de muncă și pentru participarea activă în cadrul comunităţii rurale.

22.26. Modernizarea sistemului de învățământ agricol
În general, agricultura necesită aptitudini și competențe care sunt relevante pentru un
sector
competitiv modern, bazat pe cunoaștere, orientat către piață. Curricula pentru agricultură trebuie
actualizată și profesorii trebuie instruiți pentru a răspunde cât mai bine nevoilor unei agriculturi
moderne și performante. Curricula de formare profesională la nivel secundar și terțiar trebuie să
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ofere o educație adecvată (practică și teoretică) despre managementul fermei (inclusiv a producției
animaliere, vegetale și silvice, mediu, afaceri și management financiar, antreprenoriat,
dezvoltare rurală, inovare, marketing, dezvoltarea produselor, economie, etc). Un sistem
de educație operațional ar dezvolta aptitudini și ar oferi absolvenți la toate nivelele producției
agro-alimentare și lanțului de marketing, inclusiv fermieri, specialiști din domeniul agroalimentar, profesori și cercetători, manageri, etc.

22.27. Solutionarea problemelor privind functionarea pieței funciare, inclusiv
masuri de comasare a terenurilor agricole
Proprietarii de teren au nevoie de sprijin financiar, tehnic și juridic pentru acces la piața
funciară, prin urmare au nevoie de un sistem imobiliar eficient, transparent și rentabil care să fie
operațional și dinamic, și care să contribuie la accelerarea investițiilor în sectorul agricol și
forestier. De asemenea, un astfel de sistem ar trebui să ajute la consolidarea parcelelor
agricole și să sprijine transferul exploatațiilor de la generațiile în vârstă către tinerii fermieri.

22.28. Dezvoltarea unor servicii de e-guvernare locale, regionale şi naţionale
adecvate
Locuitorii spațiului rural și actorii din sectorul agro-alimentar ar trebui să aibă acces la o
gamă de servicii de calitate asemănătoare cu serviciile de e-guvernanță disponibile în alte State
Membre ale UE, inclusiv la diseminarea informațiilor, înregistrarea pentru inițiative și scheme,
participare la procese de consultare, accesarea serviciilor de ajutor pe bază TIC pentru populația
rurală (privind ocuparea forței de muncă, educația, formulare de date, identificare,

mobilitate,

aspecte sociale, de impozitare și financiare, etc.). Îmbunătățirea e-guvernanței ar conduce la o
eficiență mai mare a politicilor
mediu,

datorită

şi

programelor

de

dezvoltare

socio-economică şi

de

creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar general și la reducerea

disparităților în ce privește calitatea vieții între zonele rurale și urbane.
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23.IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGEI
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de recolectare,
realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi
raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului
acestora relativ la dezvoltarea localităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este:
Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local
Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile
Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la
procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei
Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare respectând responsabilităţi bine determinate,
îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional
principalii actori ai implementării strategiei vor fi:
Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria
Locuitorii comunei
Agenţii economici
Investitorii Străini
Societatea civilă
Structuri externe
Etapa de implementare, monitorizare şi control va cuprinde convenţional următoarele cinci
etape:
Adoptarea strategiei de dezvoltare. În cadrul acestei etape, Strategia va fi aprobată prin
hotărâre de consiliul local.
Implementarea strategiei se va efectua prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor
şi proiectelor concrete de implementere.
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Monitorizarea strategiei de către angajaţii primăriei.
Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor de implementare.
Analiza impactului apreciază daca proiectul răspunde politicilor formulate şi cum
influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a localităţii.

24.CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE
Strategia de dezvoltare a comunei Costeşti (2014-2020) se constituie ca un document
legal de lucru al Consiliului Local Costeşti. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv
şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei
pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale.
Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic,
social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea
civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun
de abordare şi înţelegere a realităţilor comunei Costeşti, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de
dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor respective.
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare o politică
transparentă de administrare publică în spirit european.
Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi realizarea
direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în
viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu altele sau
chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective,
dar reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii
de anumite deziderate.
Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, de sursele
de finanţare disponibile şi detalii tehnico economice de execuţie a proiectelor. Pentru aceasta
se va întocmi un grafic al desfăşurării în timp a proiectelor, ţinând seama şi de termenele de
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realizare propuse în strategie care va fi atent monitorizat. De asemenea, este necesar a fi
evaluat impactul pe care realizarea proiectelor îl are în vederea atingerii obiectivului strategic
general privind dezvoltarea durabilă a comunei prin utilizarea eficientă a resurselor fizice şi
umane în scopul asigurării prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia
instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza - cu respectarea legilor în vigoare – toate
procedurile, deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi
proiectelor prevăzute în strategie, după aprobarea cesteia de către Consiliul Local. În cadrul
unui raport întocmit anual se va prezenta stadiul realizărilor obiectivelor din Strategie.
Orice modificare a Strategiei – propusă în urma evaluărilor anuale şi a schimbărilor
contextuale care au impact asupra obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare anterior fixate va fi
făcută numai cu aprobarea Consiliului Local Costeşti.
Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de domeniul
public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.
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