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Asociația Sportivă „Avântul” 

 

Începuturile  premergătoare 

înființării oficiale a Asociației 

Sportive „Avântul” Costești 

se află în anul 1948 când 

începe o revigorare a 

mișcărilor cultural-sportive.  

Inițiativa formării 

unor echipe sportive pornește 

de la Stoican Decebal 

(cunoscut de localnici sub 

denumirea de Dorotei după 

numele tatălui său) 

Printre membrii tinerei echipe 

de fotbal se află un nucleu de 

proaspăt absolvenți ale unor 

renumite școli ale vremii: 

Ghiță Bălintescu, absolvent 

SMTC, Jidoveanu Constantin 

(Titi), Cîrstoiu Severică și 

Ion, Peștereanu Victor, 

Lăcraru Constantin, Nelu 

Marinescu. ș.a. (Ne dorim să 

completăm aceste informații, 

n.n.) 

Fotbal se juca pe un 

teren viran, semi-amenajat 

(neomologat) cunoscut sub 

numele de „Terenul de la 

Joagăr” (situat lângă brutărie 

unde în prezent se află un 

modern teren sintetic și 

vestiarele). 

Se organizau competiții 

sportive locale sau amicale la 

sărbătorile naționale ale 

perioadei: 1mai, 9 mai, 23 

august, ș.a. 

În momentul angajării 

lui Roșca Ion, ca și tehnician 

agricol, la primărie (anii 1969 

–1970) mișcările cultural-

sportive iau amploare, acesta 

fiind nu numai un mare 

iubitor al sportului dar și un 

bun sportiv. 

Echipa de fotbal este 

cunoscută sub numele  de 

„Avântul”Costești,denumiren 

fiind preluată de la numele 

asociației sportive  căreia nu 

îi știm, cu siguranță, în 

momentul de față,  forma 

juridică, dar îi cunoaștem doi 

dintre conducătorii 

recunoscuți, ca și  președinți, 

aceștia fiind Roșca Ion din și 

Cristi Petrescu din satul 

Bistrița.  

Printre jucători: Ion Stoican 

(portar), Roșca Ion, Jianu 

Marin, Gîscă Gigiu, Istocescu 

Cică (Cică Neamțu), Cîrstoiu 

Severian, Monea Papil (Vili), 

Pariși Ion, Jidoveanu Mihai, 

frații Dumitrescu (Gheorghe 

și X) și alți locuitori din satul 

Tomșani  dar și mulți angajați 

și elevi de la Școala  Specială 

Bistrița. 

Apar noi jucători: Marcel 

Dumitrescu, din satul 

Milostea, medic în comuna 

Costești, Constantin (Puiu) 

Grămadă, Ilie (Puiu) Enescu, 

Munteanu Viorel și alții. 

Echipa intră în Campionatul 

Județean și este obligată să 

aibă un teren omologat dar și 

o echipă de juniori. 

Terenul de fotbal a fost 

amenajat conform normelor  

cerute atunci în Stog (pe locul 

unde se desfășoară în prezent 

Târgul de Sf. Maria) dar fără 

utilități. 

Echipa a jucat în 

Campionatul Județean pe 

terenul propriu dar și în 

deplasări în județ. Printre 

localitățile cu echipe 

concurente găsim orașele 

Horezu, Călimănești  și 

Brezoi și comunele: Izvorul 

Rece, Vaideeni și Tomșani. 

În momentul  venirii 

la Școala Gimnazială Costești 

a profesorilor Martinescu 

Dumitru și Stoican Angela, 

apar și echipele de handbal 

(de 7 juc) școlare dar și de 

amatori formate din tineri din 

comună printre care: ing. 

Ionescu (?) de la Carieră, Ilie 

Pantelimon  și o echipă de 

gimnastică sportivă. 

În perioada 1985-1986, apare 

obligația ca terenul să aibă și 

utilități, și atunci se 

construiește terenul de la 

Bistrița (pământul aparținând 

atunci școlii și care este 

retrocedat mânăstirii după 

1989) cu vestiare și dușuri, 

competițiile beneficiind de 

asistență medicală.  

Echipa de volei avea în 

componență o parte dintre 

jucătorii de fotbal dar și alți 

tineri, printre care: Manasia 

Constantin, Jianu Marin, 

Popescu Nicolae, Martinescu 

Dumitru și alții.  

Ca și antrenor îl menționăm 

pe Jianu Marin, jucător, cu un 

talent nativ pentru fotbal. 

După o pregătire de trei ani, I 

se eliberează la 29.04.1971, 

Carnetul de Antrenor cu 

numărul 355 de către 

Consiliul Național al 

Sportului pe filele căruia 

putem vedea date la care 

funcționa ca și antrenor cu 

angajament:1972-

31dec.1973,1973–31dec 1974 

și chiar 24.08.2006 

Numele asociației și al 

echipei, totodată, devine 

Minerul Costești, echipa 

trecând de această dată sub 

oblăduirea Carierei de Calcar 

în timpul mandatului 

primarului Martinescu 

Dumitru (Crăcană Cornel din 

partea Carierei Bistrița). 

 

Culegere date – BPC (surse: 

Jianu Marin, Roșca Ion, 

Stoican Ion, Flori Ispășoiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urez locuitorilor comunei 

Costești, să aibă multă 

sănătate, să fie implicați în 

activitățile comunității, să fie 

mereu buni gospodari cu 

credință în Dumnezeu iar 

spiritul costeștean să 

trezească în noi toți emoția 

că aparținem unui spațiu 

plin de har și frumuseți ale 

naturii. 

Vă doresc sănătate! 

La mulți ani! 
 

Toma Marius Peștereanu 

 

   
 

PRIMĂRIA NE INFORMEAZĂ: 

 

 
 

-au fost finalizate 
lucrările de reabilitare a 
Dispensarului Uman  

-lucrările la Centrul 
Civic, ulița Casa de Cultură 
sunt finalizate în proporție 
de 80%.  

 

Primar, Toma Marius Peștereanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto – BPC 

 

 

Am plecat să colindăm… 
      2020 - Nota 10! 
 

Olimpiade, Evaluare 

Națională, Bacalaureat și 

Admitere în facultate… 

De la primul zâmbet, 

copiii ne aduc lumină și 

bucurie în suflet.  

Astăzi, aici în 

Costeștii – Vâlcii,  Brăduțul 

nostru de Crăciun este 

împodobit cu rezultate 

frumoase, adunate, zi de zi, 

de-a lungul anului 2020, un 

an oarecum trist și greu dar în 

același timp bogat și luminos 

datorită lor, a celor patru 

tineri deosebiți despre care 

vrem să vă povestim aici. 

În acest decembrie 2020, 

podoabele bradului nostru 

sunt ei: Irina Popa,Ana-Maria 

Diaconu, Livia Măgureanu și 

Nicușor Popescu, patru tineri 

minunați din Costești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premii  la Olimpiade 

județene și naționale, note de 

zece la Evaluarea Națională, 

Bacalaureat și admitere la 

facultate. 
 

 
Foto – BPC 

 

Irina Popa a obținut 

mențiune la Olimpiada de 

biologie, faza națională și 

nota 10 la Evaluarea 

Națională. Un copil deosebit 

de serios și muncitor care 

citește mult, cântă la pian și 

are grijă de surioara ei atunci 

când este nevoie. 
 

 
Foto – arh, pers. Ana-Maria Diaconu 

 

Ana-Maria Diaconu, 

mențiune la Olimpiada de 

lingvistică-faza națională și 

locul doi la Olimpiada de 

engleză, faza județeană. Nota  

Mesagerul de Costești 

Nr. 40/IANUARIE, 2021 
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10 la Bacalaureat, admisă la 

Facultatea de Matematică și 

Informatică, specializarea 

Informatică – engleză din 

cadrul Universității Babeș 

Bolyai din Cluj-Napoca.  

În fiecare vară, și nu 

numai, a fost printre cărțile 

din bibliotecă, ca voluntar dar 

și ca utilizator. 

 

Livia Măgureanu, 

nota 10 la Bacalaureat! În 

prezent este studentă la 

Facultatea de Litere –din 

cadrul Universității Babes-

Bolyai din Cluj-Napoca, 

Romania,  

 
Foto – Livia Măgureanu, arh. Pers. 

 

secția Română-Norvegiană. O 

tânără frumoasă care a crescut 

și s-a format în mai multe 

școli unde mama ei, 

profesoară, a predat. 

 

Nicușor Popescu, mențiune 

la Olimpiada de Tehnologie – 

probele de Electromecanică, 

faza națională și doi ani, 

consecutiv, locul I la faza 

județeană.  

În prezent este student 

la Facultatea de Inginerie, 

domeniul Inginerie-electrică, 

specializarea Electromecanică 

fiind admis cu nota 10.  

Ce poate fi mai frumos?! 

Nicușor ne-a trimis câteva 

rânduri de de mulțumire, 

rânduri emoționante pe care 

le dedică profesoriloe și pe 

care vi le împărtășesc și 

dumneavoastră, cititorilor. 

 
 

„Aș vrea să încep  prin a 

mulțumi Profesorilor mei 

însoțitori și celor care m-au 

pregătit în domeniul pe care 

eu l-am ales în anii de liceu: 

Govoreanu Liliana, Toma 

Mirela, Rogojanu Elena, 

Manea Luminița, Vladu Aron, 

Moța Constantin, Moța 

Cristian. Încă un rând de 

mulțumiri și cuvinte frumoase 

pentru doamna profesoară 

Govoreanu Liliana, mentorul 

meu în cei 4 ani de Liceu la 

profilul „Tehnician în 

Instalații Electrice”. Mentor 

de la care am învățat cu drag, 

de la care am învățat să am 

încredere în mine, să mă 

apreciez și mai ales să înțeleg 

că totul se poate realiza prin 

muncă și ambiție. Vreau să-i 

mulțumesc  pentru timpul 

petrecut împreună în acești 4 

ani minunați atât la orele de 

clasă, cât și la cele de 

pregătire dar și în afara 

acestora.  

Mă bucur că am fost 

elev al Liceului Constantin 

Brâncoveanu pe care l-am 

reprezentat așa cum consider 

că am reprezentatat și 

Comuna din care provin, 

Costești de Vâlcea, aducând 

rezultate deosebite la 

Olimpiadele pe Tehnologii și 

dovedind că un elev de la un 

profil Tehnic poate să facă 

performanță dacă își dorește 

și muncește pentru asta.  

Nu o să uit, însă,  

niciodată de unde am plecat, 

nici Școala Gimnazială 

Ferigile Costești, școală care 

m-a format și care mi-a 

deschis orizonturile. Vreau să 

mai spun că toți acești ani de 

învațământ prin care am 

trecut, vor rămâne veșnic în 

memoria mea și îmi voi 

aminti cu drag de clipele 

acestea ca fiind cea mai 

frumoasă parte a vieții.” 

        Nicușor Popescu 

 

Felicitări, tuturor!  

Un drum frumos în 

continuare!  

Știu că nu veți uita 

locul de unde ați plecat și mai 

știu că vă veți întoarce, aici, 

mereu, chiar dacă numai în 

vacanțe sau concedii.  

Aici este și va fi 

mereu „acasă”. 

„Aici orice gând e mai încet, 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 

ca şi cum nu ţi-ar bate în 

piept, 

ci adânc în pământ undeva.” 

 
(Sufletul satului - Lucian Blaga) 

 

Mihaela Silvia Marinescu 

Biblioteca Publică „General 

Nicolae Ciobanu” 

 

 

 

 

Dispensarul medical  
 

În trecut, situaţia sanitară era 

foarte grea în comuna 

Costeşti, fapt ce se reflectă 

într-un ”Raport general 

pentru darea de seamă a 

comunei Costeşti pe perioada 

1.01.1903-16.09.1903”, unde 

se vorbeşte despre starea 

sanitară a localităţii din acea 

perioadă. Se semnalau 31 

cazuri de rujeolă, 12 bolnavi 

de pelagră şi 3 de lepră.  

Aceste boli erau frecvente în 

comună în acele timpuri. 

Înainte de anul 1976, în  

comuna Costeşti îşi 

desfăşoară activitatea în 

domeniul sanitar 3 cadre 

medicale şi 11 cadre medicale 

cu pregătire medie.  

Pe sate, situaţia materială şi a 

cadrelor se prezintă astfel:  

În satul Costeşti, 

dispensarul funcţionează în 

Casa parohială, cabinetul 

stomatologic şi punctul 

farmaceutic într-un local 

închiriat. Aici lucrează 2 

medici, unul specialist în 

medicină generală și un 

stomatolog. Pe lângă aceştia, 

în acest domeniu mai 

lucrează 5 cadre cu pregătire 

medie, un agent dezinfectant, 

o infirmieră şi un cadru 

auxiliar. 

În satul Pietreni a 

funcţionat în trecut un punct 

sanitar în casa sanitarului 

Borăscu Constantin şi apoi în 

casa familiei Schiteanu. 

La începutul anului 

1975, în acest sat s-a dat în 

folosinţă un local propriu şi 

un punct sanitar unde îşi 

desfăşoară activitatea de 

ocrotire a sănătăţii sătenilor o 

soră medicală. 

În fiecare săptămână, vinerea, 

medicul de la centrul 

comunei se deplasează în 

satul amintit, însoţit de alte 

cadre sanitare şi face vizita 

elevilor de la şcoală şi la 

punctul sanitar al sătenilor. 

În satul Bistriţa se 

află de asemenea un punct 

sanitar, care, nu demult, a fost 

dispensar muncitoresc. 

Acest punct i-a deservit mai 

mult pe muncitorii care 

lucrează la exploatările 

forestiere din munte şi pe cei 

de la Cariera de Calcar. 

La şcoala specială de la 

Bistriţa, asistenţa sanitară a 

celor peste 650 de elevi este 

asigurată de un medic şi 6 

cadre cu pregătire medie. 

Începând cu anul 1975, în 

centrul comunei se lucrează 

intens la construcţia unui 

dispensar modern, cu două 

nivele, care va fi terminat în 

anul 1976. Acesta va avea 3 

circumscripţii: medicină 

generală pentru adulţi, 

pediatrie şi stomatologie. 

Dispensarului amintit i se va 

asigura şi încălzire centrală. 
(Sursa – prof. N. Făulete) 

Dispensarul este modernizat 

în anul 2020. (n.n.) 

Medici de-a lungul timpului: 

Maica Olga Glejan, Mirescu 

Dan, Maica Dâmbovițeanu 

Xenia,Sorescu(?),Goiță (?), 

Geană Gheorghe,  Bălășel 

Emilia,  Vinereanu   Adrian și 

Liliana, Sandu (?) , Zănescu 

Marius, Petria Mihai,  Onac 

Ovidiu, Onac Zorica, Grecu 

Gheorghe, Comănescu(?) , 

Dumitrescu Marcel, 

Părăușeanu Valeria, 

Diaconescu Cornel, Popescu 

Daniela, Roman Paula, Bălan 

(X) , Badea Nicolae, Tălău 

Nicolae.  

Stomatologie: Sitaru Melania, 

Mugescu Gheorghe, 

GheorghescuTraian 

Sanitari, mamoși, moașe, 

infirmieri, asistenți medicali:  

În satul Pietreni: Borăscu 

Constantin,  Schiteanu    

Mioara,  Schiteanu Victoria-

mamoș, Constantinescu 

Maria, Iliescu Marieta            

În satul Bistrița: Oprița 

Ioana, Dobrinescu  Maria, 

Popescu Gabriela, Duță 

Ionica, Pătru Veronica 

În satul Costești: Dinulică  

Maria, Ispășoiu  Floarea, 

Chipurici  Ioana , Florescu 

Elena, Florescu Elisaveta, 

Marinescu Elena, Huidu 

Maria, Căpitanu Carmina, 

Mureșan Nuți,  

Farmacie:Fulgescu(?), 

Constantinescu Felicia, Huidu 

Manuela.  

În prezent:  

CMI – Dr. Paula Roman, 

asistentă Corina Borăscu 

CMI – Dr. Marcel Dumitrecu, 

asistente, Daniela Marcoci și 

Daniela Crăcană. 

CMS – Dr. Cătălin Gheorghe, 

Adelina Gheorghe, th. dentar 

Farmacii: 

Mihaela Murgu, asistent 

farmacist, SC Metadib SRL, 

Ileana Alradi și Mihaela 

Predoiu, asistenți farmaciști, 

SC George SRL. 
(Date culese de  la doamnele: 

medic Paula Roman, asistente: 

Flori Ispășoiu, Maria Dinulică, 

învățătoare Ileana Popescu, 

Floricica Mîndreci și 

bibliotecară, Elvira Jianu) 
 

Cei care pot și doresc să 

completeze aceste date sunt 

așteptați în biblioteca publică.  
Mihaela Silvia Marinescu, BPC 


