
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  - PROIECT – 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  _____.  
 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Costești, județul Vâlcea,  

pentru perioada 2021 – 2027 . 
 
 

 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică,în data __ martie  
2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă 

condusă de domnul consilier local _________ , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  ___martie  2022; 

 Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare înregistrat la nr. 982 din 03 martie  2022. şi proiectul de  

hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Costești, 
județul Vâlcea, pentru perioada 2021 – 2027 ; 

- raportul de specialitate întocmit de domnul Neagu Vasile, secretarul general al comunei 
Costești, județul Vâlcea , înregistrat la nr. 983 din 03 martie  2022 ;  

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr.____  şi 
nr.____ din ___martie  2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi 
cu conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul ___ din data de -
.03.2022;     

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (4), lit. e), din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
un număr de ____ voturi „pentru”,din totalul de ____exprimate, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
Art. 1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Costești, județul 

Vâlcea, pentru perioada 2021 - 2027, conform Anexei care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoanei desemnate pentru publicare în 
monitoruil oficial local și pe site-ul www.comuna-costesti.ro, Instituţiei Prefectului – Judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării contolului asupra legalităţii acesteia, şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare.                           

                                                                                              Costeşti  ___ martie  2022. 
 
 

                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 

 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 982 din 03 martie  2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Costești, județul 

Vâlcea, pentru perioada 2021 – 2027 . 
 
 

Doamnelor și domnilor consilieri,  
 

   De la bun început trebuie spus că  fără o strategie, nu te poți dezvolta ca unitate administrativ - teritorială, 
nu poți atrage investitori și nici fonduri europene. Toți cetățenii comunei și contribuabilii vor să știe ce vrei sa faci 
“mâine”, iar Strategia de Dezvoltare Locală este o formă modernă de a  explica acest lucru. Procesul de formare și 
dezvoltare este unul complex și dificil. Pornirea o reprezintă strategia, dar continuarea înseamnă: organizare, 
oameni pregătiți care să înțeleagă rolul și locul lor în cadrul colectivității noastre și nu în ultimul rând determinarea 
noastră, a tuturor, pentru o dezvoltare locală durabilă. 
    Cetățenii comunei Costești, județul Vâlcea, merită să trăiască într - un spațiu care se dezvoltă inteligent și 
armonios, fiind cel mai important punct de legătură pe calea ferată cu Europa centrală și de vest al României. 
    Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Costești, județul Vâlcea, vom da cetățenilor 
posibilitatea de a - și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine și de a avea un cuvânt 
de spus – acționând împreună cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor cât mai durabil. 
    Acest document este un răspuns al comunității și oferă oportunitatea reală de a identifica și de a adopta 
practici ale dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generație își are propriile provocări, iar de - a lungul istoriei 
acestea s - au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației actuale este de a crea o societate 
durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe 
pentru o viață sănătoasă. 
    Strategia de dezvoltare a comunei Costești, județul Vâlcea, pentru perioada 2021  – 2027 prezintă acțiunile 
pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei Costești, 
județul Vâlcea si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană. Ca 
parte a comunității europene, comuna Costești, județul Vâlcea,  are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta 
eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului 
de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, regionale și județene) precum și din resurse 
private.  
    O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere 
principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate.  Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională 
și națională, dar și directivelor, valorilor și principiilor europene. Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile 
noastre, iar pentru a ni - l face așa cum îl dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu 
anumite principii și valori. Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai 
potrivite direcții de dezvoltare care, odată implementate, vor asigura o schimbare în bine.  
     Strategia comunei Costești, județul Vâlcea, pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii 
implicați în îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a 
Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027, atât cu  resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul 
unității administrativ - teritoriale.  
 

În acest context, propun a se aproba proiectul de hotărâre prezenta mai sus. 
 
 

PRIMAR , 
 

Toma – Marius PEȘTEREANU 
 
 



 
 

JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 983 din 03 martie  2022. 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Costești, județul Vâlcea, pentru perioada 2021 – 2027 . 
 

 
 Obiectivul strategic al dezvoltării locale a Unității Administrativ Teritoriale - Comuna 
Costești, județul Vâlcea,constă în creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor comunei 
comunei Costești, în vederea atingerii în anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al 
cetățenilor din localitățile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeană. 
 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite zece obiective strategice, și 
anume : 

- Îmbunătăţirea accesibilității şi serviciilor de bază din comuna Costești, județul Vâlcea,; 
- Dezvoltarea echilibrată a economiei locale; 
- îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate şi favorabile incluziunii în educaţie, formare 

şi învățarea pe tot parcursul vieţii; 
- Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul; 
- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient şi diversificat care să asigure 

securitatea alimentară; 
- Dezvoltarea serviciilor sanitare şi sociale; 
- Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;  
-  Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetăţenilor; 
- Dezvoltarea capacității administrative; 
- Dezvoltarea cooperării şi asocierii. 
    În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intenționează ca în anul 

2027, comuna Costești, județul Vâlcea,să devină un model de dezvoltare durabilă economică 
în județul Vâlcea, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate și atractivitate 
economică, servicii publice de calitate, respect față de mediu și transparența în guvernarea 
locală, în scopul creșterii bunăstării și calității vieții cetățenilor la nivelul standardului mediu 
actual din Uniunea Europeană. 

  Având în vedere cele menționate anterior, susțin legalitatea, oportunitatea și temeinicia 
proiectului de hotaărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Unitatii Administrativ 
Teritoriale - Comuna Costești, județul Vâlcea,pentru perioada 2021 - 2027. 
 
      
 
                                         SECRETAR   GENERAL , 
                                                 Vasile  NEAGU 
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INTRODUCERE 

 

 

 

La mai bine de 13 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile europene 

sunt încă un concept abstract pentru mulți dintre cetățeni, iar rata de absorbție a acestora de către 

țara noastră rămâne în continuare sub media europeană. 

 79.917.000.000 euro vor fi la dispoziția României în Cadrul financiar multianual 2021-2027. 

Acești bani vor putea fi accesați doar prin proiecte care să fie finanțate de UE. Din CFM, României 

i-au fost alocate 46,3 miliarde de euro pentru următorii 7 ani. Din Next Generation EU, care va 

ajuta Uniunea Europeană să se refacă economic în urma pandemiei COVID-19 și va susține 

investiții în tranzițiile către economia digitală și verde, România va primi 16,8 miliarde de euro 

granturi, iar 16,7 miliarde de euro în împrumuturi. Acești bani vor avea un efect real în viața 

cetățenilor: infrastructură de calitate, școli și spitale moderne, proiecte care să creeze locuri de 

muncă durabile, un mediu mai curat și o administrație digitalizată, demnă de secolul 21. 

 România are o șansă extraordinară de a avansa, în sfârșit, în modernizarea țării, iar în acest 

proces, rolul administrațiilor locale și județene va fi crucial. 

 Întrucât la nivelul Uniunii Europene abordarea strategică și programarea prezintă o 

importanţă deosebită pentru politicile conturate de către aceasta, și pentru a putea beneficia de 

fondurile alocate ţărilor membre, România, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice 

centrale și locale trebuie să își stabilească pe termen mediu și lung direcţiile de dezvoltare și să 

propună proiecte în concordanţă cu acestea pentru comunităţile reprezentate, ţinând seama de 

obiectivele stabilite la nivel comunitar. 

 Pentru a obţine fonduri europene în vederea implementării unei măsuri la nivel local, este 

necesar ca această măsură să fie inclusă în strategia de dezvoltare a comunei și să fie în concordanţă 

cu prevederile și priorităţile trasate de documentele strategice la nivel european și naţional. 

 Strategia de dezvoltare a comunei se constituie astfel într-un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare, cu identificarea direcţiilor de dezvoltare specifice și a viitoarelor 

proiecte ale administraţiei publice locale. 

 Strategia de dezvoltare locală reprezintă totodată un instrument de lucru pus la dispoziţia 

tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al comunei, fixând traiectoria evoluţiei 

printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă finală de acţiuni pentru o 

perioadă multianuală. 
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Pornind de la aceste considerente, prezentul document încearcă să prezinte o imagine cât 

mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un 

avantaj competitiv real în următorii 7 ani. 

 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Costești este structurată pe 5 capitole: 

 

 Capitolul I – Contextul strategic general, care cuprinde prezentarea succintă a principalelor 

strategii la nivel european, național și regional, precum și programele și sursele de finanțare 

pentru perioada 2021-2027; 

 

 Capitolul II – Analiza diagnostic a comunei, în cadrul căreia sunt expuse aspecte privind 

așezarea geografică, istoricul, cadrul natural, structura demografică, infrastructura de 

transport și tehnico-edilitară, factorii și problemele de mediu, capitalul uman, infrastructura 

socială, educație și sănătate, infrastructura de agrement, capacitatea administrativă și mediul 

asociativ; 

 

 Capitolul III – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și 

influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 

 Capitolul IV – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de 

dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de intervenție, prioritățile, 

măsurile de întreprins, planul local de acțiune, precum și portofoliul de proiecte prioritare în 

perioada 2021-2027; 

 

 Capitolul V – Implementarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și 

raportarea cu privire la gradul de implementare a strategiei de dezvoltare locală. 
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CAPITOLUL I 

    CONTEXTUL STRATEGIC GENERAL 
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Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România 

are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan național.  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare 

socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 

economice și ecologice și elementele capitalului natural. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față 

provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de  procesul de globalizare, de accentuare a 

inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția. 

Ne propunem în cele ce urmează să prezentăm contextul strategic general actual, prin 

evidențierea principalelor direcții strategice de dezvoltare, atât la nivel european, cât și la nivel 

național și regional. 

 

1. Direcții strategice la nivel european 

 

1.1.Politica de coeziune 2021-2027 

Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede investiții multianuale, majoritatea 

resurselor fiind concentrate pe țările și regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a promova coeziunea 

socială, economică și teritorială în întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că 

va atenua efectele sociale și economice pe termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va contribui 

și la funcționarea pieței unice. 

 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

Proiectele finanțate din fonduri cuprind de la infrastructura de transport, spitale și asistență 

medicală, energie curată, gestionarea apei, dezvoltare urbană durabilă, cercetare, inovare și 

digitalizare, până la regimuri privind ocuparea forței de muncă, incluziune socială, educație și 

formare. 

 

Prioritățile investiționale pentru perioada 2021-2027: 

 

 

OP 1 – O Europă mai inteligentă 

 

 

 Cercetare și inovare 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  

 

 Digitalizare  

Obiectiv specific:  

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

 

OS1 - O Europă mai inteligentă 

OS2 - O Europă mai verde 

OS3 - O Europă conectată 

OS4 - O Europă mai socială 

OS5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi 
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 Competitivitate  

Obiectiv specific:  

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

 Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 

 

 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

 

 Energie 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Promovarea energiei din surse regenerabile  

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

 

 Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor  

 Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

 Economia circulară 

Obiectiv specific: 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

  

 Biodiversitate 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 
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 Aer 

Obiectiv specific:  

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

 

 Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării  

  

 Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere  

  

 

 

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

 

 Conectivitate  

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală  

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere  

  

 Broadband  

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea conectivității digitale  
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OP 4 - O Europă mai socială 

 

 

 Ocupare  

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe 

piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei 

sociale  

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind 

asigurarea  medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă  

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea privată 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, 

a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos 

și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății  

 

 Educație 

Obiective specifice:  

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini 

dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale  

 Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, 

în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

învățământul terțiar  

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele 

digitale  
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 Incluziune socială 

Obiective specifice: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

 Sănătate 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată  

 

 

 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

 

 Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

 

 Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, 

a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

17 

 

2. Direcții strategice la nivel național 

 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.  

Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 

răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat 

de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și 

implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, 

respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe 

inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele 

naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a 

României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia 

contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 

 

OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme 
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OBIECTIVUL 2: FOAMETE ZERO  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat 

în anul 2014  

 Finalizarea cadastrului agricol  

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone   

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole   

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice 

în ceea ce priveşte originea geografică 

 

 

OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice 

vârstă 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate  
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 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE  

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 

pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 

companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați   

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile  

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale  

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

 Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

 

OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale  

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri 

de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și 

non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă  

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației 

și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli   
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 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional    

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de 

pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri  

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale 

UE  

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 

decente și antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

 

OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în 

societate 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 
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OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru 

toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și 

agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui 

proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%   

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură  

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

 

OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod 

sigur, durabil și modern 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în 

vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure 

de energie la prețuri acceptabile  

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a 

mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ 

cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS  în condiții de piață 

previzibile și stabile  
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 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice 

în vederea atragerii investițiilor  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și 

în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

 

 

OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, 

a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a 

susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al 

populației  

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin 

acces la servicii financiare  

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă  

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 

destinație turistică  

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul 

la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 
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OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și încurajarea inovației 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  

 Îmbunătățirea siguranței rutiere  

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor 

și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările 

luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora  

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în 

zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere  

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și 

dezvoltare  

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare  

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

 

OBIECTIVUL 10: INEGALITĂȚI REDUSE  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile  
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 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

 

OBIECTIVUL 11: ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente și durabile 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de 

teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la 

nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ  

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 

durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o 

atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului 

de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială  

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic  

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului   

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului  

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, 

utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta 

pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 
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OBIECTIVUL 12: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă 

a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de 

parcurs  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030   

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 

50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 

70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, 

sticlă 75%, hârtie și carton 85%)  

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și a materialelor textile până în 2025  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024  

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

 

 

OBIECTIVUL 13: ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive 

de mare intensitate  
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 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale 

şi de mediu, în conformitate cu politicile UE 

 

 

OBIECTIVUL 14: VIAȚĂ ACVATICĂ  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

Ținte stabilite pentru 2030 

  

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement  

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

 

 

OBIECTIVUL 15: VIAȚA TERESTRĂ  

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

Ținte stabilite pentru 2030  

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a 

bazinelor hidrografice și zonelor umede  
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 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul 

de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  

 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și 

european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului 

natural  

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei 

lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi 

terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea 

plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a 

elementelor de infrastructură în scopul limitării  impactului schimbărilor climatice  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural 

și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea 

degradării solului  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 

 

OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  
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 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe   

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile  

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru 

prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor  pe 

internet (on-line). 

 

 

OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVELOR  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului 

global pentru dezvoltare durabilă 

Ținte stabilite pentru 2030  

 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, 

având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 

2030   

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate   

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 
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2.2. Planul Național de Redresare și Reziliență 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul strategic al României care 

stabilește domeniile și prioritățile de investiții, precum și reformele elaborate pentru fiecare 

domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST), precum și cu 

Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Redresare și 

Reziliență (FRR), care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, 

consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri 

economice pe termen lung.  

Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de investiții și direcțiile 

principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale Comisiei 

Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida capacitatea de 

reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.  

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care privesc:  

 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naționale, 

administrației publice și societății civile în ansamblul său, au drept scop consolidarea statului de 

drept, sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile sociale și piața muncii, 

consolidarea capacității de implementare a proiectelor și absorbția fondurilor externe 

nerambursabile, precum și digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică;  

 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții propus spre finanțare în 

cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea 

finanțării proiectelor de investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și 

îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de măsuri care să permită 

creșterea capacității de implementare a proiectelor de investiții;  

 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii 

considerate strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice, energie și 

energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, 

sănătate și educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele de locuit ale populației, 

dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea localităților urbane la rețelele de transport 

transeuropene sau pentru a crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; 

 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la obiectivele stabilite de 

Uniunea Europeană și cuprinse în European Green Deal, precum și dezvoltarea marilor servicii 

publice din domeniul educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea capacității de 
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reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt prevăzute investiții în 

infrastructură care conțin elemente de inteligență artificială, precum: sistemele informatice de 

gestiune pentru infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii specifice 

pentru schimbări climatice, rețele inteligente destinate transportului sau distribuției de 

combustibil de tranziție etc.;  

 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și inovare sunt 

destinate consolidării competitivității economice pe piața europeană a IMM-urilor, creșterea 

valorii adăugate, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, 

robotizării și automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, dar și 

dezvoltării activităților de cercetare, inovare și specializare inteligentă de către Institutele 

Naționale de Cercetare Dezvoltare și IMM-uri, care au drept scop final introducerea pe piață de 

produse și servicii competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor;  

 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate creșterii capacității 

de reziliență a României prin două modalități: creșterea capacității de reziliență în perioade de 

criză pandemică, în special prin realizarea unor depozite regionale de echipamente medicale și 

medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și creșterii capacității de 

reziliență în perioade de crize alimentare prin realizarea de depozite destinate stocării de cereale, 

alimente și altor asemenea bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a unor 

puncte smart-acces pentru depozitele de alimente și medicamente pentru situații de urgență. 

 

Structura pe piloni a PNRR 

Componenta de investiții a PNRR a fost elaborată pe baza a trei piloni și o serie de obiective 

specifice prezentate în tabelul de mai jos, cu sumele calculate în prețuri curente: 

 

Tabelul nr. 1 - Componenta de investiții a PNRR 

 

Denumire pilon Obiectiv propus Buget estimat Procent 

Tranziție verde 

și schimbări 

climatice 

Investiții în infrastructură pentru a ameliora 

starea economiei naționale, a crește 

accesibilitatea populației și a localităților urbane 

la rețeaua de transport TEN-T Core & 

Comprehensive. Investiții în infrastructură care 

respectă cerințele privind tranziția verde și 

digitalizarea și cresc reziliența la schimbările 

21,424 mld. 

euro 

64,83% 
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climatice. Investiții în eficiența energetică pentru 

a reduce pierderile de energie dar și pentru a 

îmbunătăți standardele de locuit ale populației; 

Servicii publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

prestate mai ales la nivelul marilor servicii 

publice din domeniul sănătății și educației 

precum și a calității serviciilor publice 

prestate la nivel local având drept scop final 

accesibilitatea populației la marile servicii 

publice. Îmbunătățirea standardelor de locuit 

ale populației și creșterea calității vieții 

populației. Valorificarea patrimoniului 

cultural și natural al localităților urbane 

pentru a asigura îmbunătățirea serviciilor 

prestate populației inclusiv cu scopul de a 

asigura ameliorarea stării economice la nivel 

local prin dezvoltarea de servicii inovative. 

6,500 mld. euro 19,69% 

Competitivitate 

economică, 

digitalizare și 

reziliență 

Creșterea competitivității mediului de afaceri 

prin acces la retehnologizare, automatizări 

industriale, digitalizare și prin îmbunătățirea 

calității produselor și serviciilor obținute de 

acestea. Creșterea aportului activităților de 

transfer tehnologic la obținerea de produse și 

servicii inovative competitive pe piață, 

digitalizarea activităților pentru marile 

servicii publice din domeniul sănătății și 

educației. Creșterea capacității de reziliență a 

României în domeniul securității cibernetice, 

sănătății și a crizelor alimentare. 

5,085 mld euro 15,40% 

Total general (prețuri curente) 33,009 mld euro 100% 
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Figura nr. 2 – Bugetul alocat României 

 

 

Pilonul 1 își propune să asigure dezvoltarea infrastructurii, tranziția către economia verde și 

investiții specifice în infrastructura de mediu, energie, schimbări climatice. 

 

Tabelul nr. 2 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON I 

 

Denumire 

pilon 

Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Tranziție verde 

și schimbări 

climatice 

Transport 

durabil 

Asigurarea conectivității 

regiunilor, localităților 

urbane la rețeaua de 

transport TEN-T 

Core/Comprehensive, 

atragerea de investitori, 

realizarea rețelei de 

transport TEN-T Core și 

Comprehensive. 

9,274 43,33% 

Schimbări 

climatice 

Creșterea capacității de 

reziliență a României la 

schimbările climatice 

pentru combaterea riscului 

de secetă, riscului de 

6,500 30,37% 
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eroziune a solului, riscului 

de înmlăștinire dar și de 

protecție împotriva 

fenomenelor meteo rare. 

Diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice în 

domeniul schimbărilor 

climatice în toate sectoarele 

economiei, cu accent pe 

decarbonizare. 

Mediu Asigurarea accesului 

populației la serviciile 

publice de alimentare cu 

apă și canalizare, 

ecologizarea unor situri 

poluate, depozite/platforme 

industriale. Diminuarea 

efectelor schimbărilor 

climatice în domeniul 

mediului prin reducerea 

poluării și reconstrucția 

biodiversității. 

2,300 10,74% 

Energie și 

tranziție verde 

Exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă ale 

României pentru 

producerea și obținerea de 

energie, realizarea de 

infrastructuri specifice 

destinate energiei electrice 

și transportului/distribuției 

de combustibil de tranziție. 

Diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice în 

domeniul energiei prin 

1,550 7,24% 
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sprijinirea și utilizarea 

tehnologiilor verzi. 

Eficiență 

energetică și 

termică 

Diminuarea pierderilor de 

energie termică și 

asigurarea unui confort 

termic destinat populației 

precum și realizarea rețelei 

de producere/transport și 

distribuție a energiei 

termice. Diminuarea 

efectelor schimbărilor 

climatice în domeniul 

eficienței energetice și 

termice prin sprijinirea 

inovării și folosirea 

tehnologiilor verzi în 

sectorul de eficiență 

energetică și termică. 

1,800 8,41% 

Total general (prețuri curente) 21,424 100% 

 

Pilonul 2 își propune să asigure modernizarea serviciilor publice la nivel local, valorificarea 

patrimoniului, precum și creșterea accesului populației la marile servicii publice. 

 

Tabelul nr. 3 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON II 

 

Denumire 

pilon 

Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului 

Mobilitate și 

regenerare 

urbană, 

valorificarea 

patrimoniului 

Îmbunătățirea calității vieții 

și a serviciilor prestate 

populației, îmbunătățirea 

condițiilor de locuit prin 

implementarea proiectelor 

de mobilitate urbană, 

regenerare urbană și de 

3,600 55,38% 
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valorificare a patrimoniului 

cultural și local. De 

asemenea, este prevăzută 

valorificarea patrimoniului 

de interes național pentru a 

crește impactul generat de 

prestarea serviciilor asupra 

potențialului de creștere 

economică a României. 

Sănătate Creșterea accesibilității 

populației la serviciile 

publice de sănătate, 

îmbunătățirea accesului la 

serviciile de sănătate 

specifice pacientului critic, 

asigurarea accesului 

populației, precum și 

creșterea calității serviciului 

public de sănătate pentru 

afecțiunile oncologice și 

cardiovasculare. 

1,850 28,46% 

Educație Corelarea competențelor 

profesionale dobândite de 

elevi în timpul procesului 

educațional cu cerințe 

existente pe piața muncii 

prin dezvoltarea de 

campusuri școlare destinate 

învățământului tehnic în 

sistem dual, înființarea 

Centrelor de educație 

inovativă și specializare 

inteligentă, precum și a 

Centrelor pentru 

1,050 16,15% 
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dezvoltarea competențelor 

profesionale ale studenților. 

Total general (prețuri curente) 6,500 100% 

 

Pilonul 3 își propune să asigure dezvoltarea mediului de afaceri, activitățile de transfer 

tehnologic, digitalizarea marilor servicii publice, precum și creșterea capacității de reziliență a 

României. 

 

Tabelul nr. 4 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON III 

 

Denumire 

pilon 

Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Competitivitate 

economică, 

digitalizare și 

reziliență 

Mediul de 

afaceri/ 

Ecosisteme 

antreprenoriale 

Îmbunătățirea competitivității 

economice a IMM-urilor prin 

acces la retehnologizare, 

automatizări industriale, 

digitalizare, activități de transfer 

tehnologic pentru îmbunătățirea 

calității produselor și serviciilor 

obținute, inclusiv pentru 

creșterea capacității de reziliență 

în perioade de crize pandemice. 

3,800 74,73% 

Cercetare și 

inovare 

Creșterea aportului activităților 

de transfer tehnologic rezultate 

din activitatea de cercetare-

dezvoltare la obținerea de 

produse și servicii inovative. 

0,275 5,41% 

Digitalizare Digitalizarea marilor servicii 

publice din domeniul de sănătate 

și educație, digitalizarea 

activității de stabilire, colectare 

și executare silită a creanțelor 

bugetare precum și digitalizarea 

activității din domeniul justiției 

0,700 13,77% 
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pentru consolidarea statului de 

drept. Consolidarea activității de 

securitate cibernetică. 

Reziliență în 

situații de criză 

Consolidarea capacității de 

reziliență cibernetică, medicală 

și alimentară prin realizarea de 

depozite regionale destinate 

echipamentelor medicale și 

medicamentelor, depozite de 

alimente și alte bunuri de 

consum, precum și alte facilități 

specifice. 

0,310 2,36% 

Total general (prețuri curente) 5,085 100% 

 

 

 

Figura nr. 3 – Structura bugetului PNRR pe piloni 

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie să contribuie la 4 obiective majore 

stabilite de Comisia Europeană și anume:  

 Contribuția la coeziunea socială, economică și teritorială;  

 Consolidarea rezilienței economice și sociale;  

 Reducerea impactului economic și social al crizei;  

 Susținerea tranziției digitale și verzi. 
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3. Direcții strategice la nivel regional și județean 

3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia 

Județul Vâlcea este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, motiv pentru care vom 

evidenția în continuare viziunea, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare, urmând ca acestea 

să fie luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Costești. 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia va putea fi realizată pe deplin doar printr-o 

abordare integrată care va permite adoptarea de politici sectoriale cât mai apropiate de nevoile 

teritoriului. În acest sens, proiectele integrate reprezintă principalul instrument de realizare a acestui 

model de programare.  

Viziunea strategică a PDR Sud-Vest Oltenia  

Pentru perioada de programare 2021-2027 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 și promovarea dezvoltării durabile. 

Obiectiv general 

Obiectivul strategic global pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabilă și echilibrată a Regiunii 

Sud-Vest Oltenia în vederea reducerii disparităților existente între regiunea SV Oltenia și celelalte regiuni ale 

țării în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor. 

 

Figură  nr. 4 – Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
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Obiective specifice  

 Creșterea competitivității regionale prin accentuarea rolului cercetării-dezvoltării, promovarea 

inovării, a specializării inteligente și a digitalizării și modernizarea infrastructurii (Prioritățile 1, 

2, 3, 4 și 5) 

 Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea accesului la piața muncii, acces egal la servicii sociale 

și combaterea sărăciei și a excluziunii (Prioritățile 1 și 5) 

 Creșterea atractivității regionale și dezvoltarea durabilă a regiunii prin îmbunătățirea 

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane și a potențialului turistic (Prioritățile 3 și 6) 

 

Priorităţi de dezvoltare  

Priorități ale strategiei de dezvoltare regională: 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii 

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale 

3. Dezvoltarea urbană durabilă 

4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului 

5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale 

6. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice 

 

Prioritatea 1 

Domenii de intervenție: 

1.1 Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și 

preluarea tehnologiilor avansate 

1.2 Consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

1.3 Investiții prioritare pentru a valorifica avantajele digitalizării pentru cetățeni, societăți 

comerciale și guverne 

 

Prioritatea 2 

Domenii de intervenție: 

2.1 Dezvoltarea de rețele transeuropene de transport durabile, mobilitatea națională, regională și 

transfrontalieră 

2.2 Sprijinirea infrastructurii de sănătate (cu accent pe centrele de asistență medicală 

primară/ambulatorie și de îngrijire intermediară) 

2.3 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

2.4 Modernizarea infrastructurii sociale 
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2.5 Modernizarea infrastructurii de mediu 

2.6 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 

 

Prioritatea 3 

Domenii de intervenție: 

3.1 Mobilitate urbană intermodală 

3.2 Smart city 

3.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și privat 

3.4 Reabilitarea zonelor urbane degradate 

3.5 Dezvoltarea capacității administrative 

 

Prioritatea 4 

Domenii de intervenție: 

4.1 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole 

4.2 Infrastructura rurală – servicii de bază și reînnoirea satelor 

4.3 Promovarea creării și dezvoltării IMM 

4.4 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice 

 

Prioritatea 5 

Domenii de intervenție: 

5.1 Investiții în educație, competențe și învățământ bazat pe rezultate 

5.2 Ocupare și mobilitate pe piața forței de muncă 

5.3 Incluziune socială și combaterea sărăciei 

 

Prioritatea 6 

Domenii de intervenție: 

6.1 Conservarea, protecția și valorificarea patrimoniului natural și cultural al regiunii 

6.2 Crearea/modernizarea infrastructurii de turism în vederea creșterii atractivității regiunii 

 

Toate domeniile de intervenție ce vor fi implementate prin PDR respectă reglementările 

comunitare și prevederile privind atingerea obiectivelor orizontale (dezvoltare durabilă și egalitatea 

de șanse și nediscriminarea). 
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3.2. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a județului Vâlcea 2015-2022 propune următoarea 

viziune de dezvoltare: 

 

Județul Vâlcea – județ dinamic, competitiv și prosper 

 

 

În acest sens, viziunea de dezvoltare are în centrul său resursa umană urmărind oferirea pentru 

locuitorii săi a unui standard de viaţă înalt, în armonie cu mediul înconjurător şi încurajând spiritul 

civic și satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor, în toate domeniile sociale și economice: 

1. Educația trebuie să aibă în vedere, în primul rând, înțelegerea mai bună a nevoilor reale și a 

direcțiilor de dezvoltare a resurselor umane prin studiul temeinic și înțelegerea evoluției pieței 

muncii, asigurarea unui cadru adecvat pentru educație de calitate pentru toți cetățenii, formarea 

profesională de calitate, sprijinirea învățării, creșterea calității serviciilor de informare, consiliere și 

orientare, dezvoltarea de măsuri integrate pentru crearea de locuri de muncă; 

2. Sănătatea va trebui să urmeze tendințele actuale de dezvoltare și creșterea calității serviciilor 

medicale; accentul va trebui pus pe starea de sănătate a mamei și copilului și reducerea morbidității 

și mortalității prin boli transmisibile și netransmisibile; 

3. Serviciile sociale vor avea în vedere satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor, promovarea 

oportunităților egale și adecvarea sistemului de protecție socială, cu accent pe sprijinirea și 

integrarea categoriilor de persoane vulnerabile; 

4. Creșterea competitivității economice ca motor al creșterii nivelului de trai și civilizației se va 

obține prin creșterea atractivității antreprenoriatului, susținerea înființării de noi structuri de afaceri 

(parcuri industriale, centre de afaceri etc.), a utilizării resurselor locale, a atragerii de noi investitori, 

a activităților de cercetare – dezvoltare – inovare, a învățământului profesional și universitar de 

specialitate; 

5. Turismul, deși nu are o pondere economică însemnată este un integrator al dezvoltării 

infrastructurii specifice, dar și de transport contribuind hotărâtor la dezvoltarea durabilă a județului 

bazată pe valorificarea superioară a potenţialului natural şi antropic; 

6. Infrastructura de transport - este necesară susținerea investițiilor prevăzute în Master Planul 

General de Transport al României, a celor ce vizează legătura cu viitoarea autostradă Pitești – Sibiu, 

dar și a celor de modernizare a drumurilor existente, fie de importanță națională, județeană sau 

locală; 
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7. Dezvoltarea urbană va trebui să urmeze o abordare holistică, integratoare care să ia în 

considerare dimensiunile fizice, economice și sociale ale spațiilor urbane. Acestea, deoarece orașele 

județului asigură cea mai mare parte a PIB-ului și reprezintă motoarele economiei, asigurând locuri 

de muncă şi servicii şi deţinând rolul de catalizator al creativităţii şi inovării; 

8. Agricultura are un bun potențial de creștere, care, pentru a fi valorificat are nevoie de acțiuni 

susținute pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru fermele mici şi diversificarea economiei rurale, 

promovarea asocierii micilor producători în ferme mari. Condiții favorabile de dezvoltare o au 

creșterea animalelor, producția de fructe și agricultura ecologică. Creșterea competitivității necesită 

însă investiții în irigații, susținerea dezvoltării de activități economice și stimularea creării de centre 

de colectare și valorificare a produselor agricole; 

9. Silvicultura poate asigura materie primă pentru industrii de prelucrare superioară a lemnului și 

pentru producția de fructe de pădure; 

10. Dezvoltarea rurală trebuie să pornească de la premiza că potențialul de dezvoltare a unei zone 

este cu atât mai mare cu cât infrastructura și serviciile de bază sunt mai dezvoltate. 

De fapt, crearea de infrastructură reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în 

ideea că accesul la utilităţi, bunuri şi/sau servicii creşte atractivitatea zonei și implicit dezvoltarea 

economică și socială. Procesul de decizie pentru o dezvoltare echilibrată în profil teritorial trebuie 

să ia în considerare factorii endogeni (populația, suprafața agricolă și cea forestieră, patrimoniul 

cultural), caracteristicile fizico-geografice (factorii naturali care favorizează dezvoltarea sau o 

restricţionează), caracteristicile demografice ale capitalul uman ca cea mai importantă resursă a 

societății, echiparea tehnico-edilitară și activitățile economice existente; 

11. Protecției mediului, este domeniu în care, în primul rând, trebuie asigurată corelarea raţională a 

obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale în profil inter-sectorial şi regional, 

cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

12. Administrația publică trebuie să se implice în consolidarea prin modernizare a capacități sale 

pentru asigurarea unor servicii publice de calitate și în medierea dialogului social între toți actorii 

sociali (instituțiile guvernamentale, autoritățile publice centrale și locale, patronate, sindicate sau 

alte tipuri de organizații ale angajaților, organizații neguvernamentale etc). Eforturile de creştere a 

calităţii furnizării serviciilor publice ar trebui să se concentreze în mod deosebit pe dezvoltarea 

capacităţii administraţiei publice din zonele rurale. 
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Obiectivul general al strategiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi promovarea dezvoltării durabile prin valorificarea 

potențialului existent, diversificarea și extinderea activităților economico-sociale, în vederea 

creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului Vâlcea. 

 

Obiective strategice 

1. Valorificarea poziției strategice prin eliminarea disparităţilor economice şi sociale intra- şi 

interregionale (naţionale și europene), precum și a disparităților dintre mediul urban și cel rural în 

cadrul județului 

2. Valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi antropic al judeţului 

3. Creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea economică și promovarea turismului cu 

reflectare directă în creșterea nivelului de trai al populației 

4. Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale la 

cerințele pieței și creșterea incluziunii sociale. 

 

Priorități 

Prioritatea strategică 1: Infrastructură, utilități și dotări 

Prioritatea strategică 2: Resurse umane 

Prioritatea strategică 3: Promovare, informare și capacitate administrativă 

 

Direcții de acțiune și măsuri 

În urma analizei diagnostic a județului Vâlcea au fost elaborate direcțiile strategice de dezvoltare 

aferente celor 5 domenii strategice de dezvoltare: 

 

Domeniu strategic de dezvoltare 1: Competitivitate economică, cercetare – dezvoltare – inovare 

Direcții strategice de dezvoltare: 

1.1.Creșterea atractivității condițiilor pentru dezvoltarea competitivă a afacerilor 

1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri 

1.1.2. Promovarea județului ca locație de afaceri 

1.1.3. Creșterea competitivității economice, în special în domenii de high-tech, cu înalt 

potențial inovativ 

 

1.2.Creșterea contribuției la progresul cunoașterii de frontier 

1.2.1. Susţinerea specializării inteligente 

1.2.2. Încurajarea parteneriatelor public-public şipublic-privat 
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1.3.Transformarea sectorului CDI într-un factor al creşterii economice 

1.3.1. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere 

1.3.2. Infrastructură de transfer şi incubatoare de inovare 

 

 

Domeniu strategic de dezvoltare 2: Resurse umane, educație, sănătate, servicii sociale și 

administrație 

Direcții strategice de dezvoltare: 

Resurse Umane 

2.1. Creșterea gradului de ocupare pe piața forței de muncă prin măsuri active de ocupare 

2.1.1. Promovarea antreprenoriatului și a activităților economiei sociale 

2.1.2. Măsuri active de ocupare pe piața muncii 

 

2.1. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

2.1.1. Măsuri de integrare pe piața muncii, acces la locuințe, servicii sociale, sănătate, 

cultură, a persoanelor/comunităților vulnerabile 

 

Educație 

2.2. Creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și instruire 

2.2.1. Asigurarea calității proceselor de predare și învățare, precum și a serviciilor 

educaționale 

2.2.2. Deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către societate, mediul 

social, economic și cultural 

 

2.3. Facilitarea accesului la educație și instruire pentru toți cetățenii 

2.3.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii 

2.3.2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii și adaptarea 

competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

 

2.4. Sprijin pentru infrastructura educațională și dezvoltarea resurselor în școlile primare și 

gimnaziale, licee tehnologice, infrastructura TVET, îndeosebi cele din zonele 

dezavantajate 

2.4.1. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu 

echipamente didactice/şcolare şi IT 
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Sănătate 

2.5. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel județean și local în vederea reducerii 

inechității accesului la servicii de sănătate 

2.5.1. Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu 

2.5.2. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgență 

2.5.3. Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate publică 

2.5.4. Eficientizarea sistemului de sănătate prin utilizarea tehnologiei informației și 

comunicațiilor modern 

 

2.6. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

2.6.1. Reducerea morbidității și mortalității la nivel județean 

2.6.2. Asigurarea accesului echitabil al tuturor cetățenilor la servicii de sănătate de calitate 

2.6.3. Promovarea cercetării și inovării în sănătate 

 

Servicii sociale 

2.7. Creşterea calităţii serviciilor sociale 

2.7.1. Consolidarea managementului sistemului de asistenţă socială la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale 

2.7.2. Îmbunătăţirea sistemului de servicii sociale pentru persoane vârstnice 

2.7.3. Protecţia persoanelor și a familiei 

2.7.4. Protecţia copilului 

2.7.5. Protecţia persoanelor cu dizabilități 

 

2.8. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale 

2.8.1. Modernizarea /construirea/ reabilitarea infrastructurii de servicii sociale 

 

Administrație 

2.9. Implementarea unui management performant în administrația publică 

2.9.1. Consolidarea capacității administrative a factorilor de decizie în ceea ce privește 

sistemele de asigurare a calității, monitorizare și evaluare 

2.9.2. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile 

publice 

2.9.3. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru cetățeni și mediul de 

afaceri (inclusiv decidenți politici) 
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2.10. Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor 

2.10.1. Dezvoltarea infrastructurii administrative 

2.10.2. Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor 

 

2.12. Consolidarea capacității administrației publice pentru asigurarea unor servicii publice 

de calitate 

 

 

Domeniu strategic de dezvoltare 3: Infrastructură, dezvoltare urbană și mediu 

Direcții strategice de acțiune (priorități): 

 

Infrastructură 

3.1. Dezvoltarea și promovarea unui sistem de transport durabil și inteligent la nivel județean 

3.1.1. Asigurarea conectării rețelei de drumuri județene la rețeaua TEN-T 

3.1.2. Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene 

3.1.3. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii feroviare 

3.1.4. Investiții pentru eliminarea blocajelor și fluidizarea traficului 

3.1.5. Îmbunătățirea siguranței traficului și securității transporturilor pentru toate căile de 

transport 

 

3.2.Creșterea calității vieții prin modernizarea și extinderea infrastructurii edilitare de bază și 

a mediului construit 

3.2.1. Investiții în infrastructura edilitară de bază 

 

Dezvoltare urbană 

3.3. Dezvoltarea urbană durabilă prin reabilitarea zonelor urbane 

3.3.1. Creșterea sustenabilității transportului public urban prin investiții 

3.3.2. Realizarea de investiții în vederea creșterii eficienței energetice 

3.3.3. Reabilitarea și extinderea zonelor verzi din mediul urban 

3.3.4. Dezvoltarea zonelor de agrement, culturale, sportive 

3.3.5. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și construit 

 

3.4. Dezvoltarea unui sistem urban echilibrat și policentric și a unei noi relații oraș-sat 

3.4.1. Susținerea activității polului de dezvoltare Râmnicu Vâlcea și sprijinirea dezvoltării 

urbane a celorlalte orașe 

3.4.2. Dezvoltarea durabilă prin realizareastrategiei de dezvoltare teritorială și a planurilor de 

mobilitate urbană 
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Mediu 

3.5. Îmbunătățirea managementului sistemului de gestionare a deșeurilor 

3.5.1. Planificarea strategică a gestionării deșeurilor 

3.5.2. Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor și substanțelor periculoase 

 

3.6. Prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului ale activităților industriale, 

agricole, edilitare, activităților de transport ș.a. 

3.6.1. Gestionarea resurselor de apă și controlul poluării industrial 

3.6.2. Protecția solului și subsolului 

3.6.3.Îmbunătățirea gradului de educare, conștientizare, informare, consultare și participare a 

cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul 

 

3.7. Protejarea mediului prin creșterea producției de energie din surse regenerabile 

3.7.1. Elaborarea de studii de identificare a potențialului energetic din județul Vâlcea 

3.7.2. Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile 

 

3.8. Menținerea speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate într-un stadiu favorabil de 

conservare 

3.8.2. Întocmirea, aprobarea și punerea în aplicare a planurilor de management și 

regulamentelor zonelor protejate constituite pe raza județului 

 

Domeniu strategic de dezvoltare 4: Turism, cultură și sport 

Direcții strategice de acțiune (priorități): 

Turism 

4.1. Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a județului Vâlcea, prin măsuri 

de promovare integrată, prin asigurarea unei oferte adaptate, bazată pe valorificarea 

superioară a potenţialului natural şi antropic 

4.1.1. Creşterea accesului, prin investiţii publice, la obiectivele de patrimoniu cultural şi 

arhitectural 

4.1.2. Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic, pentru 

iniţiativele de integrare a ofertei culturale şi de organizare de circuite 

4.1.3. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente culturale, în strânsă corelare cu 

patrimoniul cultural 

4.1.4. Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate 
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4.2. Crearea unei oferte turistice diversificate, integrate şi competitive prin susţinerea 

dezvoltării investiţiilor locale, care să conducă la creşterea volumului activităţii şi a 

circulaţiei turistice; crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin 

diversificarea serviciilor turistice, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea localităţilor, 

oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii județului Vâlcea şi 

pentru turişti. 

4.2.1. Sprijin pentru crearea de structuri de cazare sustenabilă, de mici dimensiuni în zonele 

rurale, pentru modernizarea şi restructurarea structurilor existente 

4.2.2. Investiţii publice locale pentru infrastructura de transport, de management al apei în 

zonele rurale 

4.2.3. Investiţii pentru creşterea şi valorificarea gradului de atractivitate pentru puncte de 

interes locale (stână, atelier de olărit etc.) 

4.2.4. Valorificarea superioară a potențialului turistic balnear de relaxare, SPA și medical 

4.2.5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 

4.2.6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 

4.2.7. Crearea de circuite turistice tematice și inter-tematice 

4.2.8. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul turismului 

 

Cultură 

4.3. Creșterea participării cetățenilor la o viață culturală atractivă, dinamică și conectată la 

valorile culturale naționale și internaționale 

4.3.1. Sprijinirea participării cetățenilor la o viață culturală și artistică atractivă în mediul rural 

și urban 

4.3.2. Îmbunătățirea infrastructurii culturale la nivelul județului 

 

4.4. Sprijinirea dezvoltării tuturor actorilor culturali, care să asigure o ofertă culturală 

diversificată și de calitate 

4.4.1. Asigurarea de condiții pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei culturale la nivelul 

județului 

 

4.5. Păstrarea și valorificarea bogăției patrimoniului cultural local 

4.5.1.Identificarea locațiilor cu potențial cultural și valorificarea patrimoniului cultural local 
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Sport 

4.6. Participarea activă a populației de toate vârstele la activități sportive în scopul 

ameliorării indicatorilor de sănătate a populației 

4.6.1.Derularea de activități care să determine participarea populației la activități sportive 

 

4.7.Creşterea numărului practicanților, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul 

integrării, participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetățeni activi, educați şi 

responsabili 

4.7.1.Dezvoltarea de activități care să susțină creșterea numărului de practicanți ai sportului 

 

4.8. Susținerea sportului de performanță în vederea creşterii calitative şi cantitative, a 

performanțelor interne şi internaționale 

4.8.1. Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sportului 

4.8.2. Dezvoltarea activităților care să încurajeze sportul de performanță 

 

 

Domeniu strategic de dezvoltare 5: Agricultura și dezvoltarea rurală 

Direcții strategice de acțiune (priorități): 

5.1. Creșterea competitivității sectorului agricol din județ prin modernizarea și integrarea 

pieței 

5.1.1. Creșterea investițiilor în domeniul agricol, inclusiv conformarea cu cerințele UE și 

cerințele de calitate 

5.1.2. Facilitarea accesului la piețele de capital pentru fermieri 

5.1.3. Creșterea calității învățământului, cercetărilor științifice și serviciilor în sectorul 

agricultură 

 

5.2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale 

5.2.1. Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei 

5.2.2. Sprijinirea tehnologiilor și produselor ecologice, inclusiv a biodiversității 

5.2.3. Sprijinirea adaptării și atenuării efectelor schimbărilor climatice 

 

5.3. Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural 

5.3.1. Creșterea numărului de investiții în infrastructura fizică și de servicii din mediul rural 
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4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

 

4.1.Programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, prin care se vor 

finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în perioada de programare 

2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programul Operațional Sănătate; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică; 

 Programul Operațional Tranziție Justă. 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  

 

Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia are la bază nevoile și oportunitățile de 

dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de 

dezvoltare socio-economică a regiunii și complementare cu documentele regionale, naționale și 

europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică:  

 consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și 

preluarea tehnologiilor avansate/ Intensificarea cooperării între universități/ instituțiile de 

cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri  

 creșterea sprijinului pentru dezvoltarea afacerilor pentru consolidarea competitivității  

 valorificarea avantajelelor digitalizării, susținerea conceptului de smart city  

 promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Regenerare urbană și spații verzi  

 Dezvoltarea mobilității regionale și locale  

 Conectivitate regională (îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T) și descongestionarea 

traficului  

 Îmbunătățirea infrastructurii de educație și adaptarea la cerințele de pe piața muncii  

 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

51 

 

 Dezvoltare urbană durabilă 

 Sistemul de management și control al POR SV 

 

Obiective specifice aferente obiectivelor politicii de coeziune 2021-2027: 

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă - o transformare economică inovatoare și inteligentă  

 OS FEDR a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor și crearea de locuri 

de muncă  

 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon  

 OS FEDR b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră  

 OS FEDR b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi 

în special în mediul urban și reducerea poluării  

 b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile  

 

OP 3 - O Europă mai conectată - mobilitate și conectivitate TIC regională  

 c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere  

 

OP 4 - O Europă mai socială  

 d (ii) Imbunatatirea accesului la servicii inclusive și de calitate în educatie, instruire și 

invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii, incusiv prin promovarea 

adaptarii la educatia și instruirea de la distanta și on-line  

 

 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetăţeni  

 e (i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;  

 e (ii) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane  
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Priorități și obiective specifice ale POR Sud-Vest Oltenia 

 

 Prioritatea 1  

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  

a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de munca  

 

 Prioritatea 2  

O regiune cu orașe Smart  

a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor  

 

 Prioritatea 3  

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră  

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea 

poluării  

b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile  

 

 Prioritatea 4  

O regiune accesibilă  

c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere  

 

 Prioritatea 5  

O regiune educată  

d (ii) Imbunatatirea accesului la servicii inclusive și de calitate în educatie, instruire și 

invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii, incusiv prin promovarea 

adaptarii la educatia și instruirea de la distanta și on-line  
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 Prioritatea 6  

O regiune atractiva  

e (i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;  

(ii) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane  

 

 Prioritatea 7  

Asistența tehnică  

Asigurarea funcționării sistemului de management  

 

 

4.2.Politica Agricolă Comună post-2020 

Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și 

societate, între Europa și agricultorii săi. Ea caută: 

 să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o 

aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile; 

 să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să-și poată asigura 

un trai decent; 
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 să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor 

naturale; 

 să conserve zonele rurale și peisajele de pe întreg teritoriul său; 

 să mențină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă din sectorul 

agricol, din cel agroalimentar și din sectoarele asociate. 

PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel 

european din resursele bugetului UE. 

Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. 

Principalele elemente ale PAC 

 Simplificarea și modernizarea politicii; 

 Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre; 

 Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță; 

 Distribuirea mai echitabilă a plăților directe; 

 Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.  

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multiannual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 

include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei 

proporții medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027. 

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care: 

 13,5 miliarde este destinată plăților directe 

 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).  

Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA: 

1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate). 

Plățile directe decuplate:  

 sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS); 

 sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR); 

 sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; 

 schemele pentru climă și mediu(ecoscheme) 

Plata directă cuplată: 

 sprijinul cuplat pentru venit; 

2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul vitivinicol). 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

55 

 

Obiective PAC 

 

 

Figura nr. 5 – Obiectivele PAC 

 

Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește 

FEADR: 

 angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente; 

 plăți pentru constrângeri natural sau alte constrângeri specifice anumitor zone; 

 plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; 

 investiții; 

 instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate; 

 instrumente de gestionare a riscurilor; 

 cooperare; 

 schimb de cunoștințe și informare. 

 

4.3. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor).  

   Conservarea Peisajelor 
și a Biodiversității 

Îngrijirea mediului 

Acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice 

Restabilirea echilibrului                    
de putere în cadrul      
lanțului alimentar 

Sporirea competitivității 

Asigurarea unui venit 
echitabil 

Protejarea calității alimentelor și a 
sănătății 

Zone rurale dinamice 

Sprijinirea reînoirii generaționale 
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La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat, care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în 

multe dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației 

naționale în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu 

care se confruntă comunitatea locală.  

 

4.3.1.  Bugetul local 

Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 

bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din 

alte fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării 

afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi 

investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală. 

Totodată, Consiliul local asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetăţenilor. 

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit.  

 

4.3.2.  Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  
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4.3.3. Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se 

pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes național, județean ori local.  

Spre exemplu:  

 Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.;  

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează programe de 

reabilitare a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;  

 Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;  

 Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 

importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură 

rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 
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 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele 

componente ale acestora; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 
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Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual 

cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte 

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

  

4.3.4. Compania Naţională de Investiţii S.A. 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu 

prevederile Anexei 3 din OG nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt 

acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n) din Anexa 3 a actului normativ menționat.  

Conform art. 3 alin. (1) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare 

energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / 

finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare  

Subprograme: 

 Subprogramul ”Săli de sport”  

 Subprogramul ”Bazine de înot”  

 Subprogramul ”Complexuri sportive”  

 Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

 Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

 Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

 Subprogramul ”Unități sanitare”  

 Subprogramul ”Săli de cinema”  

 Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

 Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  

 Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

Conform art. 3 alin. (2) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de 

pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren se pot finanța următoarele 
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categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, execuție de construcții noi, 

reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau 

prăbușiri de teren sau expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în 

consolidarea/ repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale 

construcției și/sau introducerea unor elemente structural suplimentare, demolări parțiale, lucrări de 

îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale  

 Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor 

blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin HG 

343/2014, până la finalizarea acestora  

 Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

 

4.3.5. Programele europene de finanțare nerambursabilă  

Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)  

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru 

realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru 

eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice 

şi sociale.  

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a 

statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu 

acționează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. 

Ele sunt co-finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii 

este necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.  

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt: 

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

 Fondul social european (FSE) 

 Fondul de coeziune (FC) 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între 

regiunile acesteia.  

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare 

este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:  
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• Inovare şi cercetare;  

• Agenda digitală;  

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

• Economie cu emisii reduse de carbon.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități 

profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul 

uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea 

FSE îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei 

cărora le este dificil să își găsească de lucru.  

FSE finanțează următoarele priorități:  

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea 

unor metode noi de lucru;  

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți 

perspectivele de angajare;  

• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;  

• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de 

locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de 

dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul 

obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi 

de control ca în cazul FSE şi FEDR.  

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:  

 rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană;  

 mediu.  

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de 

finanțare din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale 

politicii de dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, 
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forestiere și agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; 

asigurarea calității vieții în zonele rurale.  

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană 

în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune 

și statele membre. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA) derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din 

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi 

Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii: 

 măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole; 

 plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune; 

 contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor agricole 

pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor 

programe selectate de Comisia Europeană; 

 contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și legume 

în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile 

animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din 

R (UE) nr. 1308/2013.  

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii: 

 promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

unor organizații internaționale; 

 măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;  

 crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 

 sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor 

agricole. 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 

politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. Acesta este unul dintre cele 

cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își 

propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de 

muncă. 

 

 

http://www.apia.org.ro/ro/
http://www.apia.org.ro/ro/
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Fondul 

 sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil 

 ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile 

 finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în 

regiunile de coastă ale Europei 

 facilitează accesul la finanțare. 

Mod de funcționare 

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național. 

 Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța 

industriei pescuitului din țara respectivă. 

 Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum 

intenționează să cheltuiască banii alocați. 

 După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate. 

 Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului. 

 

Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, programele 

și fondurile aferente obiectivelor de politică sunt următoarele: 

 

 

Tabelul nr. 5 – Obiectivele politicii, programe și fonduri 2021-2027 

 

Obiectiv Program Fond 
 

Obiectivul de Politică 1 - O 

Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea 

unei transformări economice 

inovatoare și inteligente  

 

Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politică 2 - O 

Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon, în 

tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a 

Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD) 

FEDR 

FC 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 
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reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a 

adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și 

gestionării riscurilor  

 

Obiectivul de Politică 3 - O 

Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale  

 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 – O 

Europă mai socială și mai 

incluzivă prin implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale  

 

Programul Operațional 

Educație și Ocupare (POEO) 

FSE 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FSE 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FSE 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate 

a tuturor tipurilor de teritorii și 

a inițiativelor locale  

 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 

 

4.3.6. Programele de cooperare teritorială 

România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:  

 Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de 

accesibilitate transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare 

economică şi socială, precum şi acțiuni „people to people”; 

 Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și 

dezvoltarea urbană; 

 Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru 

al Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale 

sau regionale), precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.  
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Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar 

pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 

90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept 

public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca 

parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.  

 

4.3.7. Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația 

Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă 

europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi 

norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. 

Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.  

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între 

entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia), 

dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul 

Europei este, de asemenea, posibilă. 

 

4.3.8. Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul 

public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul 

public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi 

atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.  

 

4.3.9. Creditarea  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a 

finanțării pentru proiectele de investiții.  
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Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare 

pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru 

prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și 

neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-o situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, 

un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt 

şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru 

accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi 

contractate de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au 

ca surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  
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1. Prezentare generală  

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 

Râmnicu Vâlcea şi la 6 kilometri de Horezu, cel mai apropiat oraş.  

Are o poziţie geografi că favorabilă, fiind situată pe drumul naţional 67 Târgu Jiu – Râmnicu 

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. 

 

1.1.Limitele teritoriale 

Comuna Costești are următoarele vecinătăți: 

 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. 

  În 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 confluenţa celor trei ape: Bistriţa, 

Costeşti şi Romani, la sud de drumul naţional Târgu Jiu – Râmnicu 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) 

 

Figura nr. 6 – Harta Județului 

Vâlcea 
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Comuna Costești este tranzitată de următoarele artere rutiere:   

 DN 67  - E81/ Râmnicu Vâlcea – Costeşti – Horezu – Târgu Jiu – Motru – Drobeta 

Turnu 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 N-S, urmărind cursul Pârâului 

Bistriţa;  

 DC 150 (fostul 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. 

 

1.2.Suprafața comunei 

Conform raportului anual al primarului, aferent anului 2020, suprafața totală a comunei este de 

10.921 ha, împărțit în teren agricol și neagricol. Categoriile de teren au fost raportate astfel: 

 

 Teren arabil  399 ha; 

 Pășune 565 ha; 

 Fânețe 482 ha; 

 Livezi 220 ha; 

 

 Păduri 8.509 ha; 

 Drumuri 23 ha; 

 Ape 24 ha; 

 Zone construite 90 ha; 

 Terenuri nefolosite 126 ha. 

Satele componente  

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 rămas în 

satul Costeşti, fiind situat în centrul comunei. 

Satele sunt împărțite în mai multe cătune, care nu au însă rol administrativ:  

 satul Costești cu cătunele Costești, Ferigile, Blezeni, Popești, Secături și Grămești;  

 satul Pietreni cu cătunele Pietreni, Ciorobești, Gruiețe, Mejdini și Ruget;  

 satul Văratici cu cătunele Văratici, Linia Vie, Mlăci și Căline;  

 satul Bistrița cu cătunele Bistrița, Bolniceri, Pomești și Peri. 
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1.3.Stema comunei 

Descrierea stemei: 

Stema comunei Costești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. 

În câmp albastru se află un chevron de argint, încărcat cu trei 

copaci verzi, însoțit în șef de două clopote de argint. 

În vârful scutului se află un munte de argint. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn 

crenelat. 

 

Semnificațiile elementelor însumate: 

Chevronul face referire la Peștera Sf. Grigore (Peștera 

Liliecilor). 

Muntele semnifică forma de relief predominantă în zonă, iar 

copacii simbolizează bogăția silvică a zonei. 

Clopotele reprezintă bisericile și mănăstirile din regiune. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

 

2. Scurt istoric 

Aşezările săteşti au apărut cu mult înainte de primele menţiuni documentare. Denumirea 

actualului sat Bistriţa vine de la mănăstirea Bistriţa, aşezată pe pârâul Bistriţa, şi menţionată într-un 

document din 1492, prin care voievodul Vlad Călugărul a întărit mănăstirii Bistriţa mai multe sate.  

Satul Bistriţa s-a format mai târziu, la sfârşitul secolului al XV-lea se afla numai mănăstirea şi 

aşezările mizere ale robilor mânăstirii. Într-un documentar 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, ce rezultă că apare 

documentar pentru prima dată actualul sat de reşedinţă Costeşti. În secolele următoare, satul 

Costesti se întâlnește 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 
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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 decât acesta.  

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 alfabetic, pe judeţe şi 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 11 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. Privitor la problema social-agrară, 

stăpânirea unor părţi din sate de către mânăstire şi boieri a dus la schimbări de limite ale hotarelor. 

Pe hotarul 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). De casele 

existente la Măgureni îşi amintesc numai cei mai în vârstă oameni ai satului. Mulţi dintre cei care au 

venit de la Măgureni şi-au luat numele de Măgureanu. Primele aşezări au fost bordeiele (în 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

73 

 

toponimie este cunoscut locul “la bordeie”), iar apoi oamenii şi-au făcut 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 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 existenţa 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 seamă crescători 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. 

 

3. Cadrul natural 

3.1. Relieful 

Relieful este dominat de formele montane, aflate în partea de nord, cuprinzând peste 50% din 

suprafaţa comunei. Aceşti munţi fac parte din Munţii Căpăţânii, 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 pârâului 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 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 şi 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 munte 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”. 

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 și 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).  
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Mica depresiune subcarpatică Costeşti-Bistriţa este străbătută de albiile a două pârâuri 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 Neagota-Văratici (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 ape întâlnindu-se mai ales pietriş (numit pe plan local balastru) şi piatră 

folosite la construcţii. 

 

3.2. Solul 

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 cenuşie-negricioasă 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 subțire şi degradat, mai ales cele din pantă, sunt foarte 
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favorabile pomiculturii şi fâneţelor, mai puţin culturilor cerealiere. De altfel, 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 confluență – au 

format un „con de dejecţie” (un fel de delte uscate). Ele sunt fertile şi acest lucru a determinat 

întemeierea aici de aşezări omeneşti. Pământul e reavăn şi afânat şi menţine umezeala. 

 

3.3.  Condițiile climaterice 

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 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 

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 căror dată medie de apariţie oscilează în jur de 1 mai în nord, pot 

aduce pagube mari, în special pomiculturii. 
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Precipitaţiile 

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 800-900 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, aşa-numitele „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.  

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. 
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Vânturile 

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 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”.  

 

3.4. Rețeaua hidrografică 

Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al 

râului Olt, prin râurile mai mici – Bistriţa şi Costeşti – care 

izvorăsc 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 pârâul 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 
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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.  

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. 

 

3.5. Vegetația și fauna 

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 restriște, 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 din Oltenia a fost adus de călugări pe la mânăstiri „în călătoriiile patriarhului Macarie 

de la Antiohia în ţările române”, între 1653-1658. Se spune că Nicodin a adus la Tismana castanul 

de la Athos, din Grecia, de unde s-a răspândit şi în vestul Olteniei.  

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.  
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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.  

În apropierea apelor se întâlnesc 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 Costești 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 calcaroși ai Builei şi ai Cheilor 

Bistriţei adăpostesc minunata şi gingaşa 

floare a reginei, numită şi floare de colţ (Leontopodium alpinum), monument al naturii. Fraxinus 

ornus – mojdreanul – arbore sudic, creşte în zona pășunii Arnota (exemplare seculare). 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.  

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.  

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.  
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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: 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 (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.  

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 pârâul 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.  
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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 Buila-

Vânturariţa, 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 în pădurile şi 

zăvoaiele din partea de sud a comunei.  

Cele două pârâuri de munte – Bistriţa 

si Costeşti – constituie domeniul de 

răspândire al păstrăvului (Salmo trutta 

fario). Tot aici se mai întâlnesc moaca sau 

zglăvocul (Cottus gobio), iar mai la sud întâlnim mreana (Barbus barbus), nisipariţa (Cobitis 

romanica), jaieţele şi popetele. Cu peste 15 ani în urmă, pe cele două ape, în vecinătatea izvoarelor, 

se întâlnea cleanul (Lauciscus cephalus).  

Cu circa 10 ani în urmă, pe cele două pârâuri – 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 păstrăv, care 

ulterior a fost desființat.  

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 făcut să nu mai urce mreana pe firul Bistriței; distrugerea puietului 

prin procedeele practicate de „a pescui” cu var si curent electric; braconajul – pescuitul fără 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 înmulțească puietul. 
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4. Structura demografică 

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ
1
 al populației României din anul 2011, 

populația comunei Costești era de 3.244 locuitori, din care 1.547 de sex masculin și 1.697 de sex 

feminin. 

Analizând evoluția populației în perioada 2012 – 2020, constatăm că numărul locuitorilor 

comunei se înscrie pe un trend descendent. 

 

Tabelul nr. 6 – Populația comunei Costești în perioada 2012-2020 

  

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 3343 3325 3297 3269 3235 3178 3142 3098 3072 

     

Graficul nr. 1 – Populația comunei Costești în perioada 2012-2020 

 

 
 

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. 

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 

                                                      
1
Datele privind populația comunei Costești prezentate în cuprinsul Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027, sunt 

preluate de pe website statistici.insse.ro și  http://www.recensamantromania.ro/ 

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3343 3325 
3297 

3269 
3235 

3178 
3142 

3098 
3072 

Populația comunei Costești în perioada 2012-2020 

Populație 

http://www.recensamantromania.ro/


Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

83 

 

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).  

 

Tabelul nr. 7 – Repartizarea pe sexe a populației comunei în perioada 2016-2020 

  

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 3235 3178 3142 3098 3072 

Masculin 1567 1537 1533 1518 1502 

Feminin 1668 1641 1609 1580 1570 

 

Graficul nr. 2 - Reprezentarea grafică a populației comunei, în funcție de sexe 

 

 
 

Comuna Costeşti a fost printre puţinele comune din judeţul Vâlcea în care numărul bărbaţilor 

era 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. 

Comparând datele privind repartiția pe sexe a populației la nivelul comunei Costești în ultimii 5 

ani, observăm un procent mai mic pentru populația de sex masculin, populația de sex feminin 

înregistrând valori cu peste 6% mai mari în perioada 2016-2017, procent ce scade la 4% în 2020.  

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 este dispus mai mult în vecinătatea şoselei asfaltate ce urmează (paralel) malul drept al 

pârâului 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.  

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”, 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 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. 

Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale 

comunei Costești era următoarea: 

 

Tabelul nr. 8 – Repartiția populației pe satele componente, anul 2011 

 

Nr. 

crt. 

 

Sate componente 

Număr 

locuitori 

1.       COSTEȘTI 1353 

2.       BISTRIȚA 926 

5.        PIETRENI 568 

4.       VĂRATICI 397 
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Graficul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente, anul 2011 

 

 

 

În mediul rural, în perioada 2017-2019, durata medie a vieții pentru ambele sexe era de 72,94 

ani, fiind de 69,34 ani pentru bărbați și 77,15 ani pentru femei. 

În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă și sexe la nivelul comunei Costești, 

conform Tempo online, datele aferente anului 2020 înregistrate la acest moment indică următoarea 

situație: 

Tabelul nr. 9 – Structura populației pe grupe de vârstă și sexe, anul 2020 

 

Grupa 

de vârstă 

Sub  

5 ani 

5-9  

ani 

10-14 

ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

Masculin 48 52 54 74 100 87 108 92 123 

Feminin 36 43 66 73 90 66 107 75 144 

Total 84 95 120 147 190 153 215 167 267 
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Masculin 129 150 91 92 81 78 58 54 31 

Feminin 132 129 97 77 109 105 86 69 66 

Total 261 279 188 169 190 183 144 123 97 
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Graficul nr. 4 – Structura populației pe grupe de vârstă și sexe în anul 2020 

 

 
 

În continuare prezentăm situația privind mișcarea naturală a populației comunei Costești în 

perioada 2011-2019. 

 

Tabelul nr. 10 – Mișcarea naturală a populației comunei Costești 

 

Categorie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Născuți vii 15 17 24 18 17 16 19 16 16 

Decedați 42 47 47 42 45 46 42 56 40 

Spor natural -27 -30 -23 -24 -28 -30 -23 -40 -24 

 

În situația prezentată s-a evidențiat sporul natural, un indicator demografic dependent de 

natalitate și mortalitate, care se calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de 

mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și 

cel al deceselor în rândul unei populații determinate într-o perioadă de timp. La nivelul comunei 

Costești sporul natural este negativ pe toată perioada analizată.  
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Graficul nr. 5 – Mișcarea naturală a populației comunei Costești, 2011-2019 

 

 
 

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români (97%), conform 

recensământului din 2011. Pentru 3% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută, iar etnia 

romă are reprezentare scăzută.  

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 albaștri 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. 

 

Tabelul nr. 11 – Structura populației în funcție de etnie 
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Număr locuitori 
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Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de etnie  

 
 

În ceea ce privește confesiunea religioasă, conform datelor oficiale populația comunei este 

majoritar ortodoxă (97%), dar există și minorități reduse de reformați și atei. Pentru 3% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Tabelul nr. 12 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

Confesiunea religioasă Număr locuitori 

Ortodoxă 3.152 

Reformată 5 

Atei 4 

Informație nedisponibilă 83 

 

Graficul nr. 7 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 
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Mișcarea migratorie a populației 

La recensământul din anul 2011, în comuna Costești, populația stabilă număra 3.165 

locuitori, din care 1.510 de sex masculin și 1.655 de sex feminin. Tot atunci s-a înregistrat un 

număr de 1.127 gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației 

fiind de 2,65. Totodată, s-au înregistrat 1.393 clădiri cu locuințe.  

Referitor la planul caselor vechi, acesta este alcătuit din 2 încăperi, cu o singura intrare din 

exterior, tipul de casa cu o singura încăpere fiind mai rar întâlnit. În prima încăpere, ce face legătura 

și cu exteriorul, sunt așezate vatra libera și coșul, aceasta încăpere numindu-se “la foc” (încăperea 

unde se face focul ce servește atat pentru gătit cat si pentru încălzit). Aceasta încăpere avea funcții 

multiple: aici locuiau oamenii în majoritatea timpului, era în termeni actuali “camera de zi”, locul 

de preparare al hranei, de lucru, uneori chiar de dormit, în jurul vetrei foarte joase. În a doua 

încăpere numita “celar” (camera buna) se păstrau hainele și alte lucruri de valoare.  

Un element care dă o atracție deosebita caselor din aceasta parte a Vâlcei este foișorul. Casa cu 

foișor reprezintă una din dintre cele mai izbutite realizări ale meșterilor de case vâlceni. Foișorul 

este un loc de munca, de odihna, de servit masa și dormitor de vară, contribuind în procent mare la 

estetica și identitatea acestui tip de locuința. 

Noua arhitectura din Costești se distinge prin case mai mari față de vechea arhitectură din lemn, 

cu dimensiuni modeste. Temeliile noilor construcții sunt mai înalte și făcute din beton sau piatra. 

Pietrele sunt frumos rostuite, iar intrările beciurilor sunt arcuite. Pereții sunt construiți, in cea mai 

mare parte din cărămidă, cazul caselor din lemn devenind foarte rar. Planul s-a modificat in sensul 

ca au apărut multe încăperi cu funcții noi: sufragerii, dormitoare, băi. Casele înalte au și arcade, 

fiind pe timp de vară salonul deschis al casei, unde se primesc oaspeții. Culoarea este atotprezenta, 

albul pastrându-se pentru corpul casei, dar pe el apărând multe nuanțe de albastru, verde, maro etc. 

aplicate pe tâmplăria de lemn aferentă geamlâcului (un element des întâlnit la nivelul arhitecturii 

costeștene) și parapetului terasei.  

Construcţiile anexe (acareturile) pot fi amenajate în subsol, la suprafața 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, cârpătorul 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.).  
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Tendința de migrare a forței de munca și-a spus cuvântul și la nivel arhitectural, prezentând 

influențe străine, în funcție de modelele pe care au dorit să le preia, dar care nu se încadrează in 

specificul zonei. Arhitectura ultimilor 20-30 de ani, de tip vilă, este realizată de multe ori într-o 

manieră depersonalizată, cu o volumetrie discordantă, cu stridențe cromatice  

Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor existente și suprafața locuibilă pentru comuna 

Costești în perioada 2015-2019. 

 

Tabelul nr. 13 – Situația locuințelor existente și suprafața locuibilă 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Locuințe existente 1456 1456 1458 1458 1460 

Suprafața locuibilă – m
2
 69510 69510 69731 69983 70159 

 

Conform datelor furnizate prin intermediul Tempo Online, numărul plecărilor cu domiciliul 

este mai mare decât numărul stabilirilor cu domiciliul în comuna Costești. O imagine a procesului 

de migrare în perioada 2015-2019 la nivelul comunei Costești o putem desprinde urmărind datele 

prezentate în tabelul de mai jos:  

 

Tabelul nr. 14 – Mișcarea migratorie a populației comunei Costești 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stabiliri de reședința 21 86 20 13 16 

2. Plecări cu reședința 32 45 30 24 24 

3. Stabiliri cu domiciliul 47 46 49 48 50 

4. Plecări cu domiciliul 54 73 62 54 52 

5. Imigranți definitivi 1 2 0 1 1 

6. Emigranți definitivi 0 0 1 1 1 

 

Pe baza indicatorilor analizați, se poate aprecia că şi în etapa următoare va interveni o reducere 

a numărului locuitorilor fără a determina modificări esenţiale ale ordinului de mărime a satelor şi 

structurii populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe.  

Se observă o migrare a populației, tinerii din localitate care urmează cursurile superioare în alte 

orașe mari ale țării (Sibiu, București, Timișoara) , nu se mai întorc.  

Se poate constata destabilizarea teritoriala a populatiei datorată migrațiilor populației, generată 

de lipsa locurilor de munca și un dezechilibru în raportul natalitate- mortalitate favorabil indicelui 

din urma.  
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5. Infrastructura de transport 

Teritoriul comunei este tranzitat de: 

 DN 67  - E81/ Râmnicu Vâlcea – Costeşti – Horezu – Târgu Jiu – Motru – Drobeta 

Turnu 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 N-S, urmărind cursul Pârâului 

Bistriţa;  

 DC 150 (fostul 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. 

Circulație pietonală  

La nivelul localității nu există trotuare, decât pe o porțiune foarte mică în zona centrală.  

Transportul feroviar  

Calea ferată industrială cu ecartament îngust, cu traseul Bistriţa – Costeşti – Tomşani – Băbeni – 

Govora, alimentează Uzinele de Sodă Govora cu piatră de calcar.  

Transportul public  

Traseele, ce includ comuna Costești,  din Programul de transport județean de persoane prin curse 

regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87/28.12.2012, actualizate la data 

de 01.12.2017, sunt următoarele:  

 Bălcești, Horezu, Râmnicu Vâlcea 

 Horezu, Surpatele, Râmnicu Vâlcea 

 Horezu, Pietrari, Râmnicu Vâlcea 

 Horezu, Platforma chimică, Râmnicu Vâlcea 

 Râmnicu Vâlcea, Horezu, Alunu 

 Râmnicu Vâlcea, Pietrari, Costești 

 Râmnicu Vâlcea, Horezu, Stroiești 

 Râmnicu Vâlcea, Pietrari, Vaideeni 

 Râmnicu Vâlcea, Horezu, Zătreni 

 Horezu, Costești, Bărbătești 

 Horezu, Tomșani, Costești 

Traficul staţionar  

La nivelul localității sunt amenajate locuri de parcare în centrul comunei – zona Primărie, 

Poliție, Magazin, Bloc locuințe, parcare la Școala Ferigile și Dispensarul medical uman 
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6. Infrastructura tehnico-edilitară 

A. Alimentarea cu apă 

Comuna Costești, formată din 4 sate, cu o populație de peste 3.000 locuitori, beneficiază de 

alimentare cu apă în sistem centralizat, cu o lungime a rețelei de circa 43 km,  pentru aproximativ 

90% din locuitori, restul locuitorilor descurcându-se prin surse proprii.  

Alimentarea cu apă în sistem centralizat pentru întreaga comună se face din trei surse:  

 sursa Bistrița (Fierbere) 11,9 l/s, alimentează satul Bistrița și Costești;  

 sursa Pietreni (44 izvoare) – alimentează satele Pietreni, Costești, Văratici și parțial 

Bistrița; 

 în Cătunul Ciorobești, la nord de Biserică, lângă valea Bolovanului, există o altă sursă 

de captare apă și rezervor înmagazinare, realizată de Asociația Ciorobești- sursă proprie 

pentru aprox. 20 gospodării. 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile este de 550 metri cubi pe zi. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, conform Institutului Național de Statistică 

în perioada 2011 – 2019 se prezintă după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 15 – Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în comuna Costești 

 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

Total apă 

distribuită 

(mii m
3
) 

95 150 100 90 139 195 120 120 120 

Din care 

pentru uz 

casnic 

(mii m
3
) 

85 130 87 80 139 115 120 120 120 

 

 

B. Canalizarea menajeră 

Există reţea de canalizare realizată pe o lungime de 20 420 m pe toate drumurile principale – 

deserveşte aproape întreaga localitate.  

Pe tot traseul de canalizare există stații de pompare, amplasate pe suprafețe unde scurgerea nu se 

poate realiza gravitațional.  
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Gospodăriile individuale care nu sunt racordate sau care nu se pot racorda la rețeaua de 

canalizare sunt nevoiete să apleleze la sistem propriu prin amplasarea unor bazine vidanjabile 

etanșe.  

Stația de epurare existentă este amplasată în partea de sud a comunei, spre limita cu comuna 

Tomșani, în afara intravilanului și a zonei construite. Tipul stației de epurare este mecano-biologică 

cu 2 module , Q max = 300 mc/zi.  

Rețeaua de canalizare cuprinde 14 stații de pompare, 340 cămine de vizitare , 28 pompe 

submersibile dotate S.P.A.U. (1A+1R) și un bazin de egalizare – omogenizare și pompare. 

 

C. Alimentarea cu energie electrică și iluminatul stradal 

Toată comuna este alimentată cu energie electrică, prin LEA 20 KV (linia Vâlcea Sud – Târgu 

Jiu) – SC Electrica – centrul Horezu; pe teritoriul comunei există 9 posturi de transformare, de 100 

– 630 KV.  

Comuna Costești este traversată de rețeaua de înaltă tensiune 110 kv pe direcția est – vest, 

urmărind la distanță în afara zonei locuite drumul național 67.  

La nivelul localității s-au realizat lucrări de extindere, reabilitare, modernizare a sistemului de 

iluminat public. Astfel a fost extins și modernizat iluminatul public cuprinzând peste 600 de lămpoi 

ce funcționează cu tehnologie LED. 

 

D.  Poștă și telecomunicații  

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. De asemenea există posibilitatea 

accesului la internet și cablu – TV. 

Principali operatori de servicii ce operează în comună sunt Telekom, Digi (RCS&RDS) Orange 

și Vodafone. 

 

E.  Alimentarea cu energie termică și gaze naturale 

În prezent, comuna Costești nu este racordată la rețeaua de gaze naturale. Autoritățile locale au 

demarat un proiect de alimentare cu gaze naturale ce va include o rețea de peste 21km. 

Sistemul de încălzire existent se bazează pe utilizarea surselor proprii.  

Astfel, în cadrul localității sunt utilizate următoarele tipuri de combustibili:  

 pentru prepararea hranei se utilizează gaze lichefiate la mașini de gătit tip aragaz și lemne de 

foc pentru plite; 
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 pentru încălzire se utilizează combustibili solizi (lemne de foc și cărbuni) pentru sobe din 

cărămidă / teracotă sau microcentrale, realizate după soluții locale, fără o bază tehnică 

corectă, cu implicații asupra randamentului şi siguranței în exploatare. 

 

F. Gospodărie comunală și salubrizare 

Comuna Costești face parte din Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 

Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea. 

Gestionarea deșeurilor din comună se realizează în conformitate cu Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor al județului Vâlcea. 

Acesta se aplică pentru toate tipurile de deșeuri solide și lichide, după cum urmează: 

 deșeuri municipale (menajere și asimilabile din comerț, instituții și servicii); 

 deșeuri din ambalaje; 

 nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești; 

 deșeuri din construcții și demolări; 

 deșeuri de producție nepericuloase și periculoase; 

 vehicule scoase din uz; 

 deșeuri sub formă de echipamente electrice și electronice. 

Operatorul de salubrizare la nivelul comunei Costești este SC URBAN SRL. De asemenea există 

contracte de colaborare cu : 

 MUSTATA CONSTRUCT SRL în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri 

municipale (colectate și transportate separat,stocate temporar,sortate și încredințate în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje)  

 RoRec firmă de colectare și reciclare deșeuri de genul echipamente tehnica de calcul, 

electronice, electrocasnice, deșeuri rezultate în urma producției și consumabile  

 ECOSMART UNION SA care îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț si industrie și pentru deșeurile de 

ambalaje din deșeurile municipale, pentru clienții săi, producători sau deținători de ambalaje. 
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7. Factori și probleme de mediu 

7.1. Factorii de mediu 

În ultimii 40 de ani, Europa a instituit politici de combatere a unor probleme specifice, cum ar fi 

poluarea aerului și poluarea apelor. Unele dintre aceste politici au avut rezultate remarcabile. 

Europenii se bucură de un aer mai curat și de ape de scăldat mai curate. Rata de reciclare 

a deșeurilor a crescut. Din ce în ce mai multe zone terestre și marine sunt protejate. Uniunea 

Europeană a redus emisiile de gaze cu efect de seră față de nivelurile înregistrate în 1990. 

Oamenii nu pot trăi bine dacă mediul și economia sunt într-o stare precară. Inegalitatea 

distribuției beneficiilor, de exemplu a bogăției economice și a aerului curat, dar și a costurilor, 

inclusiv a celor asociate poluării și culturilor pierdute din cauza secetei, vor continua să genereze 

tulburări sociale. 

Exploatarea de calcar din satul Bistriţa reprezintă pe lângă locurile de muncă pentru localnici şi 

impozitele către bugetul local și un puternic impact negativ asupra mediului şi asupra activităţii de 

turism.  

Cariera de calcar alimentează Uzinele Sodice de la Govora cu calcar, transportul făcându-se cu 

trenul și cu camioanele. Sterilul rezultat in urma exploatarii este depozitat pe halda de steril. 

Perimetrul de exploatare are o suprafaţă de 1,161 km² şi 200 m extindere în adâncime. Exploatarea 

în carieră cuprinde 8 trepte a câte 30 m înălţime şi taluz de lucru de 75°, situate între cotele +732 şi 

+977, dintre care la ora actuală doar cele 3 inferioare sunt active, următoarele 3 sunt inactive, iar 

cele 2 superioare sunt nedeschise. Ţinând cont că halda reprezintă 40% din materialul extras, până 

în prezent, în cei aproape 50 ani de activitate, reprezintă zona exploatării cu cel mai mare risc, fiind 

încadrată în clasa de periculozitate „halde cu deplasări ce pot fi limitate prin amenajări”, datorită 

instabilităţii materialului haldat şi alunecării acestuia prin presiunea exercitată asupra stratelor de 

marne, argile şi nisipuri pe care au ajuns să fie depozitate. Cea mai mare alunecare s-a produs în 

1978, când alunecarea a necesitat devierea şi regularizarea pârâului Costeşti. În prezent se 

efectuează lucrări de stabilizare a haldei. Din punct e vedere tehnic, dezvoltarea exploatării miniere 

este constrânsă amplasarea Mănăstirii Arnota spre vest, de constituţia reliefului Cheile Costeşti cu 

versanţi foarte înclinaţi şi pereţi verticali de peste 100m și de vecinătatea nordică a Parcului 

Național Buila Vânturarița.  

Din datele preluate din Panul Local de actiune pentru Mediu în Județul Vâlcea rezultă că la 

nivelul Comunei Costești, Cariera Bistrița are următoarele efecte:  

Efectul asupra sanatatii umane a fost evaluat ca fiind redus, datorat numarului mic de 

personane din zona limitrofă exploatării.  
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Impactul asupra mediului – Afectarea conditiilor geologice și hidrologice din cauza 

exploatării carierei de calcar implica un efect mare asupra mediului. În privința efectului pe care 

activitatea miniera o induce asupra apei de suprafața și a aerului acesta a fost evaluat ca fiind redus, 

deoarece afectează o arie relativ mica.  

Impactul asupra calitatii vietii – Halda de steril nu este stabilă și provoacă alunecări de teren, 

punând în pericol așezările locuitorilor, unii fiind deja strămutați. Riscul de alunecări de teren, încă 

existent, a fost evaluat ca mare, referitor la componenta sol. Emisiile de particule minerale de la 

concasarea calcarului si halda de steril provoacă un efect semnificativ asupra calității vieții.  

În plus, efectul de reducere a potențialului de dezvoltare turistica a fost evaluat ca fiind redus. 

Deşeuri industriale  

Cele mai mari cantităţi de deşeuri industriale sunt produse de exploatarea în carieră a calcarului; 

materialul rezultat din procesarea calcarului pentru chimie este totuși un produs vandabil ca și 

calcar subgabaritic.  

Alte deșeuri care nu sunt biodegradabile : materiale şi echipamente uzate ( deşeuri metalice, 

deşeuri din cauciuc , uleiuri , nămoluri şi ambalaje). Zonele de exploatare a calcarului sunt zone 

care produc grave deteriorări ale mediului prin decopertări , excavări , haldări exterioare, terenurile 

sunt scoase din circuitul economic pe suprafeţe foarte mari pentru perioade de mulţi ani. 

Calitatea aerului 

Exploatarea și prelucrarea calcarului, transportul greu necontrolat, infrastructura de drumuri slab 

dezvoltată; toate aceste disfuncționalități duc la poluarea aerului în zonele carierei Bistrița, satului 

Bistrița și a satului Pietreni. Nu există perdele de protecție care să diminueze acest factor negativ. 

S.N.S. asigură pe acest tronson de drum pe toată perioada anului estomparea poluării 

atmosferice prin umectarea suprafeței de drum. 

De asemene lipsa sistemului centralizat de gaze naturale și utilizarea combustibililor solizi în 

încălzirea locuințelor, a apei menajere și a hranei au efecte negative asupra calității aerului. 

Calitatea apei și solului 

O sursă de poluare a apelor și a solului o constituie depozitarea necontrolată sau 

necorespunzătoare a deșeurilor pe cursul apelor, folosirea îngrășămintelor chimice în agricultură, 

existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale. 

Poluare fonică 

O disfuncționalitate majoră o prezintă traficul rutier desfășurat pe traseul Cariera Costești – Sat 

Bistrița, traversarea localității creând disconfort locuitorilor prin poluare fonică produsă de benzile 

transportoare a calcarului la stația de siloz.  
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7.2. Factorii de risc natural 

Risc seismic 

Hazardul seismic nu poate fi modificat de oameni (exceptie facand zonele cu potential de 

lichefiere sau de alunecari de teren unde ar fi posibile imbunatatiri ale terenului). Expunerea  

constructiilor la hazardul seismic nu poate fi nici ea redusa. Astfel reducerea riscului seismic se 

realizeaza prin reducerea vulnerabilitatii constructiilor existente. 

Comuna Costești se încadrează în unitățile administrativ-teritoriale amplasate în zone pentru 

care intensitatea seismică pe scara MSK este minim VII la o perioadă medie de revenire de cca. 50 

ani. 

Risc de inundabilitate 

În perioadele de ploi torențiale de lungă durată şi la topirea zăpezii (când temperaturile cresc 

brusc) pâraiele care străbat comuna produc inundații ale gospodăriilor populației şi terenurilor 

agricole astfel: 

 Pe pârâul Bistrița la ieșirea din defileu ploile torențiale cresc debitul și afectează gospodăriile de 

pe partea stângă a pârâului;  

 În  zona islazului, punctul STOG există riscul ca apa să iasă din matcă; 

 Puncte vulnerabile ce trebuie rezolvate pe traseul cursului Bistrița se găsesc în zona Podului, 

satul Văratici și în apropierea vecinătății cu comuna Tomșani; 

  Pârâul Costești își schimbă cursul producând inundații în zona haldei; 

  Traseul pârâului Costești în zona Lunca , în zona Linia moartă în apropierea intersecției cu DN 

67 poate afecta terenuri agricole și podețe, mai puțin gospodării. 

Risc de instabilitate 

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 pârâului 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 ultimii ani, ducând chiar la astuparea vechii albii a pârâului Costeşti, aflată 

mai la vest de canalul pe care acesta curge în prezent. 

Halda reprezintă zona exploatării cu cel mai mare risc, fiind încadrată în clasa de periculozitate 

„halde cu deplasări ce pot fi limitate prin amenajări”, datorită instabilităţii materialului haldat şi 
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alunecării acestuia prin presiunea exercitată asupra straturilor de marne, argile şi nisipuri pe care au 

ajuns să fie depozitate.  

În urma acestor manifestări, S.N.S. – Sucursala de Exploatare Minieră Vâlcea a elaborat studii 

și proiecte pentru asigurarea stabilității haldei de calcar subgabaritic (sort de calcar vandabil), 

urmate de lucrările efectiv de amenajare a haldei în diferite etape ale exploatării. Lucrările au avut 

în vedere drenarea și amenajarea fundamentului haldei cu scopul înlăturării pământurilor improprii, 

eliminarea băltirilor și preluării infiltrațiilor. 

În ceea ce privește alte riscuri, pot fi menționate următoarele: incendii, secetă, îngheț de 

primăvară, calamități naturale (ex. atacuri ale insectelor asupra pădurii și livezilor, pesta porcină, 

gripa aviară), poluarea surselor de apă cu nitrați și nitriți, abandonul livezilor și fânețelor care cresc 

incidența atacurilor animalelor sălbatice. 

 

7.3.Biodiversitate și arii naturale protejate 

Parcul Național Buila – Vânturarița este o arie 

protejată de interes național ce corespunde categoriei a 

II-a IUCN (parc național), situată în Carpații 

Meridionali, pe teritoriul administrativ al județului 

Vâlcea. 

Aria naturală se află în partea vestică a județului 

Vâlcea (aproape de limita teritorială cu județul Gorj), în 

sudul Munților Căpățânii, pe teritoriul 

localităților Costești, Bărbătești și Băile Olănești. 

Suprafața Parcului Național Buila Vânturarița pe teritoriul Comunei Costești este de 2153,5 ha.  

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa are 6 puncte de intrare:  

 trei puncte în  comuna Costeşti: unul pe Valea Bistriţa și două pe Valea Costeşti: 

Bistriţa, Pietreni-Prislop şi Pietreni-Valea Morii;  

 un punct în comuna Bărbăteşti pe Valea Otăsăului;  

 un punct în Satul Cheia pe Valea Cheia;  

 un punct în Oraşul Băile Olăneşti pe Valea Olăneşti. 

Parcul național cu o suprafață de 4.186 hectare (este cel mai mic parc național din România) a 

fost declarat arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004, publicată în 

Monitorul Oficial al României, nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru noi zone). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_C%C4%83p%C4%83%C8%9B%C3%A2nii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83rb%C4%83te%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ile_Ol%C4%83ne%C8%99ti
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Aria protejată reprezintă o zonă montană (relief carstic cu vârfuri ascuțite, turnuri, ace, creste 

calcaroase, peșteri, cheiuri, văii, păduri, pajiști și fânețe) ce adăpostește o gamă floristică și 

faunistică variată, specifică Meridionalilor. 

Parcul cuprinde creasta calcaroasă liniară Buila –Vânturarița care sunt cele mai impunătoare 

masive care dau și denumirea parcului. Acesta   se întinde pe o lungime de 14 km de la Vest de 

Cheile Bistriței la Est de Cheile Olăneștiului (Folea) și având o lățime între 2-4 km, atingând cea 

mai mică înălțime la intrarea în Cheile Bistriței (550 m) și înălțimea maximă în Vârfurile 

Vânturarița (1885 m) și Buila (1849 m). 

Masivele calcaroase conferă parcului un caracter de insularitate în cadrul Munților Căpățâni și 

prezintă numeroase forme exocarstice (chei,abrupturi calcaroase, doline, lapiezuri, grohotișuri 

calcaroase, hornuri, ace, strungi) și endocarstice (avene și peșteri).  Acestea împreună cu formele 

munților realizează câteva peisaje unice care conferă o frumusețe aparte Parcului Buila Vânturarița. 

Accesibilitatea dificilă i-au pus în evidență caracterul sălbatic ceea ce a permis păstrarea a 

numeroase elemente ale patrimoniului natural ꞉ habitate naturale, păduri seculare, situri 

mineralogice și paleontologice, peșteri și numeroase specii de floră și faună. 

În arealul parcului au fost identificate 18 tipuri de habitate comunitare: Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, Păduri din Tilio-Acerion pe versanți 

abrupți, grohotișuri și ravene, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-

Piceetea), Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, Tufărișuri alpine și boreale, 

Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, 

Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi, Pajiști calcifile alpine și 

subalpine, Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae), 

Fânețe montane, Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin 

(Thlaspietea rotundifolii), Grohotșiuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia 

alpinae și Galeopsietalia ladani), Peșteri închise accesului public, Versanți stâncoși cu vegetație 

chasmofitică pe roci calcaroase și Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr. 2 – Papucul doamnei Foto nr. 1 – Ligularia  

Foto nr. 3 – Clopoțelul de munte 
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Parcul național se suprapune sitului Natura 2000 - Buila-Vânturarița, la baza desemnării 

acestuia aflându-se câteva specii faunistice și floristice enumerate în anexa I-a a Directivei 

Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a 

speciilor de faună și floră sălbatică); printre care: cinci mamifere: ursul brun (Ursus arctos), lupul 

(Canis lupus), râsul (Lynx lynx), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus) și liliacul cu urechi 

de șoarece (Myotis blythii); un amfibian cunoscut sub denumirea populară de ivoraș-cu-burta-

galbenă (Bombina variegata) și trei specii floristice rare: papucul doamnei (Cypripedium calceolus), 

clopoțel de munte (Campanula serrata) și ligularia (Ligularia sibirica). 

 

 

Rezervaţia Muzeul Trovanţilor este o arie protejată de interes național ce corespunde 

categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în județul Vâlcea, pe teritoriul 

administrativ al comunei Costești.  

Rezervația naturală reprezintă un muzeu geologic în aer liber, o zonă cu mici denivelări aflată la 

baza unei cariere de nisip, în a cărui perimetru se găsesc mai multe formațiuni geologice, cu 

dimensiuni de la câțiva centimetri până la câțiva metri și forme neregulate, sferice sau elipsoidale; 

cunoscute sub denumirea de trovanți. 

Muzeul Trovanților are ca principal scop 

protejarea formaţiunilor geologice denumite trovanţi, 

ocupă o suprafaţă de 1,1 ha şi este situată pe teritoriul 

comunei Costeşti. Din punct de vedere ştiinţific, zona 

este valoroasă prin faptul că aici apar cei mai 

reprezentativi trovanţi, într-o densitate foarte mare şi 

în plus, aici a fost amenajat singurul muzeu cunoscut 

de acest gen.  

Izvoare de ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotonice, folosite în 

tratament balnear, indicate în cură internă şi externă, apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile 

Olăneşti. Apele sunt clorurate, sodice, bicarbonatate, calcice, magneziene, sulfuroase, slab iodurate, 
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cu mineralizaţii totale cuprinse între 1,014 – 2 g/l, recomandate pentru tratarea afecţiunilor renale, 

digestive, hepatobiliare, reumatismale şi endocrine. 

 

8. Capital uman, educație, sănătate și servicii sociale 

 

8.1. Forța de muncă și șomajul 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa 

de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, 

incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la 

activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului 

faţă de inactivitate.  

Sub aspectul ocupării forţei de muncă, facem precizarea că majoritatea locuitorilor practică 

agricultura ca mijloc de bază pentru vieţuire, fără a exista evidenţe clare în acest sens. Activităţile 

afectate agriculturii au o gamă largă şi admit participarea persoanelor de la vârste mici până la cele 

foarte înaintate, inclusiv a persoanelor antrenate în alte profesii (după orele de program). 

Principalele activităţi în comună sunt agricultura și zootehnia. 

Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Costești în perioada 2011-2019. 

 

Tabelul nr. 16 – Numărul mediu de salariați din comuna Costești în perioada 2011-2019 

 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

Număr 

mediu 

salariați 

476 486 516 518 528 409 420 425 429 

 

 

Conform datelor oficiale, la nivelul județului Vâlcea, la data de referință 31.12.2020, rata 

șomajului era de 3,6 %, fiind de 3,3% în rândul populației de sex masculin și 3,9% în rândul 

populației de sex feminin (la nivelul comunei Costești, ponderea mai ridicată de șomeri se 

înregistrează în rândul populației de sex masculin – lucru ce poate indica o reducere a activităților 

economice de tip industrial ce necesitau prin specificul lor forță de muncă brută).  

Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă. 

În cele ce urmează prezentăm situația șomerilor ce s-a înregistrat, conform institutului Național 

de Statistică,  la nivelul comunei Costești, în perioada ianuarie – decembrie 2020: 
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Tabelul nr. 17 – Situația șomerilor din comuna Costești în perioada 01.2020 – 12.2020 

 

Lună 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total 25 19 16 21 23 16 43 58 54 41 39 43 

Masculin 15 13 10 13 15 9 34 47 39 29 25 27 

Feminin 10 6 6 8 8 7 9 11 15 12 14 16 

  

 

8.2.Educație 

Pe raza comunei funcționează :  

 Școala Gimnazială Ferigile și grădinițele din Costești și Bistrița. Numărul elevilor 

înscriși în anul școlar 2020/2021 este de 210; 

 Școala Profesională  Specială Bistrița ce funcționează ca o unitate de tip internat, având 

un număr de 174 de elevi înscriși în anul școlar 2020/2021, în două locații 9 clase la 

Școala Profesională Specială Bistrița și 6 clase la liceul Tehnologic Forestier Râmnicu 

Vâlcea. 

Școala cu clasele I-VIII Ferigile - Costești, sat Costești, județul 

Vâlcea este o școală cu veche tradiție în istoria învățământului 

românesc, în cadrul căreia funcționează 10 săli de clasă, dispunând 

și de un laborator de biologie, un cabinet de matematică, un 

laborator de fizică-chimie și unul de informatică. Școala a fost 

renovată integral și oferă dotări la standarde înalte elevilor și 

cadrelor didactice. 

Școala Profesională  Specială Bistrița este o 

instituţie modernă care promovează programele 

educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe 

valori şi principii ale educaţiei incluzive,  oferind 

elevilor posibilitatea unei dezvoltări  optime. Elevul 

beneficiază de un învăţământ retehnologizat (spaţii 

dotate corespunzător, acces la comunicaţii electronice, tehnologii didactice corespunzătoare), 

recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibil  itate. Şcoala oferă elevilor posibilitatea de a 

învăţa în funcţie de ritm, capacitate şi nevoi proprii.  

Baza materială a școlii este constituită din: 

Foto nr. 4 – Școala Gimnazială 

Ferigile 

Foto nr. 5– Școala Profesională Specială 

Bistrița 
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• Internat cu 90 de locuri; 

• 12 săli de clasă, personalizate în cabinete pe specialităţi (limba română, matematică, 

lăcătuşerie, prelucrarea lemnului, costrucţii, informatică, istorie, religie, biologie, etc.) 

• 10 ateliere școlare pentru instruire practică (mecanică, tâmplărie, zidari-zugravi-vopsitori, 

croitori, bucătari-cofetari). 

Referitor la nivelul de pregătire al locuitorilor comunei Costești, recensământul populației din 

anul 2011 furnizează următoarele date: 

 

Tabelul nr. 18 – Nivelul de educație al populației comunei – anul 2011 

 

Nivel Învățământ 

superior 

Postliceal 

și de 

maiștri 

Liceal Profesional 

și de 

ucenici 

Inferior 

(gimnazial) 

Primar Fără 

școală 

absolvită 

Populație 244 92 809 449 919 415 92 

 

Graficul nr. 8 – Nivelul de educație al populației comunei Costești 

 

 

 

Din datele prezentate rezultă că 44% din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste 

sunt absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 15% - absolvenți învățământ profesional și de 

ucenici, 27% - absolvenți învățământ liceal, 3% - învățământ postliceal, 8% - absolvenți învățământ 

superior, înregistrându-se și un procent de 3% fără școală absolvită. 

La recensământul din anul 2011, în comuna Costești s-au înregistrat 32 persoane analfabete, 11 

de sex masculin și 21 de sex feminin. 

 

Învățământ superior 
8% 

Post- 
liceal  
și de  

maiștri 
3% 

Liceal 
27% 

Profesional și de ucenici 
15% 

Inferior (gimnazial) 
30% 

Primar 
14% 

Fără școală absolvită 
3% 

Other 
47% 

Populația comunei structurată nivelul de pregătire 
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8.3. Sănătate și servicii sociale 

 

În comuna Costești funcționează două dispensare medicale, unul în satul Costești și unul în satul 

Pietreni, un punct sanitar la căminul cultural din satul Bistrița precum și două farmacii. În cadrul 

dispensarelor medicale își desfășoară activitatea doi medici primari, un stomatolog și trei asistente. 

De asemenea la nivelul comunei Costești există un asistent comunitar ce face și tratamente la 

domiciliu.  

Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Costești nu este licențiat ca furnizor 

de servicii sociale, la nivelul comunei neexistând alți furnizori publici sau privați de servicii sociale.  

În anul 2020 în evidențele autorităților locale au fost înregistrate un număr de 310 persoane cu 

handicap grav, accentuat și mediu, dintre acestea 64 de persoane au handicap grav 14 beneficiind de 

asistenți personali , iar 50 de indemnizație pentru însoțitor. 

În anul 2020, au fost acordate beneficii de asistență socială după cum urmează: 

 ajutor social (VMG) – 10 dosare cu 15 beneficiari din care 4 sunt apți de muncă; 

 alocație pentru susținerea familiei (ASF) – 10 dosare din care 4 familii monoparentale; 

 ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece – 30 dosare. 

În satul Bistrița funcționează un Centru de îngrijire și asistență pentru Persoane Vârstnice ce 

asigura servicii, la finele anului 2020, pentru 86 de beneficiari, activitatea serviciului social 

desfășurându-se în concordanță cu activitățile și serviciile menționate pentru fiecare beneficiar în 

planul personalizat. 

Printre proiectele aflate în perioada de sustenabilitate  ale Direcţiei Generale De Asistenţă 

Socială Şi Protecţia Copilului Vâlcea se află și dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Bistriţa cu 

bunurile şi echipamentele necesare extinderii capacităţii centrului cu 50 locuri. Valoarea totală a 

proiectului: 194.444,5 Euro / 880.831,03 lei, finanţarea fiind aprobată de către Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

 

 

8.4.Siguranța cetățeanului 

 

În comuna Costești există un post de Poliţie, care asigură ordinea şi linistea publică în localitate 

prin 3 funcționari.  

În comuna Costești funcţionează serviciu de urgenţă profesionist: Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă (SVSU) și este încadrat cu un număr de 30 persoane – toți voluntari conduși de 

un șef Serviciu, cu următoarea structură: 
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 Un compartiment pentru prevenire cu un număr de 8 specialiști voluntari compus 

din: 

o un șef compartiment 

o  un specialist pentru instituțiile publice 

o operatorii economici și specialiști pentru 1200 de gospodării 

  O formație de intervenție compusă din 22 de voluntari, astfel:  

o șef formație intervenție 

o echipă specializate pentru intervenție în caz de incendiu 

o echipă specializată în domeniul evacuării și  echipă specializată în 

domeniul sanitar.  

Serviciul Voluntar pentru situații de Urgență este dotat cu un UTV. 

În caz de incendiu, rețeaua de alimentare cu apă este dotată cu hidranți stradali, iar pentru 

autospeciale există rampe de acces la sursele naturale de apă. 
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8.5.Cultură și culte 

 

8.5.1. Monumente istorice şi situri arheologice de pe raza comunei  

În Lista Monumentelor Istorice din județul Vâlcea (lista completă este menținută și actualizată 

periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima 

versiune datând din 2015), comuna Costești apare cu următoarele înregistrări: 

 

Tabelul nr. 19 – Lista Monumentelor Istorice din comuna Costești 

 

Cod LMI Denumire Localitate Localizare 
Datare, 

Creatori 
Fotografie 

VL-II-a-B-

09673 

Ansamblu 

rural 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

Strada care 

duce la 

mănăstire; 

între casa 

Stoian și casa 

Ghiuzan, 

inclusiv 

înc. sec 

XX 

 

VL-I-s-B-

09594 

(RAN: 

169299.02) 

Așezare sat Văratici; 

comuna Costești 

„Vârful 

Stogu” 

Hallstatt  

L-II-m-A-

09666.01 

(RAN: 

169271.02.0

1) 

Biserica 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului” 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.1885°N 

24.0395°E 

1847-

1856 

 
VL-II-m-A-

09669 

(RAN: 

169271.06) 

Biserica 

„Intrarea în 

Biserică” 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

În peștera Sf. 

Grigore 

Decapolitul 

sf. sec. 

XV, înc. 

sec. XVI 

 
VL-II-m-B-

09872 

(RAN: 

169280.03) 

Biserica 

„Intrarea în 

Biserică” 

sat Pietreni; 

comuna Costești 

Cartier 

Ciorobești 

1750 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83ratici,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/53
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/53
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_din_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_din_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_din_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pietreni,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
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VL-II-m-B-

09671 

(RAN: 

169271.08) 

Biserica 

„Nașterea 

Maicii 

Domnului” 

a fostului 

schit 

Țigănia 

(Schitul 

Păr) 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

La E de sat și 

de 

Mănăstirea 

Bistrița 

1689-

1693 

 

VL-II-m-A-

09667.01 

(RAN: 

169271.04.0

1) 

Biserica 

„Sf. 

Arhangheli” 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.19662°N 

24.04461°E 

1634 

 
VL-II-m-B-

09668 

Biserica 

„Sf. Grigore 

Decapolitul 

- Eleonul” a 

fostului 

schit Păpușa 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 sec. XV - 

XVI,1712 

(refacere) 

 
VL-II-m-A-

09670 

(RAN: 

169271.07) 

Biserica 

„Sf. Îngeri” 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

În peștera Sf. 

Grigore 

Decapolitul 

1635, ref. 

1737, 

1781-

1782,184

8 

 
VL-II-m-B-

09874 

(RAN: 

169280.02) 

Biserica 

„Sf. 

Nicolae” a 

fostului 

schit „De 

sub Piatră” 

sat Pietreni; 

comuna Costești 

 1700 - 

1701; ref. 

1763-

1784, 

1831 

 
VL-II-m-A-

09873 

(RAN: 

169280.01) 

Biserica de 

lemn 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului” 

sat Pietreni; 

comuna Costești 

Cartier 

Grămești 

45.17046°N 

24.06573°E 

1664 

 
VL-II-m-B-

09731 

Biserica de 

lemn 

„Adormirea 

Maicii 

Domnului” 

sat Costești; 

comuna Costești 

 1801 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_a_fostului_schit_%C8%9Aig%C4%83nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/59
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/59
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfin%C8%9Bii_%C3%8Engeri_din_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfin%C8%9Bii_%C3%8Engeri_din_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_a_fostului_schit_De_sub_Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pietreni,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Gr%C4%83me%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Gr%C4%83me%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Gr%C4%83me%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Gr%C4%83me%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Gr%C4%83me%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pietreni,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/98
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#/maplink/98
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti_Gru%C8%99etu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti_Gru%C8%99etu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti_Gru%C8%99etu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti_Gru%C8%99etu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti_Gru%C8%99etu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
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VL-II-m-A-

09666.02 

(RAN: 

169271.02.0

2) 

Biserica-

bolniță 

„Schimbare

a la Față” 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.18861°N 

24.04°E 

1494,152

0-1521; 

1710 

(pridvor) 

 
VL-II-m-B-

09733 

Casă cu 

prăvălie 

sat Costești; 

comuna Costești 

109, în fața 

Primăriei 

sec. XIX  

VL-II-m-A-

09667.02 

(RAN: 

169271.04.0

2) 

Corp chilii sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.19667°N 

24.04461°E 

1852-

1856 

 

VL-II-m-A-

09666.04 

(RAN: 

169271.02.0

4) 

Corp de 

chilii (din 

incinta 

veche) 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.18861°N 

24.04°E 

1494, ref. 

1847 - 

1856 

 
VL-IV-m-B-

10025 

(RAN: 

169262.02) 

Cruce de 

piatră 

sat Costești; 

comuna Costești 

În cimitir, la 

mormântul 

învățătorului 

D. Tănăsescu 

1755  

VL-II-m-A-

09666.05 

(RAN: 

169271.02.0

5) 

Foișor sat Bistrița; 

comuna Costești 

Pe latura de E 

a incintei 

vechi 

45.18876°N 

24.04013°E 

ref. 1847 

- 1856 

 
VL-II-m-A-

09667.03 

Incintă sat Bistrița; 

comuna Costești 

 1634  

VL-II-a-A-

09667 

(RAN: 

169271.04) 

Mănăstirea 

Arnota 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

Pe muntele 

Arnota 

45.19661°N 

24.04463°E 

1634 

 
VL-II-a-A-

09666 

(RAN: 

169271.02) 

Mănăstirea 

Bistrița 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.18894°N 

24.03954°E 

1494, 

ref.1519,

1683-

1688, 

1847-

1856 

 
VL-II-m-B-

09732 

Moară și 

joagăr de 

sat Pietreni; 

comuna Costești 

Cartier 

Ciorobești 

sec. XIX  
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lemn 

VL-I-s-B-

09517 

(RAN: 

169271.03) 

Necropolă sat Bistrița; 

comuna Costești 

 Epoca 

medieval

ă 

 

VL-I-s-B-

09526 

(RAN: 

169262.01) 

Necropolă 

tumulară de 

incinerație 

sat Costești; 

comuna Costești 

 Hallstatt 

târziu, 

Cultura 

Ferigile - 

Bârsești 

 

L-II-m-B-

09672 

Podul 

Reginei 

Maria și 

cele două 

cruci săpate 

în stâncă 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

la intrarea în 

Cheile 

Bistriței 

1914-

1920 

 
VL-II-m-A-

09666.03 

(RAN: 

169271.02.0

3) 

Turn 

clopotniță 

sat Bistrița; 

comuna Costești 

 

45.1885°N 

24.0397°E 

ref. 1847 

- 1856 

 
VL-II-m-B-

09734 

Stabiliment

ul băilor 

sat Costești; 

comuna Costești 

165 sec. XX  

 

 

 

De asemenea la inițiativa primăriei și a veteranilor de război 

din localitate în fața primăriei a fost ridicat Monumentul Eroilor, 

care comemorează eroii căzuți pe frontul: 

 Războiului pentru cucerirea independenței de la 1877-

1878 

 Primului război mondial 

 Celui de al doilea război mondial 
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8.5.2. Lăcașuri de cult 

Locuitorii comunei Costești sunt în majoritate ortodocși. Pe teritoriul comunei se găsesc 

numeroase lăcașe de cult, unele monument istoric așa cum am prezentat mai sus, dintre care 

amintim: 

Biserica Nașterea Maicii Domnului a fostului schit Peri (Țigănia) este localizată în sat Bistrița, 

peste apa Bistriței, la est de Mănăstirea Bistrița, fiind datată între 1689 – 1693 și considerată 

monument categorie valorică B. 

Biserica este construită din piatră și cărămidă, are planul dreptunghiular, compartimentat în 

altar, naos și pronaos. Altarul este poligonal (5 laturi) în exterior. A fost construită pentru a servi 

nevoilor religioase ale robilor țigani ai Mănăstirii Bistrița. Ca elemente artistice integrate 

monumentului menționăm: fresca realizată de zugravii Ioan, Radu, Tanasie și Nicolae în 1755 – 

1756 și de popa Ioan și popa Tudor în 1788, cu cheltuiala ieromonahului Ghermano; ferestrele cu 

ancadramente de piatră, sculptate după modelul celor brâncovenești și iconostasul din lemn aurit. 

Biserica Rupestră Ovidenia cu hramul “Intrarea În Biserică A Maicii Domnului” este 

localizată în Peștera Sfântul Grigorie Decapolitul, fiind un monument de categorie valorică A. 

Biserica "Ovidenia" este construită prin zidirea parțială a unei galerii naturale a Peșterii 

Liliecilor. Prin absida altarului se pătrunde în tainiță. Rolul de tainiță, în caz de primejdie, pentru 

sfintele moaște și tezaurul Mănăstirii Bistrița, deși constituia un secret, este totuși atestat în repetate 

rânduri. 

Pictura murală datează, conform pisaniei, din timpul ultimei refaceri (1828). 

Biserica Rupestră Sfinții Îngeri este localizată în Peștera Sfântul Grigorie Decapolitul, fiind 

un monument de categorie valorică A. 

Biserica “Sfinții Îngeri” este construită în “Fereastra Peșterii” (situată la cca. 30 de metri 

înălțime, în Cheile Bistriței), într-o sală spațioasă în care se coboară pe o scară săpată în stâncă. 

Împreună cu Biserica “Ovidenia” (“Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”) constituie un 

interesant ansamblu rupestru, care marchează existența și importanța călugărilor sihaștrii pe Valea 

Bistriței, precum și, rolul acestora în istoria creștinismului medieval românesc. 

Mănăstirea Arnota este un ansamblu de arhitectură de categorie valorică A,  compus din: 

Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 

Corpul de chilii de pe latura de sud 

Incinta (zid) 

Construită de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Arnota a fost destinată să fie necropolă 

pentru ctitor și familia sa. Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” adăpostește în pronaos, 

mormântul ctitorului său și pe cel al tatălui acestuia. Din ansamblul inițial, la Arnota, se mai 
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păstrează doar biserica, chiliile de pe latura de sud fiind construite între ani 1852 - 1856, în stil 

neogotic, de domnitorul Barbu Știrbei, destinația noilor clădiri fiind aceea de arest politic. Clădirile 

anexe au fost devastate, în anul 1921, de un puternic incendiu. Biserica a scăpat fără pierderi 

importante. 

Mânăstirea Bistrița este un ansamblu de arhitectură de categorie valorică A,  compus din: 

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (1847 – 1856) 

Biserica – Bolniță “Schimbarea la Față” (1520, pridvorul din 1710)  

Turn clopotniță (Datare – ref. 1847-1856) 

Corpul de chilii (Datare –1494, ref. 1847-1856) 

 Foișorul de pe latura de est a incintei vechi (Datare – ref. 1847- 1856) 

Istoria frământată a Mănăstirii Bistrița a avut ca imediată consecință distrugerea și refacerea 

repetată a acestui așezământ monahal. În 1509 mănăstirea a fost distrusă de voievodul Mihnea cel 

Rău, în 1530 a fost devastată de oștile ungurești, în 1821, în timpul Revoluției lui Tudor 

Vladimirescu, a fost incendiată. După cutremurul din 1838, mănăstirea a ajuns în ruină. În prezent, 

din vechiul ansamblu al Craioveștilor se mai păstrează doar Bolnița. În anul 1846, domnitorul 

Gheorghe Bibescu începe lucrările de refacere a ansamblului monastic de la Bistrița. Lucrările se 

încheie în anul 1856. 

Schitul Păpușa - Biserica “Sfântul Grigorie Decapolitul – Eleonul” este un monument de 

categorie valorică B. Schitul Păpușa este considerat ctitorie a boierilor Craiovești. Conform pisaniei 

de la 1712, egumenul Ștefan al Mănăstirii Bistrița reface biserica și chiliile. Inițial, biserica și 

chiliile aferente găzduiau călugării cărturari ai Mănăstirii Bistrița. În 1858, schitul devine biserică 

parohială. În 1883, după instalarea Școlii de subofițeri la Mănăstirea Bistrița schitul a fost devastat. 

Biserica este construită din piatră și cărămidă. Are planul treflat, iar deasupra naosului este ridicată 

o turlă cu tamburul poligonal sprijinit, pe o bază cubică. 

Biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Ciorobești este un monument de arhitectură 

de categorie valorică B. A fost construită în jurul anului 1750, iar pictura, frescă,  este semnată (la 

proscomidie) de Danciu zugravul și ucenicul Teodor. 

Biserica Ortodoxă Nouă 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 44 de Izvoare a fostului Schit “De Sub Piatră” are hramul  “Sfântul Nicolae” este un 

monument de arhitectură de categorie valorică B.  

Biserica de la "44 de izvoare" este construită din piatră și cărămidă. Planul în formă 

dreptunghiulară are absida altarului trilobată, element arhitectural aparte în contextual arhitecturii 
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bisericești vâlcene. Este compartimentat în altar, naos, pronaos și are pridvorul închis. Pictura, în 

frescă, a fost realizată de Efrem zugravul în 1779. Amplasarea bisericii într-o zonă cu multe izvoare 

a afectat de-a lungul timpului structura de rezistență a bisericii, care în 1900 a fost închisă cultului.  

În 1938, izvoarele din amonte au fost captate, prin construirea unui canal de drenaj la nord de 

biserică, aceasta fiind consolidată și reintrodusă în cult. 

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Grușetu este monument de arhitectură de categorie 

valorică B. 

Ansamblul se compune din biserica de lemn și turnul clopotniță din zid. Biserica a fost scoasă 

din cult în anul 1937, fapt ce a contribuit la degradarea acesteia și în mod deosebit a turnului 

clopotniță, aflat în stare de colaps. La începutul anul 2006 ansamblul a intrat în restaurare, lucrări ce 

s-au finalizat în 2010. 

Schitul Grămești cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” este un monument de arhitectură de 

categorie valorică A. Biserica de lemn de la Grămești este diferită de celelalte biserici de lemn 

vâlcene. Unicitatea și monumentalitatea ei constă în: dimensiunile relativ mari (15/5,60/5,80); 

structura complexă; soluțiile arhitecturale și tehnicile adoptate de constructori. 

 

8.5.3. Alte instituții de cultură 

 

În comuna Costești funcționează trei cămine 

culturale, câte unul în satele Costești, Pietreni și Bistrița. 

Existența acestora face posibilă organizarea de 

evenimente culturale și artistice la nivelul comunității.  

Căminul Cultural Costești “Constantin Popian” a 

fost înființat in anul 1922, pe lângă parohia și școala din 

Costești. In 1970 s-a inaugurat și dat în folosința clădirea 

noului Cămin Cultural, impozantă și încăpătoare, cu o 

sala de dansuri și o sala de spectacole cu 300 de locuri. 

În cadrul Căminului Cultural funcționează Biblioteca Publica “General Nicolae Ciobanu” si 

Muzeul de arta “Gheorghe D. Anghel”. Biblioteca 

este prima instituție de cultura semnalata pe raza 

comunei.  

Pe raza comunei funcționează trei biblioteci: cea 

publica, cu peste 18.720 de volume, biblioteca școlii 

cu clasele I – VIII “Ferigile” Costești cu peste 2.581 
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de volume și biblioteca Centrului Școlar Bistrița care adăpostește peste 7.500 de volume. 

 

Muzeul de arta “Gheorghe D. Anghel” donație a muzeografului Alexandru Balintescu, fiu al 

satului, funcționează in cadrul Căminului Cultural Constantin Popian și adăpostește colecții de 

sculptură și pictură modernă. Din 1974 Muzeul de Arta din Costești este declarat, secție a Muzeului 

Județean Vâlcea. Punctul central al muzeului îl constituie cele șase capodopere ale maestrului Gh. 

D. Anghel: Moartea Poetului, Din viața unui Geniu - bustul pictorului Luchian, bustul muzicianului 

Valentin Ghiorghiu, Maternitate în Genunchi, Muzica și Rugăciune. Pe lângă aceste capodopere se 

mai găsesc picturi ale artiștilor: Gh. Tomaziu, Florin Niculescu, Vasile Brătulescu, Horia Bernea, 

Marin Gherasim, Afane Teodoreanu, Horia Damian, Gheorghe Rodion. 

 

 

 

Muzeul mai adăpostește și  piese de tezaur. 

Lucrările lui Gheorghe Anghel mai pot fi văzute la Muzeul de arta din Craiova (cea mai 

importanta lucrare este statuia lui Theodor Pallady), portretul lui Mihai Eminescu din fata Ateneului 

Român și la mânăstirea Pasarea, locul unde a trăit la bătrânețe. 
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8.5.4. Organizații locale 

Asociația Club Sportiv Minerul Costești joacă 

cu rezultate foarte bune în Liga 3 de fotbal. Obținând 

acordul de a-și disputa meciurile de pe teren propriu 

pe Stadionul Municipal din Râmnicu Vâlcea. 

Fotbalul a cunoscut o istorie de peste 40 de ani în 

comuna Costești, fiind o manifestare sportivă iubită 

și susținută inclusiv de bugetul personal al 

comunității locale. 

Asociația Kogayon este singura ONG din România care a realizat studiile și a efectuat 

demersurile pentru înființarea unui parc național: Parcul National Buila-Vanturarita.  

Asociația se ocupa de managementul ariilor protejate, conservarea biodiversității, educație 

ecologică, promovare turistică, activități sportive și culturale.  

Aceasta a fost patener al Romsilva până în 2016. Acum proiectul principal al asociației este 

înființarea Geoparcului UNESCO Oltenia de sub Munte, în jurul parcului național, pe teritoriul a 6 

localități, printre care și Costești. 

 Ansamblul "Floricica" din Costești de Vâlcea este un grup tânăr, datând doar din anul 2012, 

dar care a reușit în acest scurt timp să adune în 

palmaresul său participări și premii la valoroase 

festivaluri de tradiții și folclor din România.   

Ansamblul este coordonat de Floricica Mândreci, 

sufletul activităților culturale din comuna, de ani si ani 

de zile, coordonatoare și a grupului "Domnițele".  

 Ansamblul reprezintă cu multă mândrie și 

talent cântece, dansuri, tradiții și obiceiuri locale la 

festivaluri naționale și internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr. 6 - Ansamblul "Floricica" 

Foto nr. 8 – Obiceiul Bărbieritului 

Mirelui 
Foto nr. 7 – Dansuri 

tradiționale 
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8.5.5. Personalități ale comunei Costești 

Matei Grigorescu Balintescu s-a născut in 1840. Urmează cursurile seminarului de la Râmnicu 

Vâlcea. Va fi numit protoiereu la parohia din Râmnic. Preotul Matei Balintescu se va stinge din 

viață la 21 sept 1906, după o viață cu multe fapte de însemnătate socială și culturală. În 1884 va 

începe restaurarea bisericii din lemn din Costești. In 1892 va îngriji de împodobirea bisericii cu un 

număr de patru tablouri pictate in fresca. 

 

Dumitru Tanasescu - învățător în comuna Costești, a profesat la școala din Costești până ce a 

ieșit la pensie in 1902. 

 

Dumitru Dumitrescu-sculptor și primar. S-a născut pe 24 mai 1894. Sculptează ușa de la 

biserica de Secaturi în stil bizantin, ca apoi sa sculpteze ușa dublă de la biserica mare din Costești,  

un jilț la biserica de la Arnota. Între 1938-1943 a deținut funcția de primar. 

 

Aurelian Sacerdoteanu-profesor, arhivist, istoric. S-a născut la data de 2 dec.1904. A absolvit 

Facultatea de Filologie si Litere din cadrul Universității din București, obținând licența în istorie cu 

calificativul “Magna cum laude”, avându-i ca profesori pe reputații istorici Nicolae Iorga si Vasile 

Pârvan. Între anii 1925-1927 urmează cursurile Seminarului Titu Maiorescu și Școala Superioară de 

arhivistică si paleografie. Între 1927-1929 studiază la Paris ca bursier la Școala Românească din 

Franța, urmând in paralel studiile la trei institute superioare din Paris și Sorbona. Cariera 

profesionala s-a desfășurat de-a lungul a aproape 46 de ani. Între 1938-1953 a fost directorul 

Arhivelor Statului din București. A publicat peste 600 de titluri, a colecționat vechi hrisoave, a 

recuperat vechile pomelnice ale mânăstirilor și bisericilor din localitatea natala. 

 

Alexandru Balintescu-arhivist, muzeograf și profesor. S-a născut la data de 9 ianuarie 1920, in 

comuna Costești, judetul Vâlcea. Urmează cursurile Facultății de Litere si Filologie la Universitatea 

din București (1940-1945). A lucrat in cadrul Arhivelor statului la Râmnicu Vâlcea, Craiova. 

 

Constantin Popian-artist, profesor. S-a născut pe data 28 ianuarie 1882 in localitatea Cartojani, 

județul Ilfov. Cariera profesionala va fi încununată de succese când va deveni profesor la Bistrița. 

Aici va pune bazele teatrului popular din cadrul orfelinatului bistrițean și apoi din cadrul 

Seminarului Teologic. Ca reper rămân, evocarea istorico-dramatica “Matei Basarab”, reprezentație 
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sub poarta mânăstirii Arnota și “Haiducii”, evocarea marelui haiduc Iancu Jianu, piesa cu care va 

obține ultimul sau succes in 1969. 

8.5.6. Agenda culturală și publicații locale 

La nivelul comunei Costești există o publicație lunară – Mesagerul de Costești – cu misiunea de 

a oferi comunității informații actualizate despre evenimentele locale și de a construi  un arc peste 

timp pentru ca generațiile viitoare să aibă acces la viață cotidiana a înaintașilor. 

În comuna Costești se organizează următoarele evenimente: 

 "La obârșie, la izvoare" – 

eveniment cu ocazia căruia se 

sărbătoresc zilele comuni ăn 

cadrul căruia se desfășoară 

simpozioane, spectacole 

folclorice, piese de teatru, etc. 

 

 

 Târgurile de Sfânta Maria – sunt două târguri 

tradiționale ale Costeștiului  și se organizează în 15 august și în 

8 septembrie 

 Hramul bisericilor din comună – prilej de 

reculegere spirituală și sărbătoare în comunitate  

 Ziua Eroilor – dublă sărbătoare, religioasă 

(Înălțarea Domnului – sărbătorită la 40 de zile după Paști) și 

comemorarea eroilor locali morți sau dispăruți în războaiele 

mondiale  

 Ziua 

Națională a României – 

prilej de bucurie pentru 

toți românii și de întâlnire cu liderii comunității 

locale pentru a îi omagia pe cei ce au luptat 

pentru bunăstare, credință, unitate și încredere.  

 Sărbătorile de iarna – marcate prin obiceiul 

străvechi al colindatului, de serbări și  activități teatrale sau literare inițiate de cadrele 

didactice și de elevi. 

Foto nr. 10 – Ziua Eroilor 

Foto nr. 9 - "La obârșie, la izvoare" 

Foto -11 – Serbare Din Darul Magilor 
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 8.6. Infrastructura de agrement și sport 

 

8.6.1. Spații verzi 

Spaţiile verzi exercită un rol important în ameliorarea mediului de viaţă, combaterea poluării, 

conservarea resurselor de apă şi combaterea eroziunii solului. Poluarea fonică este atenuată de 

arbori şi arbuşti, care reprezintă bariere împotriva intensităţii zgomotelor. Efectul lor stenic şi 

reconfortant pentru organismul uman este de necontestat, oferind posibilitatea organizării spaţiilor 

în condiţii sanitar-igienice favorabile desfăşurării unor acţiuni social-culturale şi sportive. 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, precum şi în încercarea de a 

aduce localitatea la nivelul standardelor europene privind drepturile cetăţenilor şi protecţia 

mediului, în cele patru sate ale comunei Costești au fost amenajate spaţii verzi şi locuri de joacă 

pentru copii. Astfel, există un parc frumos 

amenajat în zona centrală a satului Costești 

și câte un parc în fiecare sat.  

Primăria îşi propune în continuare 

crearea de spații verzi noi cu destinația 

specială – zonă de agrement și recreere 

pentru locuitorii comunei Costești sau 

modernizarea spațiilor actuale cum este 

parcul din fața sediului primăriei. 

 

8.6.2. Sport 

Pe teritoriul comunei se află: 

 sală de sport, sala de sport Ionela Târlea, amenajată la școala din satul Costești, cu o 

capacitate de aproximativ 200 de spectatori; 

 un teren sintetic de fotbal în satul Văratici. 

Autoritățile locale au depus un proiect "Înființarea Complex Sportiv în comuna Costești" cu o 

valoare a investiției de aproximativ 2,7 milioane de euro. Complexul sportiv este prevăzut cu un 

teren de fotbal de dimensiuni de Liga a III-a, vestiare, grupuri sanitare, camere pentru 

cantonamente, bazine pentru recuperare, saună, sală de forță, tribune, parcare, sală de mese teren de 

tenis, teren de baschet, un alt teren de fotbal de iarbă, toate trei acoperite, 
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8.7.Obiective turistice 

Globalizarea accentuată a lumii în care trăim se manifestă și prin creșterea de medii urbane 

poluante, astfel creându-se premisele reîntoarcerii populației din marile aglomerații urbane spre 

lumea satului, la un mod de viață simplu, dar confortabil. 

Reîntoarcerea la natură alături de trăirea directă a tot ce înseamnă cultură și valori locale, 

transformă vacanțele în experiențe ce duc la obținerea de satisfacții individuale prin îmbogățirea 

culturală și contactul cu o lume autentică, lipsită de artificialitate.  

Comuna Costești poate pune la dispoziția turiștilor o ofertă variată de produse turistice ce 

acoperă o arie mare de interes bifând mai multe arii: 

Turism ecumenic – reprezentat prin varietatea de lăcașuri de cult de o importanță istorică 

deosebită. 

Turismul ecumenic este una dintre nișele cărora trebuie să li se acorde atenție fiind un domeniu 

care dincolo de nevoia de cunoaștere și de plăcere estetică, este dorința unei explorări spirituale. 

Astfel turismul ecumenic îmbină  motivația turistică cu cea culturală și cu cea de experiență divine. 

Turism cultural – reprezentat de monumente istorice înregistrate în patrimoniul național și arii 

protejate unice în Europa. 

Turismul cultural abordează cultura unei regiuni, în special valorile ei artistice și poate include 

de la monumente istorice la festivaluri în aer liber. 

Pe lângă monumente istorice amintite anterior în comună au loc manifestări culturale care 

implică instituții locale și județene și au ca scop pictarea elementelor culturii locale.  

 

Turism montan – reprezentat de trasee 

spectaculoase Pentru turismul montan, 

esențial este potențialul natural: munții, 

peisajele și accesibilitatea, iar comuna 

Costești le oferă din plin. 

Turism de agrement –se poate defini ca 

ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor și formelor oferite de unități, stațiuni sau 

zone turistice, capabile să asigure individului sau unei grupări sociale o stare de bună dispoziție, de 

plăcere să dea senzația unei satisfacții, unei împliniri, să lase o impresie și o amintire favorabile. 

Formele de turism amintite mai sus sunt găzduite de o infrastructură dezvoltată ce cuprinde 

forme de cazare, mijloace de agrement sau trasee turistice.  
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Alte forme de turism: ecoturismul (în zona există trasee tematice și amenajări ecoturistice), 

agroturismul (în zona există producători locali și prestatori de servicii), turismul de aventură (în 

zona există peșteri, canioane, trasee de escaladă și alpinism), turismul de cunoaștere-educație (în 

zona există tabere pentru copii de aproape 15 ani). 

Astfel în comună, pe lângă monumentele și instituțiile de cultură amintite anterior, se mai pot 

explora următoarele obiective turistice:  

Trasee turistice 

Turul Costeștilor - comuna prin frumusețea sa poate constitui un traseu propriu-zis. 

Comuna Costești face parte din cele 10 comune europene tradiționale ale României, cu un 

patrimoniu și resurse naturale uriașe, fiind etalonul localităților subalpine din Oltenia de sub Munte. 

Poziționarea satelor Bistrița și Pietreni la poalele munților Buila-Vânturarița, oferă călătorului 

satisfacții nebănuite. Traseul de 10 km, cuprinde parcurgerea extremității sudice a lanțului muntos.  

Plecând de la mânăstirea Bistrița se poate vizita cele trei biserici Păpușa, Peri și 44 de Izvoare, 

prima parte a traseului se desfășoară în direcția vest-est pe o distanta de 3 km peste dealul ce 

desparte cele doua sate Bistrița și Pietreni, pe o poteca. Apoi pe un drum forestier pe Valea Morii pe 

serpentine strânse se urcă versantul spre muchia dealului. Într-o rariște de vegetație se desprinde 

spre est o poteca abrupta ce face joncțiunea cu cărarea de muchie ce leagă localitatea de muntele 

Cacova si de aici cu întreg lanț muntos. Cărarea ne va conduce după 200 de metri la marginea unei 

poieni de munte unde se găsește o fântâna numita Scărișoara. Părăsind fântâna cu apa rece și 

urmărind poteca ce traversează poiana spre nord-est ajungem la stânca muntelui. Poteca duce  

printr-o pădure seculară de fagi. Mergând prin păduri și poieni se ajunge la Schitul Pătrunsa, 

comunitate de călugări după canoanele muntelui Athos. Obștea se întinde pe o suprafața mai mare, 

într-o poiană, călugării locuind în căsuțe de dimensiuni mici. Acum după multa muncă s-a ridicat o 

biserică mare, tot materialul fiind cărat cu măgarii și cu spinarea de călugări. Plecând de aici pe o 

poteca ne îndreptăm spre Pahomie. Traseul urca si traversează ultima pajiște montana a traseului. 

După o ora de mers pe o poteca abrupta si pe un drum forestier ajungem la schitul Pahomie. Schitul 

este construit de Barbu Craioveanu. De aici se poate ajunge pe un drum forestier ce însoțește 

Izvorul Frumos la schitul Iezer.  

 

Traseul Pietreni-Vârful Buila - Vârful Vânturarița 

Plecarea se face din Pietreni, din locul unde drumul 

forestier se bifurcă spre Valea Morii. În prima parte ne 

conduce la treptele Scărișoara, după care o ramificație a 

Foto nr. 12 – Vârful Vânturarița 
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cesteia se îndreaptă spre nord. Ajungând într-o poienița, la dreapta urmărim muchea in urcuș până 

la altă poiana cu aspect sălbatic. Traversând poiana urmărim varianta spre dreapta, traseul continua 

sa urce lent peste muchie pe direcția nord. Traversând izvorul secat Cacovei se ajunge la golul 

alpin, de aici o ramificație spre stânga a potecii se continua pe sub versantul vestic al culmii Builei 

– Vânturarița, într-un splendid traseu. Urcușul spre vârful Piatra (1643 m) necesită un efort sporit, 

de aici pe vreme frumoasa se poate vedea Oltul si chiar orașul Râmnicu Vâlcea și combinatele 

industriale vâlcene. Pornind pe muchea muntelui pătrundem printr-un loc strâmt sub forma unui 

horn spectaculos. Este singurul loc pe unde își scot turmele ciobanii spre muntele Piatra și Cacova. 

Pe o poteca de coborâre se ajunge la un refugiu care străjuiește un izvor cristalin. Traseul se 

parcurge pe serpentine ce se strecoară prin pădure și stânci. Se ajunge la Stevrioara (1780 m) și se 

pornește spre vârful Vânturarița. De la curmătura Builei s-au parcurs 2 ore de mers obositor, de aici 

se pot vedea bazinele împădurite ale râurilor Costești, Bistrița și Romani, dealurile Slătioarei, 

masivul Cozia, râul Olt. 

 

Traseul Pietreni-Dosul Builei - Curmătura Govorei 

Se pornește tot din Pietreni, urmând drumul forestier ce însoțește Valea Morii până la punctul de 

bifurcație al potecii Scărișoara. Traversând Valea Seaca, afluent al Văii Morii spre est-nord-est se 

ajunge în golul alpin. Din golul alpin până la muchia muntelui pe o poteca se trece în partea vestică 

a lanțului muntos până la Curmătura Comarnice. Urcând prin pădurea de fag spre muchia Cacovei 

se ajunge la un izvor de apa. De aici de-a lungul abruptului versant al Builei se atinge altitudinea de 

1.610 în poiana de Piatra, loc de o frumusețe rara. Pe o poteca abrupta se coboară până la altitudinea 

de 1.550 de m unde ni se înfățișează doua poieni, Poiana Lungă și Poiana Rotundă, depășind 

Scânteia se iese la golul alpin în frumoasa curmătura Lespezi. Pe deasupra refugiului de aici se 

ajunge la curmătura Govorei. 

 

Traseul Bistrița-plaiul Zănoaga- vârful Govora-plaiul Neteda 

Punctul de plecare este satul Bistrița, pe drumul forestier la nord de mănăstire se urcă însoțind 

cursul învolburat al Bistriței. După 1 km de mers un izvor ne poate liniștii setea, izvorul lui 

Kiriachide, unul dintre constructorii din 1934 a fostei căi ferate. După încă 2 km ajungem la 

răscruce de drumuri, unde cei doi afluenți ai Bistriței Cuca si Gurgui se intersectează formând un 

singur râu, de unde și locul Între Râuri. Mergând spre dreapta, pe Cuca la 200 m spre stânga o 

potecă urca de-a lungul unei văi abrupte spre muchea ce desparte bazinul Bistriței de cel al 

Costișitului, în Curmătura Tarniciorului. După 2 ore de mers ajungem la plaiul Zonoagei, vechi loc 

de pășunat al oilor sătenilor din Costești. Se urcă spre nord-est urmărind poteca de muchie ce urca 
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spre vârful Zmeuret, pentru ca apoi sa se urmărească urcușul spre sud-est, spre Govora (1957 m). 

De aici spre versantul estic ajungem în șaua Lespezi.  În acest punct potecile se ramifică, cotind 

spre dreapta pe direcția sud-vest, trecând pe deasupra stănei din Scânteia se ajunge la curmătura 

Neteda. De aici pe poteca ciobănească ce străbate pe direcția sud Plaiul Netedii până la Gura 

Plaiului unde se zărește stana Neteda. Coborând până în valea Costeștiului și urmăm cursul apei 

până în punctul Prislop, loc de unde apa Costeștiului este preluata pe tuburi și dusă în Bistrița la o 

hidrocentrală. Pășind pe drumul forestier, putem admira panorama satului Pietreni, a carierei de 

calcar si a satului Bistrița. 

 

Cheile Bistriței  

 Unul dintre cele mai impresionante obiective turistice din 

Costești. Accesul spre chei se face prin drumul județean Costești 

- Bistrița, iar de acolo urmează drumul forestier. Cheile Bistriței 

traversează extremitatea vestică a muntelui Arnota având o 

lungime de 1,2 km. Partea cea mai interesanta a cheilor o 

constituie cele 22 de peșteri și un aven. O alta atracție a cheilor o 

reprezintă vegetația specifica ce s-a dezvoltat pe stâncile 

abrupte: tisa, floare de colt, mierea ursului, garofița de stâncă, 

brusturele negru, mojdrenii, micsandrele de stâncă, etc, în total 

450 de specii de plante. 

 

 

Cheile râului Costești 

 La est de Arnota, pentru a putea admira trebuie urmat 

drumul forestier spre Prislop. Singurii care pot străbate 

cheile sunt pescarii sau curajoșii echipați corespunzător. 

Cheile Costisitului oferă turistului următoarele puncte 

turistice: biserica 44 de Izvoare; ecosistemul Cârligelor 

Mici se pătrunde pe o poteca ce pornește chiar de lângă 

biserica; ecosistemul Sacii cu Lâna, spre care se accede 

din drumul forestier la circa 1 km de Cârligele Mari, de 

unde se urca spre est spre fagii seculari spre stâncile 

colțuroase, privite dinspre Costești au aspectul unor saci. 

Spre deosebire de cheile Bistriței, cele ale Costisitului nu 
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au peșteri, cu o singura excepție în punctul La molizi, se afla o grota de dimensiuni mici.  

Pot fi amintite aici și cele 4 trasee tematice ecoturistice amenajate: 

 Poveștile pădurii (Valea Morii) 

 Porțile parcului natură și spiritialitate (Cheile Bistriței – Cheile Costești) 

 Ranger Junior (Izvorul Larg)  

 Memoria luptătorilor anticomuniști (Arnota).  

În momentul de față este în lucru înca un traseu thematic și anume Vatra satului Costești 

(centru-trovanți-Blezeni). 

 

Monumente naturale și istorice 

Zona istorica rurala a satului Bistrița 

 Cu doar 300 de metri până la intrarea în mânăstirea Bistrița se întâlnesc pe-o parte și pe alta a 

drumului județean, casele ce compun zona istorica rurala Bistrița. Aceasta zonă a fost încă de la 

ridicarea ctitoriei Criveștilor proprietatea mânăstirii, unde se desfășura bâlciul anual ocazional pe 

data de 15 august. Cea mai veche construcție este casa Greurus ridicata în jurul anului 1895 de către 

preotul Nicolae Lăzărescu. A doua ca vechime, dar cea mai valoroasa clădire din punct de vedere 

arhitectonic a zonei este casa Constantin Popian, ridicata în anul 1908, urmează casa veche Glăvan 

(casa Boharu), ridicată în jurul anului 1920 de Ion Glăvan, imobilul este ridicat pe doua niveluri. 

Spre sud de casa Popian se afla casa Petrescu, construita de diaconul Ioan Tucu, casa Coclet 

construita de Alexandru Mihăilescu și casa Stoian, construita de căpitanul George Nicolescu. 

 

Peștera Liliecilor sau Peștera Sfântului Grigore Decapolitul  

Peștera Liliecilor se găsește la capătul nordic 

al satului Bistrița, la 150 m de mânăstirea 

Bistrița, în versantul drept al Cheilor Bistriței, la 

o altitudine de 850 m și 60 m față de vale. 

Peștera Liliecilor a fost cunoscută și locuită 

de pustnici încă din  evul mediu, în 1635 

călugări Macarie si Daniel au ridicat în peșteră 

un mic schit, care a fost apoi reclădit în 1916. 

Tot ei au clădit în partea opusa a peșterii o 

capelă, în care se păstrau moaștele sfântului Grigore Decapolitul. 

Peștera Liliecilor, în lungime de 250 m, este amenajată. După ce se urcă treptele dinaintea 

intrării, pătrundem într-un culoar îngust și scund care, după 30 m, ne conduce într-o sala mai mare. 
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Înainte cam cu 10 m de o scara, se poate urca peste o mare lespede suspendată și pătrundem într-un 

culoar înfundat, si reprezintă etajul superior al peșterii. 

Din galeria principală se urcă un mic prag și se pătrunde într-o galerie în al cărei capăt se afla 

Izvorul - doua mici guri  cu apă. 

Revenind la galeria principală, facem un larg ocol și coborâm la cealaltă intrare a peșterii, care 

este mult mai mare și sub care se afla construit micul schit. Priveliștea din acest punct asupra 

Cheilor Bistriței, îmbinarea dintre cadrul natural și ambianța istorică conferă locului un farmec 

deosebit, de fapt, principalul element de valoare peisagistică al acestei amenajări turistice. 

Ne întoarcem prin galeria principală pentru a vedea și Altarul, în tavanul galeriei se afla uneori 

mari colonii de lilieci, pe seama cărora în aceasta peșteră s-au format mari cantități de guano, cu o 

grosime apreciata la 1,7 m si un volum de 10 vagoane. Pe acest depozit s-a dezvoltat o bogată fauna 

guanofilă. 

 

Crucea de Sudos 

Are o vechime de 246 de ani, ridicată în anul 1756 de arhimandritul Antonie de la mânăstirea 

Bistrița. Amplasata inițial pe dealul numit Sudos, la granița cu Negruleștii și Pietrarii de Sus (loc 

numit La Cruce), acum se găsește în curtea bisericii parohiale Costești. 

 

Necropola hallstattiana de la Bistrița 

 Este situata pe terasa din partea de vest a drumului de acces spre incinta mânăstirii Bistrița. Aici 

au fost descoperite materiale din ceramică, iar cea mai de preț descoperire a fost vatra cultică cu un 

diametru de 1,25 m amplasata într-o groapă circulară. 

 

Necropola hallstattiana Ferigile 

Situată în partea de sud a localității, în fostul sat Ferigile, este alcătuita din doua componente: 

 una principală numită necropola tumulară este situată pe o suprafața de 7000 de mp începând de 

la cimitirul Costești-Ferigile spre nord. 

 componenta secundară numită și necropola plană este situată în centrul civic al comunei pe o 

suprafața de 2000 mp. În urma descoperirilor făcute s-a ajuns la concluzia că străvechii locuitori 

ai Costeștiului locuiau pe zonele deluroase înalte, în cetăți fortificate și foloseau platforma joasă 

de confluență a râurilor Costești și Bistrița pentru ritualuri de înmormântare. Aici s-au 

descoperit ceramică, arme, piese de harnașament și podoabe. 

Numeroasele dovezi se află și astăzi în custodia Muzeului de Istorie din Pitești. 
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Muzeul Trovanților 

Se afla lângă DN 67 la 300 de metri de intrarea în comuna Costești dinspre Râmnicu Vâlcea. 

Muzeul în aer liber, ocupă o suprafața de 5000 de mp și se află la baza carierei de nisip. Trovanții 

sunt forme ciudate născute din nisip. Au început să atragă atenția după 1970. Prin HG 1581/2005 

muzeul Trovanților a fost declarat rezervație naturala, ce se întinde pe o suprafață de 1,10 ha. 

 

Parcul Național Buila – Vânturarița  

 A fost de declarat parc natural prin HG 2151/2004. Are o suprafață de circa 4500 de ha și este 

situat pe teritoriul localităților Costești, Bărbătești și Olănești, întinzându-se de la vest de râul 

Bistrița pana la est de râul Olănești.  

De-a lungul timpului, râurile Bistrița, Costești, 

Cheia și Olănești și-au săpat în munte chei 

spectaculoase și cascade. Cheile Bistriței reprezintă 

cel mai cunoscut sector prin faptul că sunt foarte 

înguste. Au o lungime de 1000 m şi sunt străbătute 

de la sud la nord de un drum forestier ce a înlocuit 

vechea cale ferată. 

Parcul prezinta elemente deosebite cum sunt: 

 Relief carstic spectaculos; 

 Patru sectoare de chei; 

 Peste 250 de peșteri și avene; 

 Flora deosebită, cu specii protejate: floare de colț, iedera albă, tisa, larice; 

 Fauna valoroasă: capra neagră, urs, lup, ras, pisică sălbatică, cerb, cocos de munte; 

 Retea dezvoltata de trasee montane; 

 Trasee de escalada; 

 Obiective cultural-istorice valoroase: mânăstirile Bistrița, Arnota, Pătrunsa și Pahomie. 

 

Stabilimentul Băilor Costești 

Sstabilimentul băilor Costești este strâns legat de 

izvoarele de ape minerale, cândva pe vremuri un furnicar 

pentru pacienții care veneau să se trateze. În prezent 

stațiunea este închisă, stabilimentul balnear fiind 

cumpărat de un particular și transformat într-o pensiune 

turistică. 
Foto nr. 13- Stabilimentul Băilor Costești 
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Moara cu joagăr din cătunul Ciorobești 

Este amplasata pe malul drept al râului Pietreni, la care se poate ajunge parcurgând o poteca ce 

se desprinde din DJ 646 A, Costești-Pietreni. Ansamblul se compune din două unități moara și 

joagărul, acționate în comun printr-o mică turbină hidraulică. 

 

9. Activitatea economică 

Profilul economic al comunei este agro-

industrial marcat în mod deosebit de 

activități în exploatarea carierei de calcar din 

comună. Principalul furnizor pentru 

platforma industrială din Vâlcea, Cariera de 

calcar Bistriţa – Costeşti (cel mai mare 

beneficiar este Uzina Sodică Govora, către 

care se furnizează anual în jur de 800.000 de 

tone de materie primă; Oltchim, un al client, 

beneficiază de 120.000 de tone, anual), avea la finele anului trecut peste 90 de salariați fiind cel mai 

mare agent economic de pe raza comunei.  

În paralel cu activitatea industrială și agricolă, economia comunei este completată și de alte 

activități cu caracter comercial, transporturi, prestări de servicii, prelucrarea lemnului, etc..  

 

9.1.Agricultura 

Deși nu este principala activitate economică a comunei Costești, agricultura este practicată 

inclusiv de o mare parte din personalul salariat în diferite domenii de activitate.  

Din totalul suprafeței teritoriului administrativ al comunei de 10.921 ha aproximativ 15% este 

reprezentat de terenurile agricole (1.666 ha), distribuția terenurilor fiind pretabilă mai mult creșterii  

animalelor decât cultivării plantelor.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto nr. 14 -  Cariera Bistrița – Costești  
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Categoriile de terenuri agricole identificate la nivelul comunei Costești sunt următoarele: 

 

Tabelul nr. 20  – Categorii de terenuri agricole în comuna Costești 

 

 

Categorii de folosință teren 

Suprafață 

(ha) 

 Terenuri arabile 399 ha 

 Pășuni 565 ha 

 Fânețe 482 ha 

 Livezi 220 ha 

Total terenuri agricole 1.666 ha 

 

 

În structura suprafeței cultivate și a producției vegetale, cele mai mari ponderi le dețin culturile 

de grâu, porumb, meri și pruni. 

Comuna Costești deține și în domeniul zootehnic un real potențial, dar care, ca și în celelalte 

sectoare, nu este suficient valorificat. 

Efectivele de animale la nivelul anului 2020, conform raportului primarului, se prezintă după 

cum urmează: 

 

Tabelul nr. 21 – Efective de animale – comuna Costești 

 

     

 Specii de animale 

 

Număr 

 Bovine 520 

 Ovine 1.512 

 Caprine 133 

 Porcine 518 

 Cabaline 57 

 Familii de albine 680 

 

 

Caracterul şi tradiția acestei zone a orientat locuitorii către meșteșuguri artizanale cu specific 

românesc, precum ţesături executate manual (costum popular, covoare oltenești), cusături, pictură 

religioasă, olărit, prelucrarea lemnului. Originea locuitorilor din comună în satele de peste munte 
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ale Mărginimii Sibiului, se mai manifestă încă prin obiceiuri legate de oierit – păstrate din ce în ce 

mai puţin, tradiţii, folclor, costum popular.  

 

 

9.2.Operatorii economici din comuna Costești 

Conform Top Firme
2
, în comuna Costești își au sediul 140 de operatori economici, ceea ce 

reprezintă 0,51% din totalul operatorilor economici din județul Vâlcea. 

Cifra totală de afaceri este de 17,8 milioane lei (aproximativ 4 milioane de euro), reprezentând 

0,13% din cifra de afaceri la nivel de județ. De asemenea la nivelul anului 2019 s-au înregistrat o 

medie de 116 angajați, ce activau în domeniul privat, reprezentând o pondere de 0,23% din totalul 

de angajați din județul Vâlcea, iar profitul raportat a fost de 2,6 milioane lei (579.854 euro) fiind un 

procent de 0,25% din profitul net realizat în județul Vâlcea. 

Operatorii economici reprezentativi din comuna Costești sunt prezentați în tabelul următor, 

raportarea făcându-se la anul 2019: 

 

Tabelul nr. 22 – Operatori economici din comuna Costești, anul 2019 

 

                                                      
2
 Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/valcea/localitate/costesti/ 

Nr. 

crt. 

Denumire  

operator economic 

 

CAEN 

Cifră de 

afaceri 

lei 

 

Profit net/ 

Pierdere 

lei 

Număr 

mediu 

angajați 

1. ARNOTA SRL 4711 -  Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și 

tutun 

3.054.836 14.691 18 

2. VANHOL 

TRANSPORT SRL 

4941 -  Transporturi 

rutiere de mărfuri 

2.677.980 594.531 7 

3. PRO BUSINESS 

LOGISTIC SRL 

4941 -  Transporturi 

rutiere de mărfuri 

1.713.615 456.664 4 

4. ROLIMP SRL 4711 -  Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și 

tutun 

1.396.359 86.191 10 

5. JPM CONSTRUCT 

SRL 

812 - Extracția pietrișului 

și nisipului, extracția 

argilei și caolinului 

1.343.571 65.457 13 

6. GIFTRANS SRl 4941 -  Transporturi 1.158.674 -586.035 6 
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10. Capacitatea administrativă și mediul asociativ 

 

10.1. Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

 principiul descentralizării 

 principiul autonomiei locale 

 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

 principiul cooperării 

 principiul responsabilităţii 

 principiul constrângerii bugetare. 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 

Comuna Costești este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. 

Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide 

politice:
  

 

Tabelul nr. 23 – Componența Consiliului local al comunei Costești 
 

 Partid Consilieri Componența Consiliului 

 Partidul Social Democrat 6             

 Partidul Național Liberal 5             

 Partidul Mișcarea Populară 1       

 Uniunea Salvați România 1       

 

 

rutiere de mărfuri 

7. INSERVICE SRL 4399 - Alte lucrări 

speciale de construcții   

495.391 391.588 2 

8. VILARED SRL 7112 - Activități de 

inginerie și consultanță 

tehnică legate de acestea 

320.408 210.957 1 
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Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, 

viceprimar, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de 

specialitate al primarului. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 48/20.09.2019, cuprinde un număr total de 24 funcții, din care: 

 demnitari: 2 (primar, viceprimar) 

 funcții publice și contractuale: 22, din care: 

 de conducere: 1 funcții 

 de execuție: 21 funcții 

În subordinea primarului funcționează:  

 Viceprimarul 

 Consilierul personal al primarului 

 Compartimentul Achiziții Publice 

În subordinea viceprimarului se află: 

 Compartimentul financiar contabil 

 Compartimentul alte activități administrative 

În subordinea secretarului general al comunei se regăsesc: 

 Compartimentul administrație publică locală 

 Compartimentul Registru agricol 

 Compartimentul asistentă socială 

În subordinea consiliului local își desfășoară activitatea: 

 SC Apă Canal Costești SRL cu personalitate juridică organizat în subordinea consiliului 

local 

 Secretarul General 

 Biblioteca  

 Compartimentul de cultură 
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Foto nr. 15 – Primăria Comunei Costești 

10.2. Mediul asociativ 

Comuna Costești face parte din: 

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 

din Judeţul Vâlcea - constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de salubrizare a localităţilor pe 

raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, precum şi pentru realizarea în 

comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, 

modernizării şi/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe 

baza strategiilor de dezvoltare a acestuia. Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea 

delegată, care se va realiza în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii. 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea creată în scopul realizării în comun a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apa și de 

canalizare și de furnizare în comun a acestor servicii publice. 

 Asociația Comunelor din România – ACOR, o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri 

comunele din România. Numărul membrilor ACOR este de 1.750 comune, din toate judeţele 

României. Dintre obiectivele ACOR sunt de menționat: 

o armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale 

echilibrate a acestora;  

o promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în 

oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și 

instituțional;  
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o crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor 

corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea 

problemelor comunelor;  

o organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a 

aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din 

administrația publică locală a comunelor membre;  

o organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități 

stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse 

domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de 

piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. 

 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BĂRBĂTEȘTI – PIETRARI – 

COSTEȘTI REGIO pentru accesare de fonduri europene în scopul modernizării drumurilor 

comune,  proiectele depuse  prin PNDR, măsura 7.2.  

 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “DEPRESIUNEA HOREZU” 

este o asociație intercomunitara constituita în 2005, care cuprinde cinci localități: orașul Horezu 

și comunele Costești, Măldărești, Vaideeni și Slătioara din arealul geografic Depresiunea 

Horezu, localități între care au existat dintotdeauna relații tradiționale din punct de vedere 

administrativ, economic, social si cultural. Asociația are drept scop realizarea în comun a unor 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și furnizarea în comun a unor servicii 

publice.  

 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BĂRBĂTEȘTI – COSTEȘTI – 

STOENEȘTI,  a fost înființată în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional și al furnizării în comun a unor servicii publice, prin accesareade 

fonduri nerambursabile (implementarea proiectului "Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale"). 

 ASOCIATIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "MICROREGIUNEA HOREZU" ce 

are ca scop  principal sprijinirea dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării pentru 

rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea 

fondurile europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăriri capacității de 

dezvoltare și implementarea strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului 

rural și cultural, de dezvoltare mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale 

comunităților locale.  
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10.3. Investiții locale 

 

La nivelul comunei Costești au fost implementate în ultimii ani proiecte deosebit de importante 

pentru dezvoltarea economică și socială și pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Dintre acestea 

menționăm: 

 Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii generale și turistice în zona cultural -istorică a 

Depresiunii; 

 Reabilitarea Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” și a Turnului clopotniței – 

monument istoric cod .L.M.I.:VL-II-m-B-0973; 

 Consolidare / restaurare Biserica ,,Sfântul Nicolae” (a fostului schit ,,44 de Izvoare”); 

 Reabilitare Cămin Cultural Bistrița; 

 Pietruire-modernizare, drum forestier Biserica Secaturi-Valea Cheii; 

 Modernizarea infrastructurii în comuna Costești prin construcția de poduri, podețe și 

punți pietonale; 

 Pietruire drum sătesc Bistrița; 

 Reabilitare sala de sport ,,Ionela Târlea”; 

 Reabilitare local scoală și grădiniță; 

 Extindere si reabilitare rețea apa; 

 Înființarea rețelei de canalizare în sistem centralizat și stații de epurare; 

 Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin susținerea promovării produselor 

turistice și a activităților de marketing specifice; 
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 Achiziționarea și instalarea unor sisteme de colectare selectiva a deșeurilor.  

Achiziționarea de vehicule speciale de transport al deșeurilor; 

 Sprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de creștere a interoperabilității bazate 

pe sistemele GIS; 

 Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri si a altor infrastructuri specifice de afaceri; 

 Dezvoltarea sistemului balnear al comunei; 

 Reabilitarea si modernizarea rețelei de drumuri locale; 

 Programe de sprijin pentru elevii dotați intelectual; 

 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii; 

 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educație si 

piața muncii; 

 Crearea / Reabilitarea unui stadion sportiv; 

 Inițierea unui studiu de înființare a muzeului apei: instalații funcționale; 

 Inițierea unui studiu de salvare a gospodăriilor țărănești vechi (case vechi) ce exprima 

tradiția româneasca; 

 Centru pilot de recuperare a persoanelor cu handicap de auz; 

 Reparații capitale la dispensarul uman; 

 Reabilitarea școlii Centrului Școlar Bistrița. 

 

Autoritățile locale au făcut investiții însemnate în digitalizarea serviciilor administrative 

implementând: 

 registratura electronică (aplicația de registratură și managementul documentelor 

contribuie la scăderea timpului necesar pentru soluționarea sarcinilor) 

 formulare electronice (venind în sprijinul cetățenilor, care au de acum posibilitatea să 

trimită cereri sau sesizări către instituțiile publice, într-un format electronic. Prin 

intermediul modulului, funcționarii publici au posibilitatea de a înregistra în format 

electronic documentele și cererile cetățenilor, care nu vor mai fi nevoiți să se prezinte 

fizic la sediile instituțiilor.) 

 ghiseul.ro (implementat pentru a-i scuti pe cetățeni de nevoia de a sta la cozi,     

oferindu-le, în schimb, posibilitatea de a-și plăti dările locale pe internet). 

 

De asemenea autoritățile locale mai au în derulare o serie de proiecte ce au ca scop obținerea 

progresului social și economic al comunității locale din care amintim: 

 Achiziționare instalație dezinfecție și dezinsecție; 
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 Lucrări de reabilitare drum de interes local, dealul Costeștilor, sat Costești, punct 

Anghel; 

 Înființare distribuție gaze naturale; 

 Înființare complex sportiv; 

 Modernizare, consolidare și dotare Grădiniță cu Program Normal din satul Costești; 

 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei electrice în 

infrastructura de iluminat public din comună; 

 Modernizare și amenajare centru civic; 

 Asfaltare drumuri de interes local; 

 Scurgeri ape pluviale pe drumuri locale zona Cucu Blezeni, la școală centru Costești; 

 Extindere rețea de apă în satele Costești și Văratici; 

 Amenajări rurale. 
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CAPITOLUL III 

      ANALIZA SWOT 
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Se apreciază că eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a 

înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, 

organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Henri Fayol considera că planificarea strategică este cea mai importantă funcție managerială. 

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și organizează 

informația permițând managerilor să acționeze, să apere și să promoveze obiectivele organizației cu 

succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției 

strategice a unei organizații. Toate acestea sunt perfect valabile și în cazul unei comunități locale. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere 

între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele tari la 

oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

Prin intermediul analizei SWOT vom scoate astfel în evidență punctele tari și punctele slabe din 

organizarea și funcționarea comunității. 

Vom prezenta succint în cele ce urmează semnificația acronimului SWOT: 

 S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului 

managerial; 

 W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor; 

 - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele 

organizației. De asemenea, oportunitățile sunt tendințe generale prezente în mediul 

extern, un fel de proiecție a „binelui viitor”; 

 T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce 

apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse 

organizației din partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau 

permanente, poate fi o proiecție a riscului în viitor. 

 

Analiza SWOT ajută la planificarea strategică în modul următor: 

 este o sursă de informații pentru planificarea strategică; 

 construiește punctele tari; 

 corectează slăbiciunile; 

 maximizează răspunsul la oportunități; 

 ajută la depășirea amenințărilor la care este supusă organizația; 

 ajută la identificarea competențelor de bază; 
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 ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică; 

 ajută la cunoașterea trecutului și prezentului, dar și la anticiparea viitorului, astfel încât 

planurile pe care le faci să fie realizabile; 

 oferă informații care ajută la sincronizarea resurselor și capacităților organizației cu mediul 

competitiv în care aceasta operează. 

Alegerea strategiei corecte, fundamentată pe analiza SWOT, va fi în mod cert în avantajul 

comunității. 

Pe baza analizei situației existente, a fost realizată o analiză SWOT, care subliniază punctele 

tari, punctele slabe, oportunitățile de dezvoltare, dar și amenințările pentru comuna Costești. 

Analiza a fost realizată pe câteva domenii considerate de referință în contextul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală a comunei: 

 Infrastructură și dotări tehnico-edilitare 

 Economie și dezvoltare rurală 

 Educație 

 Sănătate și protecție socială 

 Cultură, sport și agrement 

 Mediu 

 Capacitate administrativă 
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ANALIZA SWOT A COMUNEI COSTEȘTI 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Poziționarea geografică în raport cu 

municipiul Vâlcea, reședința județului 

(40 km) și cu Orașul Horezu (6 km); 

 Accesul facil DN 67  - E81/ Râmnicu 

Vâlcea – Costești – Horezu – Târgu 

Jiu; 

 DJ 646  - Băbeni – Tomşani – DN 67 / 

Costeşti – Mănăstirea Bistriţa 

Mănăstirea Arnota, traversează comuna 

pe circa 9 km, aproximativ pe direcţia 

N-S, urmărind cursul Pârâului Bistriţa; 

 Infrastructura rutieră modernizată; 

 Sistem de alimentare cu apă potabilă 

(rețea în lungime de 43 km); 

 Rețeaua de canalizare cuprinde 14 

stații de pompare, 340 cămine de 

vizitare , 28 pompe submersibile dotate 

S.P.A.U. (1A+1R), un bazin de 

egalizare  și o stație de epurare (rețea în 

lungime de 20 km); 

 Grad ridicat de electrificare; 

 Sistemul de iluminat public este 

eficientizat prin introducerea 

tehnologiei LED; 

 Acces la telefonie fixă și mobilă, 

televiziune și internet; 

 Comuna este parte în mai multe ADI; 

 Existența mai multor operatori 

salubritate la nivelul comunei, SC 

URBAN SRL, MUSTATA CONSTRUCT 

SRL, RoRec, ECOSMART UNION SA; 

 Calea ferată îngustă, care poate poate 

face obiectul unui parteneriat public-

privat și a unuimproiect regional pentru 

tren turistic 

 Amenajări turistice pe traseul Govora-

Bistrița, cu un potențial uriaș de 

dezvoltare a zonei. 

 

 Starea necorespunzătoare a unei părți a 

drumurilor din comună, care necesită 

asfaltare și modernizare; 

 Lipsa accesului la calea ferată (cea 

existentă deservind doar cariera); 

 Lipsa rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

 Lipsa infrastructurii pietonale 

(trotuare); 

 Lipsa pistelor și a parcărilor amenajate 

pentru bicicliști; 

 Existența de drumuri de exploatație 

agricolă nemodernizate; 

 Existența de drumuri de exploatație 

forestieră nemodernizate; 

 Lipsa podețelor betonate; 

 Infrastructură de șanțuri pentru 

scurgerea apelor pluviale ce necesită 

reabilitare/extindere; 

 Stații de transport public în comun care 

necesită amenajare; 

 Spații verzi care necesită amenajare și 

reabilitare; 

 Lipsa unui centru de informare 

turistică; 
 Lipsa mijloacelor de promovare, 

semnalizare și informare pentru zonă și 

obiective; 

 Gradul redus de acoperire al nevoilor 

de actuala rețea de canalizare; 

 Rețea de apă învechită; 

 Lipsă rețea gaz. 
 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 
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 Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a 

infrastructurii și la noi surse de 

finanțare; 

 Existenţa unor planuri naţionale de 

modernizare a reţelei rutiere; 

 Atragerea de noi societăți de transport 

public în comun care să ofere servicii 

de calitate cetățenilor și care să 

favorizeze competitivitatea în acest 

domeniu; 

 Programe de dezvoltare a 

infrastructurii și protecția mediului cu 

finanțare din fonduri europene; 

 Dezvoltarea prin valorificarea 

resurselor de ordin cultural și 

tradițional (monumente istorice, 

biserici, ansamblu folcloric, 

evenimente cultural-artistice). 

 

 

 Lipsa resurselor pentru (co)finanțarea 

investițiilor majore în infrastructura 

locală; 

 Lipsa resurselor pentru finanțarea 

investițiilor în infrastructura de interes 

național și județean; 

 Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din 

fonduri europene sau întârzierea 

acestor lucrări poate duce la pierderea 

finanțării pentru proiectele respective; 

 Migrarea forței de muncă din mediul 

rural poate duce la imposibilitatea 

realizării unor investiții și proiecte de 

infrastructură; 

 Dezastrele naturale (spre ex. 

inundațiile, cutremurele, înzăpezirile 

etc.) care pot afecta sau chiar distruge 

infrastructura rutieră și cea tehnico-

edilitară. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Comuna Costești constituie un centru 

economic cu caracter indrustrial; 

 Tradiție în creșterea animalelor si 

potențial real în domeniul zootehnic; 

 Disponibilitatea materiilor prime: 

piatră calcar, nisip; 

 Poziționarea geografică în raport cu 

municipiul Vâlcea, orașul Horezu și 

accesul la drumuri naționale și 

județene; 

 Infrastructura de transport este  

modernizată; 

 Existența dotărilor tehnico-edilitare 

(rețea de alimentare cu apă potabilă, 

rețea de canalizare, energie electrică); 

 Prezența pe teritoriul comunei a unor 

societăți, având ca obiect principal de 

activitate comerț sau transport, ce 

înregistrează cifre mari de afaceri, ceea 

ce are un impact semnificativ asupra 

ocupării forței de muncă locale și 

creșterii veniturilor proprii ale 

comunei; 

 Posibilitatea diversificării strucurii 

economice. 

 

 Infrastructura de sprijin a afacerilor în 

stadiu incipient de dezvoltare; 

 Fermierii, în marea lor majoritate, nu 

sunt organizați în entități cu 

personalitate juridică, ceea ce face 

dificilă accesarea programelor de 

finanțare ale Guvernului României și 

Uniunii Europene; 

 Grad scăzut de prelucrare pe plan local 

a produselor agricole vegetale și 

animale; 

 Piața de desfacere a produselor 

agricole este foarte slabă; 

 Prețul scăzut al produselor agricole în 

general; 

 Oferta forței de muncă nu este 

diversificată conform cerințelor, 

lipsește forța de muncă calificată; 

 Fragmentarea suprafeţelor agricole ce 

conduce la practicarea unei agriculturi 

tradiţionale de subzistență; 

 Slaba diversificare a sectoarelor 

economice; 

 Slaba dezvoltare a antreprenoriatului 

local. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legislativ, a 

strategiilor guvernamentale și a 

programelor de finanțare pentru 

înființarea de IMM-uri; 

 Avantajele oferite de programele de 

dezvoltare pentru înființarea de forme 

asociative în sectorul agricol; 

 Creșterea competitivității sectorului 

agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri 

în dezvoltarea afacerilor; 

 Facilitățile oferite în cadrul Politicii 

Agricole Comune și a Politicii de 

Dezvoltare Regională; 

 Posibilități de investiții în prelucrarea 

produselor  și resurselor locale; 

 Existența piețelor de desfacere la nivel 

național și european pentru produsele 

agricole și alimentare și cererea 

continuă pentru acestea; 

 Interesul ridicat de pe piața produselor 

agricole și alimentare pentru produsele 

ecologice; 

 Resurse naturale existente în cantități 

mari: lemn, piatră, calcar, nisip, 

peisajul, lemn, apă, ape minerale, 

fructe de pădure, ciuperci, plante 

medicinale, fructe și produse agrcicole; 

 Crearea de parteneriate public-private 

în folosul dezvoltării industriale; 

 Tradiția unor meșteșuguri (dulgherie, 

tâmplărie, covoare); 

 Infrastuctura turistică existentă; 

 Potențialul turistic mult peste medie. 

 

 Numărul de concurenți în creștere 

pentru producătorii de produse 

agroalimentare de pe piața Uniunii 

Europene; 

 Echilibru social fragil: populația 

îmbătrânită rămasă fără sprijin din 

cauza migrației tinerilor, practicarea 

agriculturii de subzistență; 

 Lipsa locurilor de muncă în mediul 

rural are ca efect migrația persoanelor 

tinere și a celor cu studii de la sat la 

oraș, precum și în afara țării; 

 Condițiile meteorologice nefavorabile 

care pot crea daune producătorilor 

agricoli; 

 Dezastrele naturale (inundațiile, 

incendiile, seceta); 

 Lipsa politicilor specifice de 

promovare și valorificare a produselor 

locale; 

 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a 

populaţiei locale la cerinţele pieţei care 

determina decalaje economice mari, 

greu de recuperat; 

 Închiderea carierei de la Bistrița; 

 Criza economică globală. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența pe teritoriul comunei a unei 

școli gimnaziale, a două grădinițe și a 

Școlii Profesionale  Speciale Bistrița , 

care sunt accesibile tuturor copiilor și 

tinerilor din comunitate; 

 Asigurarea de către administrația locală 

a  transportului școlar; 

 Acordarea de burse și alte stimulente 

elevilor; 

 

 Infrastructura de învățământ necesită 

dotare cu tehnologie modernă, 

corespunzătoare unui act educațional 

de calitate; 

 Lipsa organizării unor cursuri de 

pregătire profesională/ recalificare 

profesională pentru tineri și șomeri; 

 Apariția pandemiei Covid 19 la 

începutul anului 2020 a determinat 
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 Investițiile realizate în reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea 

unităților de învățământ; 

 Existența unei infrastructuri moderne 

pentru desfășurarea activităților 

sportive, comuna având teren de sport 

și sală de sport; 

 Personal didactic calificat în comună; 

 Unitățile de învățământ din comună 

sunt dotate cu tehnologie modernă, 

astfel încât pot asigura calitatea actului 

educațional; 

 Apropierea de orașul Horezu, dar și de 

municipiul Vâlcea - reședința județului, 

determină accesul facil al elevilor din 

comună la liceele din aceste orașe; 

 Existența a 3 cămine culturale în 

comună; 

 Existența bibliotecii și activitățile din 

cadrul acesteia, taberele educatice 

Ranger Junior ale Asociației Kogayon, 

jocurile de vară organizate în ultimii 

ani, tabăra de vară pentru copii care se 

organizează anual. 

desfășurarea în condiții improprii a 

actului educațional, situație valabilă la 

nivel național; 

 Lipsa cursurilor de instruire a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea actului 

educațional online; 

 Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor; 

 Slaba implicare a societății civile în 

voluntariate. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

europene structurale pentru dotarea 

școlilor, pentru modernizarea și dotarea 

bibliotecilor comunale, a căminelor 

culturale și structurilor sportive; 

 Stabilirea de parteneriate care să 

favorizeze dezvoltarea unor servicii 

social-educative noi și de calitate; 

 Existența de programe de formare a 

personalului în colaborare cu specialiști 

din țară și din străinătate; 

 Relații de colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Vâlcea și cu Casa 

Corpului Didactic; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

 

 Schimbări dese ale sistemului de 

învățământ și ale programei școlare; 

 Creşterea ratei de părăsire a sistemului 

de învăţământ în mediul rural; 

 Subfinanțarea sistemului educațional; 

 Accentuarea scăderii calităţii 

procesului de învăţământ; 

 Scăderea numărului persoanelor 

calificate în învățământ prin ieșirea 

acestora din viața activă; 

 Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 

educațională; 

 Politica de salarizare în domeniul 

educației slab motivantă; 

 Număr tot mai scăzut de copii, de la an 

la an; 

 Lipsa unor activități educaționale 

extrașcolare organizate constant, lipsa 

activităților educative pentru adulți. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența a două dispensare medicale,  

a unui punct sanitar și a unui cabinet 

stomatologic; 

 Existența personalului medical dedicat, 

doi medici de familie, un medic 

stomatolog, trei asistente medicale și 

un asistent comunitar; 

 Existența a două farmacii pe teritoriul 

comunei; 

 Derularea de proiecte de investiții 

pentru modernizarea infrastructurii de 

sănătate în comună;  

 Existența unui compartiment de 

asistență socială la nivelul aparatului 

de specialitate al primarului comunei; 

 Sprijinirea persoanelor cu handicap 

grav, prin încadrarea și instruirea 

asistenților personali sau prin acordare 

indemnizaților de însoțitori; 

 Buna organizare a serviciilor de 

consiliere şi informare în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului. 

 

 Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă; 

 Neefectuarea de studii profesionale 

pentru monitorizarea şi analiza 

nevoilor reale ale comunităţii; 

 Migrarea unui număr tot mai mare de 

specialişti din sistemul public de 

sănătate din zona rurală către mediul 

urban; 

 Numărul insuficient de specialişti în 

vederea înfiinţării/furnizării de servicii 

medicale și sociale; 

 Inexistența unui ONG care să se 

implice în proiecte educaționale și/sau 

sociale; 

 Educația sanitară în școli este 

insuficientă; 

 Pasivitatea membrilor comunității în 

problemele de interes comunitar, lipsa 

simțului civic 

 Număr mare de cazuri sociale; 
 Cheltuieli mari cu ajutorul social. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Accesarea programelor cu finanţare 

europeană şi/sau naţională destinate 

reabilitării şi extinderii clădirilor, 

respectiv dotării cu echipamente a 

unităţilor medicale; 

 Existența programelor și fondurilor 

naționale și europene accesibile pentru 

grupuri dezavantajate: programe 

sociale, programe de incluziune, 

programe educative, programe de mică 

infrastructură; 

 Implementarea Programului 

operațional pentru ajutorarea 

persoanelor defavorizate; 

 Existența la nivelul județului de 

modele de bună practică în furnizarea 

de servicii sociale; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

 

 Concentrarea specialiştilor, ca număr 

şi timp de lucru, în unităţile medicale 

din mediul urban şi dezechilibrarea 

sistemului public de sănătate; 

 Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 

bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, 

în urma multiplicării numărului 

bolnavilor ce necesită investigaţii şi 

tratamente costisitoare; 

 Nivelul de trai redus poate duce la 

creșterea morbidității în mediul rural; 

 Deciziile cu privire la dezvoltarea 

serviciilor sociale aparțin factorilor 

politici; 

 Insuficiența fondurilor pentru 

susținerea serviciilor sociale 

specializate; 

 Scăderea solidarității sociale; 

 Îmbătrânirea populației; 
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 Lipsa unor programe de atragere a 

tinerilor care vor să se mute de la oraș 

la țară; 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența pe teritoriul comunei a ariei 

protejate Parcul Național Buila – 

Vânturarița și Muzeul Trovanților; 

 Existența rețelei de canalizare (20 km 

lungime) stație de epurare, câte una în 

fiecare sat, ceea ce împiedică poluarea 

apei și a solului și ajută la menținerea 

unui mediu sănătos; 

  Existența spațiilor verzi amenajate în 

comună; 

 Biodiversitate ridicată; 

 Poziționarea în zona de munte asigura 

o calitate ridicată a aerului și a apei; 

 Utilizarea redusa a pesticidelor şi 

îngrasămintelor; 

 Aplicarea colectării selective a 

deșeurilor susținută de multiplele 

contracte încheiate cu firme de 

salubrizare; 

 Comuna Costești este parte în ADI 

pentru Serviciul de Salubrizare a 

Localităţilor din Judeţul Vâlcea; 

 Existența celor două situri Natura 2000 

(SCI și SPA); 
 1302 ha păduri cvasivirgine din parcul 

national; 
 Peisajul divers și puțin afectat, 

diversitate mare pe teritoriu restâns; 
 Geodiversitate bogată; 
 Poluare redusă. 
 

 

 Lipsa monitorizării mediului 

înconjurător la nivelul comunei; 

 Deranjarea habitatului faunei și florei 

protejate prin activități agricole și 

zootehnice; 

 Lipsa plantațiilor de protecție; 

 Deteriorarea calității mediului prin 

exploatarea carierei, dublată de lipsa 

preocupării coordonate de a asigura 

protecția naturii; 

 Existența zonelor inundabile și 

predispuse la alunecările de teren; 

 Cursuri de apă ce necesită amenajare; 

 Lipsa de educație și de responsabilitate 

a populației în raport cu mediul; 

 Grad foarte mic de acoperire al rețelei 

de canalizare 
  Număr redus de stații de tratare 

individuale; 
  Rețea veche de apă potabilă; 
  Grad redus de colectare selectivă  

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența fondurilor de investiții 

direcționate către proiecte în domeniul 

salubrității, canalizării, apelor uzate și 

protecției mediului în general; 

 Introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri fotovoltaice, 

microhidrocentrale) 

 Existența unor finanțări 

 

 Schimbările climatice generate de 

încălzirea globală; 

 Condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor 

și a secetei tind să devină mai 

frecvente și intensitatea lor să 

sporească; 

 Degradarea cadrului natural în cazul 
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guvernamentale pentru proiecte de 

mediu (lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versanți, îndiguiri, 

apărări și consolidări de maluri și albii, 

decolmatări, etc.); 

 Modernizarea iluminatului public și 

reducerea consumului de electricitate; 

 Existența programelor de finanțare 

susținute din Fondul pentru Mediu, 

precum: programul Rabla, programul 

de îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole 

degradate, programul național de 

îmbunătățire a calității mediului prin 

realizarea de spații verzi în localități 

dezvoltării urbanistice necontrolate; 

 Lipsa respectării normelor europene de 

mediu în rândul operatorilor 

economici; 

 Extinderea zonelor predispuse la 

inundații și alunecări de teren; 

 Degradarea ariilor protejate, consecință 

a exploatării naționale și a practicării 

unui turism neecologic; 

 Poluarea aerului, apei și solului de 

către operatorii economici din zonă. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența a trei cămine culturale în 

comună, unde se organizează 

evenimente cultural-artistice; 

 Existența a două muzee, a unei 

biblioteci și a numeroaselor 

monumente istorice, ce pot fi 

considerate obiective culturale de 

referință; 

 Lăcașurile de cult de pe teritoriul 

comunei ce pot susține un turism de tip 

ecumenic; 

 Evenimentele organizate la nivelul 

comunei; 

 Existența Ansamblului folcloric 

„Floricica”, participant la numeroase 

concursuri și manifestări organizate cu 

ocazia diferitelor evenimente în 

comună şi în afara ei; 

 Existența Echipei de fotbal, Club 

Sportiv Minerul Costești ce joacă cu 

rezultate foarte bune în Liga 3 de 

fotbal; 

 Poziționarea într-o zonă montană cu 

acces la multe trasee turistice; 

 Spaţii verzi şi locuri de joacă pentru 

copii . 

 

 Ofertă scăzută a posibilităților de 

agrement la acest moment ceea ce 

reduce paleta turistică(majoritatea fiind 

turiști în etate) ; 

 Spirit antreprenorial slab dezvoltat; 

 Lipsa unor utilități, cum ar fi 

alimentarea cu gaze naturale a 

comunei; 

 Resurse financiare și investiții 

insuficiente; 

 Pregătire profesionala de slabă calitate 

in domeniul serviciilor turistice; 

 Inexistența unor forme de promovare a 

comunei pentru creșterea numărului de 

turiști pe teritoriul acesteia; 

 Abandonarea arhitecturii tradiționale; 

 Dispariția ocupațiilor și meșteșugurilor 

tradiționale, care ar fi constituit o 

atracție pentru turiști sau vizitatori. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Dezvoltarea de parteneriate între 

 

 Criza economică globală; 
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administrația publică locală, 

producătorii locali, unități de turism și 

agrement și ONG-uri locale în scopul 

dezvoltării infrastructurii turistice și de 

agrement; 

 Construirea Complexului sportiv; 

 Extinderea și promovarea reţelei de 

ferme şi gospodarii autorizate pentru 

practicarea agro-turismului; 

 Dezvoltarea turismului montan prin 

construirea de spații de picnic sau 

foișoare; 

 Posibilitatea atragerii resurselor 

financiare pentru dezvoltarea 

infrastructurii culturale, sportive și de 

agrement, precum și pentru organizarea 

de evenimente cultural-artistice, de 

promovare a folclorului și tradițiilor 

locale. 

 

 Schimbările climatice au efecte 

negative asupra activităților 

economice, inclusiv a celor de 

agrement; 

 Infrastructura rutieră și cea de utilități 

neadaptate la standardele comunitare; 

 Urbanizarea populației rurale 

implicând pierderea autenticității și 

specificul local; 

 Calamităţi naturale (inundaţii, 

cutremure etc.) sau situații 

excepționale (epidemii, pandemii, etc); 

 Reacția redusă a mediului local la 

schimbările și provocările zilelor 

noastre, conducând la scăderea 

competitivității în favoarea altor 

destinații turistice, considerate mai 

interesante de către turiști și 

investitorii în turism; 

 Lipsa de interes pentru promovarea 

valorilor locale, a tradițiilor și 

obiceiurilor. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Management performant al Primăriei; 

 Funcționari publici și personal 

contractual cu studii și experiență în 

administrația publică locală; 

 Asigurarea liberului acces la 

informațiile de interes public; 

 Transparență decizională; 

 Dotare cu tehnică modernă; 

 Lucru în sistem informatizat, inclusiv 

online; 

 Răspuns prompt către cetățean; 

 Digitalizarea serviciilor administrative 

prin implementarea registratură și 

formulare electronice, ghișeul.ro; 

 Implementarea de proiecte de investiții 

care au dus la dezvoltarea comunității 

sub aspect economic, social, cultural 

etc. 

 

 

 Lipsa resurselor financiare proprii 

pentru realizarea de investiții în 

vederea dezvoltării capacității 

administrative; 

 Absența la nivel național a unui sistem 

de monitorizare și evaluare a modului 

de furnizare a serviciilor publice; 

 Personal insuficient în administrație; 

 Lipsa unui sistem informatic integrat 

în administrația publică; 

 Complexitatea formalităţilor/ 

procedurilor administrative care 

trebuie îndeplinite în relația 

administrație – cetățean; 

 Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung; 

 Lipsa unui compartiment și a unor 

specialiști pentru scriere proiecte și 

atragere fonduri europene; 

  Valorificarea slabă a beneficiilor 

potențiale din structurile asociative și a 
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parteneriatelor public-private. 
 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă 

la nivelul autorității administrației 

publice locale; 

 Existența unei surse alternative 

generatoare de venituri proprii, prin 

proiectele finanțate din fonduri 

nerambursabile; 

 Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: 

asociații de dezvoltare intercomunitară, 

grupuri de acțiune locală, parteneriate 

public-public, public-privat, etc.; 

 Punerea la dispoziția autorității 

administrației publice locale de 

instrumente de management eficiente 

pentru desfășurarea activității în 

condiții de eficiență, economicitate și 

eficacitate. 

 

 

 Legislație neclară, generată de 

întârzierea adoptării normelor de 

aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și 

suprapuneri de acte normative; 

 Incapacitatea bugetară de satisfacere a 

necesităţilor de achiziţii şi investiţii 

 Regulile de finanțare, atât regulile 

specifice ale finanțatorului, cât și 

legislația națională aplicabilă, nu sunt 

corelate și armonizate astfel încât să 

permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să 

contribuie la dezvoltarea capacității 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora; 

 Influenţa şi presiunile factorului 

politic. 
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CAPITOLUL IV 

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
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1. Misiunea 

Misiunea administrației publice locale este de a asigura dezvoltarea durabilă a comunității, prin 

prestarea de servicii publice de calitate, crearea condițiilor pentru atragerea de noi investiții, 

înființarea de locuri de muncă și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. 

Strategia de dezvoltare a comunei Costești, pentru următorii ani, cuprinde măsuri pentru crearea 

de noi locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, dezvoltarea educației și protecției sociale, 

dezvoltarea infrastructurii utilitare.  

Dezvoltarea comunei Costești se bazează pe obiective ce țin cont de indicatorii precizați în 

documentele programatice regionale, naționale și europene. 

 

2.Viziunea 

 

Comuna Costești 2027 – o comunitate rurală modernă, orientată spre dezvoltare 

durabilă, cu o infrastructură adaptată noilor tehnologii, în scopul creșterii calității 

vieții cetățenilor săi. 

 

Viziunea de dezvoltare a comunei Costești ne oferă o imagine în legătură cu ceea ce se 

intenționează a fi Costești în următorii ani, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 modernizarea și dezvoltarea economică durabilă a comunei;  

 modernizarea infrastructurii; 

 introducerea tehnologiilor avansate în toate domeniile; 

 creșterea calității vieții locuitorilor comunei;  

 consolidarea capacității administrației publice locale. 

 

3.Obiectiv general 

Dezvoltarea durabilă a comunei Costești, prin creșterea competitivității economiei locale și 

ridicarea nivelului de viață al tuturor locuitorilor săi, prin reducerea decalajelor față de mediul urban 

(obținând astfel și stabilizarea populației locale) și apropierea standardului administrativ de cel 

impus de Uniunea Europeană.  
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4.Obiective strategice, obiective prioritare și măsuri aferente 

La nivelul comunei Costești au fost identificate 7 domenii de intervenție, cărora le corespund 

următoarele obiective strategice: 

 

 

Obiectiv strategic 1 

Modernizarea infrastructurii locale de transport și a dotărilor tehnico-edilitare 

 

În prezent, infrastructura rutieră a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

 accesibilitate limitată în anumite zone; 

 drumuri comunale ce necesită reabilitare sau asfaltare; 

 lipsa pistelor de biciclete în punctele de interes ale comunei;  

 lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni; 

 lipsa parcărilor auto; 

 poduri ce necesită reabilitare; 

 drumuri agricole și forestiere ce trebuie modernizate; 

 șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt amenajate. 

 

Din punct de vedere al utilităților publice: 

 nu există implementat sistem de distribuție gaze naturale în comună; 

 este necesară modernizarea rețelei de energie electrică și a iluminatului public; 

 este oportună amenajarea peisagistică a comunei; 

 se impun reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor instituțiilor publice; 

 se recomandă utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 

Se urmărește ca, la sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Costești să beneficieze de o rețea de 

drumuri de acces și străzi modernizate, de noi trasee pentru biciclete, de trotuare amenajate pentru 

pietoni, de spații verzi extinse. Comuna Costești va fi un loc în care cetățenii vor beneficia de 

alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, iluminat public inteligent, inclusiv din energii 

regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 
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Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

1.1.Îmbunătățirea mobilității 

locuitorilor și mărfurilor prin 

dezvoltarea și modernizarea 

rețelei de infrastructură rutieră 

1.1.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în 

vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere între localităţile din 

judeţ 

1.1.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce 

deservesc obiective economice 

1.1.3. Amenajarea de piste de biciclete 

1.1.4. Dezvoltarea transportului public 

1.2 Îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

1.2.1. Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea 

rețelei de apă și canalizare 

1.2.2. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de gaze 

naturale 

1.2.3. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat 

public 

1.2.4. Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative 

de producere a energiei, respectiv de eficientizare a utilizării 

energiei în clădirile publice 

1.2.5. Măsuri de eficientizare energetică și reabilitare termică 

a clădirilor 

1.3. Creșterea gradului de 

digitalizare în beneficiul 

cetățenilor, operatorilor 

economici și instituțiilor publice 

1.3.1. Susținerea utilizării TIC de către populaţie și operatorii 

economici 
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Obiectiv strategic 2 

Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia 

 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și 

atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală: 

 venituri mai mari la bugetul local; 

 valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. Al comunității locale; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 specializarea forței de muncă; 

 reducerea/eliminarea șomajului; 

 promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și 

consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. Aceasta implică inclusiv 

dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane, precum și dotări tehnico-

edilitare la standarde moderne. 

 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

2.1 Creşterea competitivității 

producătorilor locali 

2.1.1 Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic, 

viticol, pomicol și silvicol al comunității 

2.1.2. Valorificarea inteligentă a lemnului 

2.1.3.Susținerea investițiilor în industria materialelor de 

construcții 

2.1.4.Susținerea industriilor creative 

2.2 Dezvoltarea capitalului 

uman 

2.2.1. Calificarea /recalificarea în domeniile cu potențial 

competitiv, în vederea configurării condițiilor pentru specializare 

inteligentă 

2.2.2. Dezvoltarea antreprenoriatului 

2.3.Dezvoltarea serviciilor de 

consultanță și expertiză în 

afaceri competitive 

2.3.1. Sprijinirea omologării şi promovării produselor 

agroalimentare cu specific local. 
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Obiectiv strategic 3 

Servicii de educație moderne și performante 

 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de 

educație moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală: 

 reabilitarea și modernizarea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ din comună; 

 dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă pentru creșterea calității actului 

educațional; 

 înființarea unui afterschool în comună; 

 modernizarea bibliotecii comunale; 

 reabilitarea imobilelor căminelor culturale; 

 amenajarea de terenuri de sport și a unui Complex sportiv modern; 

 amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți; 

 susținerea performanței școlare cu burse de merit și alte stimulente; 

 stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună. 

 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

3.1. Asigurarea accesului 

tuturor cetățenilor la servicii de 

educație  

3.1.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin 

sprijinirea învăţământului primar şi gimnazial şi prevenirea 

abandonului şcolar 

3.1.2. Măsuri de eficientizare energetică și reabilitare termică 

a clădirilor unităților de învățământ 

3.1.3. Creșterea accesului la servicii de educație și formare 

profesională, favorabile incluziunii  

3.2 Susținerea performanței 

școlare și a specializării 

inteligente 

3.2.1 Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, 

precum şi a elevilor ce provin din familii defavorizate 
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Obiectiv strategic 4 

Servicii medicale și sociale de calitate 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de 

protecție socială furnizate la cele mai înalte standarde în domeniu. 

În comuna Costești funcționează două dispensare medicale, unul în satul Costești și unul în satul 

Pietreni, un punct sanitar la căminul cultural din satul Bistrița precum și două farmacii. În cadrul 

dispensarelor medicale își desfășoară activitatea doi medici primari, un stomatolog și trei asistente. 

De asemenea la nivelul comunei Costești există un asistent comunitar ce face și tratamente la 

domiciliu.  

Administrația publică locală intenționează implementarea unor proiecte de modernizare și 

dotare cu echipament medical performant, dar și cu tehnică modernă de calcul  a dispensarelor 

medicale din comuna Costești. 

Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpului de intervenție în 

cazurile de urgențe medicale. Cetățenii comunei nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile 

învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele derulate în 

cadrul unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și de sănătate publică. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii unităţilor 

medicale şi a celor de protecţie 

socială 

4.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor unităților medicale şi de protecţie socială 

4.1.2. Eficientizarea sistemului de sănătate și a celui de 

protecție socială prin utilizarea IT & C  

4.2. Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor medicale şi 

facilitarea accesului la servicii 

medicale de calitate 

4.2.1. Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea 

îmbolnăvirii 

4.3. Dezvoltarea serviciilor 

sociale locale 

4.3.1. Susţinerea programelor de incluziune socială, 

combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, prin 

măsuri de integrare pe piața muncii 

4.3.2. Îmbunătățirea sistemului de servicii sociale pentru 

persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități 
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Obiectiv strategic 5 

Dezvoltarea turismului, conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii 

sportive / de agrement 

 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Costești va avea o ofertă culturală, sportivă și de 

agrement diversificată, bazată pe o infrastructură modernă, care va cuprinde monumente istorice și 

culturale reabilitate, zone de agrement, complex sportiv, etc.  

Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele – români, dar şi străini, 

interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică 

resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele 

naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toţi actorii interesaţi, autorităţi publice, dar şi 

agenţi economici. 

Un alt obiectiv este organizarea de evenimente care să revitalizeze tradițiile locale și să asigure 

conservarea folclorului local. Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul 

diversificat, care împreună cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv.  

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

5.1.Dezvoltarea și valorificarea 

patrimoniului cultural identitar 

 

5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru 

promovarea patrimoniului cultural și a unei agende de 

evenimente culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul 

cultural 

5.1.2. Sprijinirea reabilitării şi extinderii infrastructurii 

culturale 

 

5.2. Promovarea și valorificarea 

patrimoniului natural 

5.2.1. Facilitarea punerii în valoare a potenţialului natural al 

zonei 

5.2.2. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de 

agrement 

5.3.Dezvoltarea infrastructurii 

ce deservește obiectivele 

turistice și unitățile de cazare  

5.3.1 Facilitarea modernizării și extinderii gamei de servicii a 

unităților de primire turistică 

5.4.Asocierea regională 5.4.1. Promovarea unitară a regiunii ca destinație 

turistică 

5.5.Investiții în 

infrastructura turistică 

5.5.1. Centru vizitare/informare, trasee tematice, 

mijloace de semnalizare, materiale de promovare, 

organizare evenimente 
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 Obiectiv strategic 6 

Protejarea şi conservarea mediului natural 

 

 

Un mediu natural sănătos generează: 

 o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 

 posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber; 

 atractivitate turistică a zonei; 

 noi investiții; 

 evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului natural este 

cu atât mai justificată cu cât o parte din teritoriul comunei este arie protejată. 

 

Apartenența la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 

Localităților din Județul Vâlcea facilitează furnizarea la nivelul comunei a unui serviciu adecvat 

de gestiune a deșeurilor, care va îmbunătăți standardul de viață al tuturor cetățenilor, asigurând 

totodată protejarea mediului înconjurător. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

6.1. Îmbunătățirea calității 

aerului (reducerea gazelor cu 

efect de seră), apei și solului 

6.1.1. Sprijinirea utilizării mijloacelor de transport mai puțin 

poluante/nepoluante 

6.1.2. Extinderea zonelor verzi ale localității 

6.1.3. Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce 

vizează utilizarea surselor alternative de energie/energie 

regenerabilă: eoliană, solară, biomasă, termală, etc. 

6.2.Implementarea 

managementului integrat al 

deșeurilor 

6.2.1.Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

6.2.2. Facilitarea ecologizării zonelor poluate 

6.3. Protecția și conservarea 

habitatelor naturale și a ariilor 

naturale  

6.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

6.4. Extinderea și modernizarea 

rețelelor de apă și canalizare 

6.4. 1. Managementul deșeurilor, racordarea la gaz (înlocuirea 

lemnului cu gazul natural scade amprenta de carbon), implicarea în 

managementul rezervației trovanților (se va ajunge din nou la 

încredințarea în administrare), proiecte de reconstrucție ecologică a 

unor zone degradate (pajiști, râuri), renaturare a unor zone, 

împăduriri a unor terenuri degradate, monitorizarea factorilor de 

mediu. 
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Obiectiv strategic 7  

Dezvoltarea capacității administrative  

 

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

În acest scop, administrația publică locală: 

 își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

 va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și 

profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 

 se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin construirea unui nou sediu al 

primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de ultimă generație și achiziția de softuri 

performante; 

 se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora. 

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia 

publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din 

societate, prin mecanisme stabile de consultare. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

7.1. Dezvoltarea capacității 

administrației publice locale  

7.1.1. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul 

localității prin introducerea de instrumente și proceduri 

moderne de management 

7.1.2. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative 

pentru cetățeni și operatori economici, încurajând furnizarea 

şi utilizarea e-guvernării 

7.1.3. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului 

din administrația publică locală (inclusiv decidenții politici) 

7.1.4. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante, 

în scopul eficientizării serviciilor publice furnizate 

comunității 

7.2. Digitalizarea și 

tehnologizarea administrației 

publice locale 

7.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie și 

creșterea nivelului de securitate cibernetică 

7.2.2. Acces gratuit la internet (wi-fi) 
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5. Planul local de acțiune 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe  termen mediu și lung pentru realizarea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. 

Toate măsurile se concretizează în planul local de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluția macroeconomică la nivel național, starea 

economiei la nivel regional și local, precum și de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 

 

LISTĂ PROPUNERI PROIECTE DE INVESTIȚII 2021-2027 

 

 

DOMENIU: INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile de 

finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

1.1.Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor prin 

dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1.1.1. Reabilitarea și 

modernizarea rețelei 

de drumuri în 

vederea 

îmbunătăţirii 

conexiunii rutiere 

între localităţile din 

judeţ. 

1. Lucrări de reabilitare drum 

de interes local , dealul 

Costeștilor, sat Costești, punct 

Anghel 

Lungime drum 

reabilitat (km) 

CNI 2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

2.Asfaltare drumuri de interes 

local 

Lungime 

drumuri asfaltate 

(km) 

PNDL 2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

3. Construire de trotuare în 

comuna Costești 

Lungime 

trotuare 

construite (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 
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4. Realizare șanțuri și podețe 

betonate în comuna Costești 

Lungime șanțuri 

și podețe (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

5. Reabilitare pod în localitatea 

Pietreni 

Lungime pod 

(m) 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

 

2022-2023 Consiliul 

local 

Primar 

 

6. Construire și amenajare 

parcare auto în satul Bistrița și 

Pietrari, comuna Costești 

Suprafață 

parcare auto  

Număr locuri de 

parcare 

Număr 

beneficiari 

AFM 

 

2022-2023 Consiliul 

local 

Primar 

 

7. Realizare punți pietonale 

fixe peste râurile Bistrița și 

Costești 

Număr punți 

Număr 

beneficiari 

Lungime punți 

(m) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

8. Amenajare șanțuri pentru 

scurgerea apelor pluviale în 

comuna Costești 

Lungime șanțuri 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite  

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

9. Scurgeri ape pluviale pe 

drumuri locale, zona Cucu 

Blezeni, la Școală, centru 

Costești 

Lungime 

scurgeri (km) 

Buget local 

 

2022-2024 Consiliul 

local 

Primar 

 

10. Modernizare infrastructură 

rutieră agricolă și forestieră 

Lungime 

infrastructură 

rutieră și 

agricolă 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 
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modernizată 

(km) 

Alte surse legal 

constituite 

1.1.2. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea 

drumurilor ce 

deservesc obiective 

economice. 

1. Modernizare drum de acces 

spre defileul Bistrița 

Lungime drum 

modernizat (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

2. Dezvoltare căi de acces prin 

drumuri pietruite spre terenuri 

agricole 

Lungime căi de 

acces dezvoltate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

3. Modernizare căi de acces la 

casele izolate de pe munte 

Lungime căi de 

acces 

modernizate 

 (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

4. Modernizare drumuri de 

exploatare pentru exploatațiile 

agricole în comuna Costești 

Lungimea 

drumurilor 

modernizate 

PNDR 2023-2025 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.1.3. Amenajarea 

de piste de biciclete 

1.Amenajare piste biciclete în 

comuna Costești 

 

Lungime 

piste(km) 

Număr 

beneficiari 

AFM 

PNRR 

2021-2024 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.1.4. Dezvoltarea 

transportului public 

1. Amenajare stații transport 

public în comuna Costești 

Suprafață 

amenajată   

Număr stații  

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 
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1.2. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

 

1.2.1. Introducerea, 

extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea rețelei 

de apă și canalizare 

1.Extindere rețea de apă 

potabilă în satele Costești, 

Văratici și Pietreni 

 

Lungimea rețea 

extinsă (km) 

Număr racorduri 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

2.Reabilitare rețea de 

canalizare, colectare și 

epurarea apei menajere în 

comuna Costești 

Lungimea rețea 

reabilitată (km) 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

3. Înlocuirea rețelelor de apă 

cu prioritatea stabilităde 

pierderile din rețea, număr de 

intervenții, probleme în 

alimentare, pierderi în 

contorizare 

Lungimea rețea 

înlocuită (km) 

Procent reducere 

costuri 

PNDR 

PNRR 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.2.2. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de gaze naturale 

1. Înființare rețea inteligentă de 

alimentare și distribuire gaze 

naturale în comuna Costești 

Lungimea rețea 

înființată (km) 

Număr racorduri 

Număr 

beneficiari 

POIM 2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

2. Aducțiune rețea gaze 

naturale 

 

Lungimea rețea 

(m) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

3. Racordare la rețea de gaze 

naturale 

Număr racorduri 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 
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1.2.3. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de iluminat public 

1. Modernizare sistem de 

iluminat public în comuna 

Costești 

Lungime rețea 

modernizată 

(km) 

Procent reducere 

costuri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

AFM 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.2.4. Sprijinirea 

introducerii și 

utilizării surselor 

alternative de 

producere a 

energiei, respectiv 

de eficientizare a 

utilizării energiei în 

clădirile publice 

1.Utilizarea complementară a 

surselor regenerabile de 

energie în instituțiile publice 

Grad de 

implementare 

Procent reducere 

costuri 

Procent reducere 

poluare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

2.Construire fabrică de biogaz 

prin folosirea deșeurilor 

regenerabile 

Capacitate 

producție 

Volum deșeuri 

procesat 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.2.5. Măsuri de 

eficientizare 

energetică și 

reabilitare termică a 

clădirilor 

1. Reabilitarea termică a 

clădirilor instituțiilor publice 

din comuna Costești 

Suprafețe clădiri 

reabilitate termic 

AFM 2021-2023 Consiliul 

local 

Primar 

 

1.3. Creșterea 

gradului de 

digitalizare în 

beneficiul 

cetățenilor, 

operatorilor 

economici și 

instituțiilor 

publice 

1.3.1. Susținerea 

utilizării TIC de 

către populaţie și 

operatorii economici 

1. Furnizarea de servicii 

publice online prin 

implementarea soluțiilor de tip 

e-guvernare, e-educație, e-

sănătate 

 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul 

local 

Primar 
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DOMENIU: ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

2.1. Creşterea 

competitivității 

producătorilor 

locali 

2.1.1. Valorificarea 

inteligentă a 

potențialului agro-

zootehnic, viticol, 

pomicol și silvicol al 

comunității 

1. Încurajarea creșterii 

animalelor și a produselor 

ecologice  

Număr 

beneficiari 

Număr locuri 

de muncă 

create 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

2. Susținerea unor 

mecanisme de branding, 

promovare și desfacere 

profitabilă a produselor 

locale rezultate din creșterea 

animalelor 

Număr produse 

de brand 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Dezvoltarea unor centre 

moderne de colectare și 

depozitare a produselor 

locale și a fructelor de 

pădure, inclusiv prelucrarea 

locală (dulceață, compot, 

produse medicinale etc.) 

Unități de 

producție nou-

înființate în 

comună 

Capacitate 

producție 

Număr locuri 

de muncă 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

4. Depozit de produse 

agricole în comuna Costești 

Suprafață 

amenajată (mp) 

Capacitate 

depozit 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

5.Depozit de legume și 

fructe în comuna Costești 

Suprafață 

amenajată  

Capacitate 

depozit 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 
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6. Atragerea de investitori 

pentru valorificarea 

fructelor și legumelor în 

cadrul unei minifabrici 

pentru conserve și 

desfacerea produselor la 

poartă prin marketare pe 

internet și contacte directe  

Număr 

investitori 

atrași 

Număr locuri 

de muncă 

create 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7. Sprijinirea înființării 

asociațiilor pentru creșterea 

animalelor și valorificarea 

laptelui în produse 

alimentare 

Asociații 

sprijinite 

Cantitate 

produse din 

lapte 

valorificată 

Venituri 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

8.Creșterea vitelor pentru 

carne  

Număr 

beneficiari 

Număr locuri 

de muncă 

generate 

Procent creștere 

efectiv vite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

9.Înființare piață 

agroalimentară în comuna 

Costești 

Suprafață piață 

Număr puncte 

de desfacere 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

10. Stimularea investițiilor 

pentru producerea 

legumelor pe teren protejat 

(sere de iarnă, solarii, 

tuneluri 

Valoare 

investiții 

Număr locuri 

de muncă 

create 

Producție 

obținută 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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2.1.2. Valorificarea 

inteligentă a lemnului 

1. Dezvoltarea unor ateliere 

de fabricare a mobilierului 

de serie mică de lux, 

precum și pentru 

dezvoltarea unor produse 

artizanale din lemn 

Număr ateliere 

Venituri și 

locuri de muncă 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

 

2. Dezvoltare fabrici de 

mobilă artizanală 

Capacitate 

producție 

Venituri și 

locuri de muncă 

generate 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

3. Atelier de prelucrare și 

valorificare a lemnului în 

comuna Costești 

Număr ateliere 

Venituri și 

locuri de muncă 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

2.1.3.Susținerea 

investițiilor în industria 

materialelor de 

construcții 

1. Dezvoltarea producției de 

piatră prelucrată pentru 

construcții și ornamente 

Număr puncte 

prelucrare 

Venituri și 

locuri de muncă 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

2.1.4.Susținerea 

industriilor creative 

1 Dezvoltarea 

meșteșugurilor și 

artizanatului tradițional 

Număr turiști 

atrași 

Venituri 

generate 

Locuri de 

muncă nou 

înființate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

ONG-uri 

2.2.Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.2.1. Calificarea 

/recalificarea în 

domeniile cu potențial 

competitiv, în vederea 

configurării condițiilor 

pentru specializare 

inteligentă 

1. Proiect pentru instruirea 

oamenilor în legumicultură 

și susținerea dezvoltării 

serelor  

Număr proiecte 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

ONG-uri 

2. Instruiri pentru 

dezvoltarea turismului de 

Număr proiecte 

Număr 

Buget local 

Buget de stat 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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nișă – trasee turistice, 

concursuri tematice 

beneficiari Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

Investitori 

privați 

ONG-uri 

3.Susținerea școlilor 

profesionale de strungari, 

lăcătuși, sudori, mecanici 

agricoli în parteneriat cu 

operatorii economici 

Număr proiecte 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

2.2.2. Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

1. Proiect de dezvoltare a 

antreprenoriatului feminin 

Număr proiecte 

Număr 

beneficiari 

Număr societăți 

înființate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

ONG-uri 

2.3.Dezvoltarea 

serviciilor de 

consultanță și 

expertiză în 

afaceri 

competitive 

2.3.1. Sprijinirea 

omologării şi 

promovării produselor 

agroalimentare cu 

specific local. 

1.Omologare și promovare 

pe piața internă și 

internațională a produselor 

agroalimentare cu specific 

local 

Număr produse 

omologate 

Număr 

campanii de 

promovare 

Venituri atrase 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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DOMENIU: EDUCAȚIE 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

3.1. Asigurarea 

accesului tuturor 

cetățenilor la 

servicii de 

educație 

3.1.1. Asigurarea 

educației de bază 

pentru toți cetățenii, 

prin sprijinirea 

învăţământului primar 

şi gimnazial şi 

prevenirea 

abandonului şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reabilitarea, modernizarea 

și extinderea clădirilor și 

spațiilor unităților de 

învățământ preșcolar, primar 

și gimnazial din comuna 

Costești 

Suprafețe 

reabilitate/ 

modernizate/ 

extinse   

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Construire Grădiniță cu 

Program Normal în satul 

Costești 

Suprafețe 

modernizate/ 

consolidate  

Număr și 

valoare dotări  

Număr 

beneficiari 

CNI 2022-2025 Consiliul local 

Primar 

3.Proiect de dotare a școlilor 

și grădinițelor cu 

echipamente didactice și 

tehnologie performantă 

Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliu local 

Primar 

Conducerea 

unităților de 

învățământ 

4. Construire și amenajare 

teren sportiv sintetic la 

școala Costești 

Suprafață 

construită  

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

5. Modernizare bibliotecă 

comunală 

Suprafață 

modernizată  

Număr volume 

Capacitate sală 

lectură 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliu local 

Primar 
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6. Reabilitare imobil cămin 

cultural 

Suprafețe 

reabilitate  

Capacitate sală 

evenimente 

Număr 

beneficiari 

AFM 2021-2024 Consiliul local 

Primar 

 

3.1.2. Măsuri de 

eficientizare 

energetică și 

reabilitare termică a 

clădirilor unităților de 

învățământ 

1. Reabilitarea termică a 

clădirilor unităților de 

învățământ din comuna 

Costești 

Suprafețe 

reabilitate 

termic   

Număr 

beneficiari 

AFM 2022-2024 Consiliul local 

Primar 

 

3.1.3. Creșterea 

accesului la servicii de 

educație și formare 

profesională, 

favorabile incluziunii 

1. Organizare transport cu 

microbuze – suplimentarea 

numărului de autobuze prin 

achiziționarea unui număr de 

1 sau 2 microbuze școlare 

Valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 Consiliu local 

Primar 

3.2. Susținerea 

performanței 

școlare și a 

specializării 

inteligente 

3.2.1.Susţinerea 

elevilor cu potențial 

intelectual crescut, 

precum şi a elevilor ce 

provin din familii 

defavorizate 

1.Susținerea copiilor și a 

tinerilor cu performanțe 

școlare deosebite prin 

acordarea de burse de merit 

și alte stimulente 

Valoare burse / 

stimulente 

acordate  într-o 

unitate de timp 

(un an) 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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DOMENIU: SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

Prioritate Măsuri Proiecte Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile de 

finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

4.1. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

unităţilor 

medicale şi a 

celor de protecţie 

socială 

4.1.1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construire

a clădirilor și 

spațiilor unităților 

medicale şi de 

protecţie socială 

1.Construire și și dotare 

centru vârstnici 

Suprafețe 

înființate 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Dotare cu echipamente 

medicale performante a 

dispensarului medical 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Înființare afterschool Suprafețe 

înființate 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

 4.1.2. Eficientizarea 

sistemului de 

sănătate și a celui de 

protecție socială prin 

utilizarea IT & C  

1.Dotare cu tehnologie 

performantă (IT&C) a 

dispensarului medical  

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

medicale şi 

facilitarea 

accesului la 

servicii medicale 

4.2.1. Încurajarea 

acţiunilor ce vizează 

prevenirea 

îmbolnăvirii 

1.Campanii de informare și 

sănătate publică 

Număr campanii 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Campanii de analize și 

investigații medicale gratuite 

Număr campanii 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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de calitate  Alte surse legal 

constituite 

3. Educație sanitară în școli 

 

Număr campanii 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4. Distribuire produse de 

igienă în rândul populației 

defavorizate 

Număr campanii 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4.3. Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

locale 

4.3.1. Susţinerea 

programelor de 

incluziune socială, 

combaterea sărăciei 

și a oricăror forme de 

discriminare, prin 

măsuri de integrare 

pe piața muncii  

1. Organizare de programe 

de calificare și reconversie 

profesională 

Număr 

programe 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4.3.2. Îmbunătățirea 

sistemului de servicii 

sociale pentru 

persoane vârstnice, 

copii, persoane cu 

dizabilități 

 

1. Reabilitare, modernizare și 

dotare centre de servicii 

sociale  

Suprafețe 

modernizate 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

POR 

PNRR 

2022-2026 Consiliul local 

Primar 

 

2. Proiect de voluntariat 

privind asistarea copiilor cu 

părinți plecați în străinătate 

Număr 

programe 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Proiect de voluntariat 

pentru îngrijirea vârstnicilor 

Număr 

programe 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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DOMENIU: TURISM, CULTURĂ ȘI SPORT 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile de 

finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

5.1.Dezvoltarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

cultural identitar 

5.1.1. Elaborarea unei 

strategii de marketing 

pentru promovarea 

patrimoniului cultural 

și a unei agende de 

evenimente culturale, 

în strânsă corelare cu 

patrimoniul cultural 

1. Integrarea în circuite 

turistice a unor monumente 

istorice, biserici, muzee, case 

memoriale etc. 

Număr 

circuite și 

turiști atrași 

Număr 

beneficiari 

Număr 

monumente 

integrate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Operatori în 

turism 

 

2. Organizare de evenimente 

culturale, religioase, 

etnografice, gastronomice, 

care să revitalizeze tradițiile 

locale (inclusiv în parteneriat 

cu alte localități) 

Număr 

evenimente 

organizate 

Plus valoare 

adusă 

Număr 

participanți/ 

turiști  

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Operatori în 

turism 

ONG-uri 

3. Realizare broșură și alte 

materiale publicitare de 

promovare turistică a 

localității 

Valoare 

investită în 

promovare 

Număr 

vizitatori/turiș

ti 

Creștere 

economică 

generată 

Buget local 

PNDR 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

GAL 

5.1.2. Sprijinirea 

reabilitării şi extinderii 

infrastructurii culturale 

 

1. Reabilitare și restaurare 

clădire monument istoric  

Suprafață 

restaurată 

Număr  

turiști 

Plus valoare 

adusă 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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5.2. Promovarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

natural 

5.2.1. Facilitarea 

punerii în valoare a 

potenţialului natural al 

zonei 

1. Program de curățare a 

tuturor zonelor naturale (în 

special de deșeuri de plastic) 

și organizarea de programe de 

educare a populației, precum 

și înăsprirea penalităților 

Număr 

programe 

Suprafețe 

ecologizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

5.2.2. Crearea și 

dezvoltarea zonelor 

turistice, sportive și de 

agrement 

1. Modernizare și amenajare 

centru civic 

 

Suprafață 

amenajată și 

modernizată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Amenajări rurale 

 

Suprafață 

amenajată  

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Dezvoltare infrastructură 

de agrement  

Număr turiști 

atrași  

Număr locuri 

de muncă 

create 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

4. Amenajare bază de 

tratament cu apă termală 

 

Suprafață 

construită și 

amenajată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr turiști 

atrași  

Număr locuri 

de muncă 

generate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

5. Înființare complex sportiv Suprafață 

construită și 

CNI 2021-2024 Consiliul local 

Primar 
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amenajată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

6.Construire teren sintetic în 

localitatea Costești 

Suprafață 

construită și 

amenajată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

GAL 

Microregiunea 

Horezu 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

GAL 

 

7. Locuri de joacă pentru 

copii și adolescenți  

Suprafață 

construită și 

amenajată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

8. Amenajare spațiu verde 

pentru picnic 

 

Număr și 

suprafață 

spații 

amenajate 

Număr turiști 

atrași  

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

5.3.Dezvoltarea 

infrastructurii ce 

deservește 

obiectivele 

turistice și 

unitățile de 

cazare 

5.3.1 Facilitarea 

modernizării și 

extinderii gamei de 

servicii a unităților de 

primire turistică 

1. Sprijinirea programelor de 

formare în domeniul 

turismului şi în domenii 

conexe 

Număr 

programe  

Număr 

beneficiari 

Număr 

specialiști 

pregătiți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 
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DOMENIU: MEDIU 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile de 

finanțare 

Perioadă de 

implementa

re 

Responsabili 

6.1. Îmbunătățirea 

calității aerului 

(reducerea gazelor 

cu efect de seră), 

apei și solului 

 

6.1.1. Sprijinirea 

utilizării mijloacelor 

de transport mai puțin 

poluante/nepoluante 

1. Înființare stație de 

încărcare a vehiculelor 

electrice 

Putere stație 

Puncte de 

încărcare 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

AFM 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Organizarea de campanii 

de conștientizare cu privire 

la beneficiile transportului cu 

emisii reduse de carbon în 

atenuarea schimbărilor 

climatice 

Număr 

campanii 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

3. Achiziționarea de biciclete 

și punerea lor la dispoziția 

turiștilor și a cetățenilor 

Număr 

biciclete 

achiziționate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

6.1.2. Extinderea 

zonelor verzi ale 

localității  

1. Plantare de perdele 

forestiere pe marginea 

drumurilor cu trafic intens, 

precum și între zonele 

industriale și cele de locuit 

Lungime 

perdele 

forestiere 

create (km) 

Suprafețe 

plantate 

Suprafețe 

protejată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

2. Împădurirea terenurilor 

degradate, a celor nefolosite, 

defrișate etc. 

Suprafețe 

plantate 

Suprafețe 

protejate 

Număr puieți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 
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plantați 

3.Reabilitare spații verzi din 

interiorul localității 

Suprafețe 

reabilitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

6.1.3. Sprijinirea 

inițiativelor, 

programelor și 

acțiunilor ce vizează 

utilizarea surselor 

alternative de 

energie/energie 

regenerabilă: eoliană, 

solară, biomasă, 

termală, etc. 

1.Construire de parc 

fotovoltaic cu panouri solare 

Suprafață parc 

Număr 

panouri solare 

Capacitate 

parc 

Procent 

reducere 

costuri  

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

2. Producere energie 

electrică și termică din 

biomasă 

Volum energie 

produsă 

Procent 

reducere 

poluare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

Investitori 

privați 

 

6.2.Implementarea 

managementului 

integrat al 

deșeurilor 

 

6.2.1.Încurajarea 

colectării selective a 

deșeurilor 

1. Campanii de educare a 

cetățenilor privind 

responsabilitatea lor în ceea 

ce privește colectarea 

selectivă a deșeurilor 

Număr 

campanii 

Procent 

colectare 

selectivă 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

ONG-uri 

 

2. Instalarea de pubele 

pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr pubele 

achiziționate 

și instalate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Dotarea gospodăriilor cu 

pubele pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor 

Număr pubele 

achiziționate 

și distribuite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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Număr 

gospodării 

deservite 

Alte surse legal 

constituite 

6.2.2. Facilitarea 

ecologizării zonelor 

poluate 

1. Reabilitare zone poluate 

 

Număr de 

programe de 

reabilitare  

Număr 

participanți 

Suprafețe 

reabilitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

6.3. Protecția și 

conservarea 

habitatelor 

naturale și a 

ariilor naturale  

 

6.3.1. Sprijinirea 

măsurilor de prevenire 

a dezastrelor naturale 

1. Decolmatare râu Costești Suprafață 

decolmatată 

Suprafață 

protejată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Regularizare curs de apă Număr și 

lungime 

cursuri de apă 

regularizate 

Suprafețe 

protejate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Lucrări de amenajare a 

cursurilor de apă 

 

Număr și 

lungime 

cursuri de apă 

amenajate 

Suprafețe 

protejate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4. Reabilitare diguri de 

protecție și poduri de trecere 

peste râul Costești 

 

Număr diguri 

și poduri 

reabilitate 

Suprafețe 

protejate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

5. Îndiguiri și consolidări 

maluri și versanți 

Lungime/ 

suprafețe 

diguri și 

consolidări 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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Suprafețe/ 

gospodării 

protejate 

constituite 

6. Infrastructură de prevenire 

și protecție împotriva 

inundațiilor 

Suprafață/ 

lungime 

infrastructură 

de protecție 

Suprafață de 

teren protejată 

Număr 

gospodării 

protejate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7. Regularizare torente pe 

văile comunale în comuna 

Costești 

Lungime 

regularizată 

Suprafață 

protejată 

Buget local 

 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 
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DOMENIU: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Prioritate Măsuri asociate Proiecte de investiții Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile de 

finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

7.1. Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

publice locale 

7.1.1. Dezvoltarea 

capacității 

administrative la 

nivelul localității prin 

introducerea de 

instrumente și 

proceduri moderne de 

management 

1. Implementare și 

dezvoltare sistem de 

control intern managerial 

Gradul de 

implementare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Implementare sistem 

integrat de management 

calitate-mediu – ISO 9001 

și ISO 14001 

Gradul de 

implementare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7.1.2. Simplificarea 

procedurilor 

birocratice și 

administrative pentru 

cetățeni și operatori 

economici, încurajând 

furnizarea şi utilizarea 

e-guvernării 

1. Achiziția și utilizarea de 

softuri performante pentru 

furnizarea de servicii de 

calitate către cetățeni și 

reducerea timpului de 

soluționare a solicitărilor 

acestora 

Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7.1.3. Dezvoltarea 

competențelor și 

cunoștințelor 

personalului din 

administrația publică 

locală (inclusiv 

decidenții politici) 

1. Programe de instruire și 

perfecționare profesională 

anuală 

Număr 

utilizatori și 

sisteme 

utilizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2. Organizare de schimburi 

de experiență cu alte 

autorități și instituții 

publice la nivel județean, 

național și european 

Număr 

activități  

Număr 

participanți 

Experiență 

valorificată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7.1.4. Dotarea cu 

mașini, utilaje și 

1. Dotarea cu mașini, 

utilaje și echipamente 

Număr și 

valoare 

Buget local 

Buget de stat 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

180 

 

echipamente 

performante, în scopul 

eficientizării 

serviciilor publice 

furnizate comunității 

performante pentru 

intervenția în situațiile de 

urgență (incendii, inundații, 

deszăpezire etc.) 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

GAL 

2. Dotarea cu mașini, 

utilaje și echipamente 

performante pentru 

execuția lucrărilor de 

gospodărire a UAT 

(vidanjă) 

Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

3. Construcție/extindere 

garaj pentru mașinile și 

utilajele aparținând 

Primăriei 

Suprafață 

construită/ 

extinsă 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

4. Achiziționare recipiente 

depozitare materiale 

antiderapante 

 

Valoare și 

număr 

recipiente 

Capacitate 

recipiente 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

7.2. Digitalizarea 

și tehnologizarea 

administrației 

publice locale 

7.2.1. Dezvoltarea 

serviciilor publice 

bazate pe tehnologie și 

creșterea nivelului de 

securitate cibernetică 

1. Introducere sistem 

integrat de tip 

SmartVillage, bazat pe 

module specifice fiecărui 

compartiment din primărie 

Procent 

implementare 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Consiliul local 

Primar 

 

2.Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura 

de iluminat public din 

comună 

Lungime rețea 

inteligentă 

(km) 

Procent 

reducere 

costuri 

AFM 

 

2021-2022 Consiliul local 

Primar 

 

7.2.2. Acces gratuit la 

internet (wi-fi) 

1.Acces gratuit la wi-fi a 

tuturor cetățenilor 

Capacitate 

rețea de 

internet 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2022-2024 Consiliul local 

Primar 
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6. Portofoliul de proiecte prioritare 

 

Fișele de proiect oferă un sprijin suplimentar autorității administrației publice locale în 

planificarea activităților necesare implementării strategiei. 

Fișele prezentate în cele ce urmează au un caracter strict orientativ cu privire la: 

 obiectivele urmărite;  

 activitățile propuse;  

 rezultatele așteptate; 

 indicatorii de evaluare; 

 actorii implicați; 

 posibilele surse de finanțare; 

 perioada de implementare estimată. 

Aspectele concrete și detaliile vor fi stabilite de către autoritatea publică în urma unor analize 

aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților vizate de inițiativele 

respective.  

Bugetul fiecărui proiect se va estima pe categorii de cheltuieli, în funcție de activitățile concrete 

descrise în cadrul proiectului și de cerințele finanțatorului, după caz. 
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FIȘELE PROIECTELOR PRIORITARE 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Lucrări de reabilitare drum de interes local , dealul Costeștilor, sat 

Costești, punct Anghel 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

  

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

Fluidizarea circulației 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de asfaltare drumuri comunale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

Atragerea potențialilor investitori 

 

Indicatori de evaluare Lungime drum comunal asfaltat (km) 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanți la trafic, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

CNI 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

Obiectiv strategic 1 

Modernizarea infrastructurii locale de transport și a dotărilor tehnico-edilitare 
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2. Asfaltare drumuri de interes local 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

  

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

Fluidizarea circulației 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de asfaltare drumuri comunale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

Atragerea potențialilor investitori 

 

Indicatori de evaluare Lungime drumuri comunale asfaltate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanți la trafic, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

PNDL 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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3. Construire de trotuare în comuna Costești 

 

 

Justificare 

 

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin 

urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau 

chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și construire trotuare 

 

Rezultate așteptate Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

Indicatori de evaluare Lungime trotuare construite (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, vizitatori/turiști 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Realizare șanțuri și podețe betonate în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri 

 

Obiective Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare șanțuri și podețe betonate în comună 

 

Rezultate așteptate Șanțuri și podețe betonate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime șanțuri realizate (km) 

Podețe betonate realizate 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari  

Comunitatea locală 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. Reabilitare pod în localitatea Pietreni 

 

Justificare 

 

Necesitatea extinderii traficului rutier/pietonal, care va determina 

progresul economic și social al comunei. 

 

Obiective Asigurarea stabilității drumurilor și facilitarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

 

Activități Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire poduri 

 

Rezultate așteptate Număr mai mare de poduri în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare Lungime pod (m) 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici cu sediul 

în comună, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2023 
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6. Construire și amenajare parcare auto în satul Bistrița, comuna Costești 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Asigurarea necesarului de parcări în proximitatea obiectivelor de 

interes public 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire și amenajare parcare auto 

 

Rezultate așteptate Număr mai mare de locuri de parcare în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare Suprafață parcare auto amenajată 

Capacitate parcare – număr locuri 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, participanți la trafic, operatori economici cu sediul 

în comună, potențiali investitori 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

AFM 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Realizare punți pietonale fixe peste râurile Bistrița și Costești 

 

Justificare 

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și construire punți pietonale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

Indicatori de evaluare Lungimea punților realizate (m) 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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8. Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri 

 

Obiective Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea 

dezvoltării rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în 

comună 

 

Rezultate așteptate Șanțuri amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de evaluare Lungime șanțuri amenajate (km) 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

190 

 

 

 

 

9. Scurgeri ape pluviale pe drumuri locale, zona Cucu Blezeni, la Școală, centru Costești 

 

Justificare 

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri 

 

Obiective Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea 

dezvoltării rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în 

comună 

 

Rezultate așteptate Șanțuri amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de evaluare Lungime șanțuri amenajate (km) 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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10. Modernizare infrastructură rutieră agricolă și forestieră 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă și forestieră a 

comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol și forestier 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole și forestiere 

existente 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră agricolă și forestieră modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de evaluare Număr și lungime drumuri de exploatație agricolă și forestieră 

modernizate (km) 

 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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11. Modernizare drum de acces spre defileul Bistrița 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază  

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună  

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

Atragerea turiștilor 

Sprijinirea turismului local 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor comunale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

Un număr crescut de turiști 

Domeniul turismului dezvoltat 

 

Indicatori de evaluare Lungimea drum de acces modernizat ( km) 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, instituții 

publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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12. Dezvoltare căi de acces prin drumuri pietruite spre terenuri agricole 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

Creșterea nivelului de trai al populației și asigurarea accesului la 

infrastructura agricolă 

 

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura agricolă 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Prevenirea blocării și izolării populației din cauza unor fenomene 

meteo extreme 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de pietruire căi de acces 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră accesibilă 

Asigurarea accesului la infrastructura agricolă 

 

Indicatori de evaluare Lungimea căi de acces pietruite 

Număr beneficiari ( km) 

 

Beneficiari Comunitatea locală, operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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13. Modernizare căi de acces la casele izolate de pe munte 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

Creșterea nivelului de trai al populației și asigurarea accesului la 

serviciile de bază 

 

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Prevenirea blocării și izolării populației din cauza unor fenomene 

meteo extreme 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de modernizare căi de acces 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră accesibilă 

Asigurarea accesului la serviciile de bază 

 

Indicatori de evaluare Lungimea căi de acces pietruite 

Număr beneficiari ( km) 

 

Beneficiari Comunitatea locală, operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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14. Modernizare drumuri de exploatare pentru exploatațiile agricole în comuna Costești 

 

Justificare 

 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de evaluare Număr și lungime drumuri de exploatație agricolă modernizate (km) 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

PNDR 

 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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15. Amenajare piste biciclete în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin 

urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau 

chiar eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

 

Activități Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

Rezultate așteptate Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de evaluare Lungime piste de biciclete amenajate (km) 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

AFM 

PNRR 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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16. Amenajare stații transport public în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective Îmbunătățirea condițiilor de transport public în comună 

 

Activități Întocmire documentație 

Proceduri achiziție publică 

Modernizare stații de transport public existente, inclusiv realizarea de 

noi stații prin dotarea cu: indicatoare și marcaje rutiere, indicatoare 

cu informații pentru călători, platforme de așteptare, cabine cu 

acoperiș și scaune 

 

 

Rezultate așteptate Număr mai mare de stații de transport public 

Stații modernizate 

Număr mai mare de călători deserviți 

 

Indicatori de evaluare Număr stații de transport public amenajate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, operatori economici 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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17. Extindere rețea de apă potabilă în satele Costești, Văratici și Pietreni 

 

Justificare 

 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă va determina creșterea 

nivelului de trai al populației și protecția mediului înconjurător 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă 

 

Rezultate așteptate Rețea de alimentare cu apă extinsă la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la sistem 

Protecția mediului înconjurător 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea de apă nou-înființată 

Număr racorduri noi 

Gospodării deservite 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali 

investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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18. Reabilitare rețea de canalizare, colectare și epurarea apei menajere în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Reabilitarea  rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de 

trai al populației și protecția mediului înconjurător 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare 

 

Rezultate așteptate Rețea de canalizare modernizată la nivelul comunei 

Protecția mediului înconjurător 

 

 

Indicatori de evaluare Lungimea rețelei de canalizare reabilitate 

Capacitate stație de epurare 

Număr beneficiari 

Beneficiari Cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali 

investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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19. Înlocuirea rețelelor de apă cu prioritatea stabilită de pierderile din rețea, număr de 

intervenții, probleme în alimentare, pierderi în contorizare 

 

Justificare 

 

Înlocuirea  sistemului de alimentare cu apă va determina reducerea 

pierderilor și protecția mediului înconjurător 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de înlocuire a sistemului de alimentare cu apă 

 

Rezultate așteptate Rețea de alimentare cu apă înlocuită la nivelul comunei 

Reducerea pierderilor 

Protecția mediului înconjurător 

 

Indicatori de evaluare Lungimea rețea înlocuită (km) 

Procent reducere costuri  

 

Beneficiari Cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali 

investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

PNDR 

PNRR 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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20. Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuire gaze naturale în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea 

producției, precum și creșterea calității vieții populației 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației, instituțiilor publice 

și operatorilor economici din comună la serviciile de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de racordare la sistem de distribuție gaze naturale și SRM 

 

Rezultate așteptate Introducere rețea de gaze naturale 

Gospodării racordate la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare Lungimea rețelei de distribuție gaze naturale (km) 

Număr racordări la rețea 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari Cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici cu sediul 

în comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

POIM 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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21. Modernizare sistem de iluminat public în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a rețelei de iluminat public 

 

Rezultate așteptate Modernizarea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic prin utilizarea tehnologiei LED/iluminatului 

inteligent 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea iluminat public modernizată (km) 

Procent reducere costuri  

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

AFM 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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22. Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice 

 

Justificare 

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, 

utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități Elaborarea de documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Dotarea clădirilor de interes public cu instalații de producere a 

energiei din surse regenerabile 

 

Rezultate așteptate Instalații implementate 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de evaluare Număr instituții care utilizează energie regenerabilă 

Procent reducere cheltuieli 

Capacitate instalații 

 

Beneficiari Instituții publice 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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23. Reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice din comuna Costești 

 

Justificare 

 

Necesitatea reabilitării termice a clădirilor  clădirilor  instituțiilor 

publice pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului public în 

condiții optime 

 

Obiective Consolidarea capacității administrației publice locale de a furniza 

servicii de calitate pentru cetățenii comunei 

Creșterea eficienței energetice 

Crearea climatului optim pentru desfășurarea activităților specifice 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare termică a clădirilor instituțiilor publice 

Rezultate așteptate Condiții mai bune de lucru 

Reducerea cheltuielilor cu agentul de încălzire 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de evaluare Suprafață reabilitată termic 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Instituțiile publice, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

AFM 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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24. Furnizarea de servicii publice online prin implementarea soluțiilor de tip e-guvernare, e-

educație, e-sănătate 

 

Justificare 

 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Facilitarea accesului la servicii publice 

Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor cetățenilor 

 

Activități Înregistrarea în sistemele informatice naționale 

Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 

Furnizarea de servicii publice online 

 

Rezultate așteptate Acces facil la servicii publice online 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Indicatori de evaluare Servicii publice asigurate online 

Număr utilizatori sistem 

Termen de soluționare a cererilor 

Număr și valoare tranzacții operate online 

Procent impozite și taxe plătite online 

Procent facturi plătite online 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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Obiectiv strategic 2 

Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia 
 

 

 

1. Încurajarea creșterii animalelor și a produselor ecologice 

  

Justificare 

 

Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin 

în dezvoltarea activității lor 

Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin susținerea produselor ecologice de interes pe piața actuală 

 

Obiective Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități Sprijinirea crescătorilor de animale, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru dezvoltarea producției de lapte, carne, piele, lână etc. 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de 

colectare a laptelui, etc.) 

 

Rezultate așteptate Diversificarea gamei de produse ecologice de origine animală 

Atragerea de investitori 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Efective de animale 

Număr și diversitate produse ecologice  

Produse ecologice de origine animală valorificate 

 

Beneficiari Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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2. Dezvoltarea unor centre moderne de colectare și depozitare a produselor 

locale și a fructelor de pădure, inclusiv prelucrarea locală (dulceață, compot, 

produse medicinale etc.) 
 

Justificare 

 

Dezvoltarea durabilă a comunei, prin valorificarea inteligentă a 

potențialului agricol și susținerea antreprenoriatului local 

 

Obiective Prelungirea termenului de păstrare al produselor colectate 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea resursei umane 

Sprijinirea antreprenoriatului local 

 

Activități Sprijinirea investitorilor locali, prin acordarea de consiliere și facilități 

pentru dezvoltarea activităților de colectare și depozitare 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități publice, locuri 

de desfacere a produselor) 

 

Rezultate așteptate Reducerea cantității produselor irosite/ alterate în perioade scurte 

Resurse umane specializate 

Noi locuri de muncă 

 

Indicatori de evaluare Unități de depozitare/ producție nou-înființate în comună 

Capacitate depozitare/ producție 

Număr locuri de muncă noi 

 

Beneficiari  

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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3. Depozit de produse agricole în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, prin 

valorificarea inteligentă a potențialului agricol 

 

Obiective Dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a producției locale 

Ocuparea forței de muncă 

 

Activități Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Lucrări de construire și amenajare a unui depozit de preluare, păstrare 

și valorificare a produselor locale 

 

Rezultate așteptate Creșterea cantității de produse locale preluate și depozitate, care 

urmează a fi valorificate 

Prevenirea șomajului 

Atragerea de investitori 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Capacitate depozit 

 

Beneficiari  

producători locali (persoane fizice și juridice), potențiali investitori, 

cetățenii comunei 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Depozit de legume și fructe în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, prin 

valorificarea inteligentă a potențialului agricol 

 

Obiective Dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a producției locale de legume și fructe 

Ocuparea forței de muncă 

 

Activități Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Lucrări de construire și amenajare a unui depozit de preluare, păstrare 

și valorificare a legumelor și fructelor 

 

Rezultate așteptate Creșterea cantității de produse locale preluate și depozitate, care 

urmează a fi valorificate 

Prevenirea șomajului 

Atragerea de investitori 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Capacitate depozit 

 

Beneficiari Producători locali (persoane fizice și juridice), potențiali investitori, 

cetățenii comunei 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. Creșterea vitelor pentru carne 

 

Justificare 

 

Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin 

în dezvoltarea activității lor 

Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin susținerea produselor de interes pe piața actuală 

 

Obiective Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități Sprijinirea crescătorilor de animale, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru dezvoltarea producției de carne 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de 

colectare a laptelui, etc.) 

 

Rezultate așteptate Diversificarea gamei de produse din carne de vită 

Atragerea de investitori 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Efective de animale 

Număr și diversitate produse din carne de vită 

Produse din carne de vită valorificate 

 

Beneficiari Comunitatea locală, producători agricoli (persoane fizice și juridice), 

potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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6. Înființare piață agroalimentară în comuna Costești 

 

Justificare 

 

Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse autohtone 

trebuie creată o piață de desfacere dezvoltată. 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii 

din exterior. 

 

Obiective Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu produse 

autohtone 

Crearea de noi locuri de muncă 

Atragerea de investitori 

 

Activități Studii de teren, elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire și amenajare a pieței 

Darea în funcțiune a pieței 

Promovarea pieței la nivel local și județean 

 

Rezultate așteptate Atragerea de investitori 

Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul pieței 

Noi locuri de muncă 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată 

Număr investitori/producători locali 

Volum și valoare tranzacții 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, producătorii autohtoni, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, 

solarii, tuneluri) 

 

Justificare 

 

Pe raza comunei există producători agricoli, care au nevoie de sprijin în 

dezvoltarea activității lor 

Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin susținerea produselor de interes pe piața actuală 

 

Obiective Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități Sprijinirea producătorilor agricoli, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru dezvoltarea producției 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de 

colectare produse agricole, etc.) 

 

Rezultate așteptate Diversificarea gamei de produse agricole 

Atragerea de investitori 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Producția medie obținută 

Număr și diversitate produse agricole  

Produse agricole valorificate 

 

Beneficiari Producători agricoli (persoane fizice și juridice), potențiali investitori, 

comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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8. Atelier de prelucrare și valorificare a lemnului în Comuna Costești  

 

Justificare 

 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor naturale 

locale (lemnul) 

 

Obiective Înființarea unui atelier de prelucrare și valorificare a lemnului 

Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea forței de muncă 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Lucrări de construcție, amenajare și dotare cu instalații și 

echipamente necesare 

Promovare producție realizată 

Rezultate așteptate Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă și forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Număr ateliere 

Venituri și locuri de muncă generate 

 

Beneficiari Comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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9. Dezvoltarea producției de piatră prelucrată pentru construcții și ornamente 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor naturale 

locale (piatră ) 

 

Obiective Înființarea unui atelier de prelucrare și valorificare a pietrei 

Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea forței de muncă 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Lucrări de construcție, amenajare și dotare cu instalații și echipamente 

necesare 

Promovare producție realizată 

 

Rezultate așteptate Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă și forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Număr puncte prelucrare 

Venituri și locuri de muncă generate 

 

Beneficiari Comunitatea locală, potențiali investitori 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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10. Dezvoltarea meșteșugurilor și artizanatului tradițional 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea meșteșugurilor, artei 

populare și tradiției 

 

Obiective Dezvoltarea meșteșugurilor și artizanatului tradițional 

Atragere de investitori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea forței de muncă 

 

Activități Organizarea de întâlniri cu meșteșugarii și artiștii populari 

Acordarea de facilități meșteșugarilor și artiștilor populari din 

comunitate pentru dezvoltarea producției și valorificarea acesteia 

Promovarea la nivel local, județean și național a producției artizanale 

 

Rezultate așteptate Dezvoltarea producției meșteșugărești și artizanale și valorificarea 

acesteia 

Creșterea atractivității comunei din punct de vedere turistic 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare Număr turiști atrași 

Venituri generate 

Locuri de muncă nou înființate 

 

Beneficiari Comunitatea locală, meșteșugarii și artiștii populari, turiști/vizitatori, 

potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Investitori privați 

ONG-uri 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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11. Omologare și promovare pe piața internă și internațională a produselor agroalimentare 

cu specific local  

 

Justificare 

 

Punerea în acord cu politica UE de promovare a produselor agricole, 

care urmărește sprijinirea profesioniștilor din sectorul agroalimentar 

să pătrundă pe piețele internaționale sau să își consolideze poziția pe 

aceste piețe 

 

Obiective Creșterea competitivității producătorilor locali 

Consolidarea poziției pe piață a producătorilor locali 

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere a produselor agroalimentare cu 

specific local 

Atragerea de noi investitori 

 

Activități Sprijinirea producătorilor locali prin acordarea de consiliere în 

vederea omologării și promovării  pe piață a produselor 

agroalimentare cu specific local 

 

Rezultate așteptate Omologarea produselor cu specific local 

Atragerea de investitori 

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere 

 

Indicatori de evaluare Număr produse locale omologate 

Cantitate de produse valorificată 

Piețe accesate 

 

Beneficiari Producătorii locali, comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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Obiectiv strategic 3 

Servicii de educație moderne și performante 
 

 

 

 

1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ 

preșcolar, primar și gimnazial din comuna Costești 

 

Justificare 

 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită 

reabilitare, modernizare și extindere, precum și dotarea materială la 

standarde europene a spațiilor interioare destinate procesului 

educațional 

 

Obiective Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale 

(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere/construire 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

Rezultate așteptate Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

Indicatori de evaluare Suprafețe reabilitate/ modernizate/ extinse   

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Unitățile de învățământ de pe raza comunei, comunitatea locală 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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2. Construire Grădiniță cu Program Normal în satul Costești  

 

Justificare 

 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită 

reabilitare, modernizare și extindere, precum și dotarea materială la 

standarde europene a spațiilor interioare destinate procesului 

educațional 

 

Obiective Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor 

educaționale (siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de consolidare, modernizare și dotare 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

Rezultate așteptate Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

Indicatori de evaluare Suprafețe consolidate/ modernizate 

Valoare și număr dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Unitățile de învățământ de pe raza comunei, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

CNI 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2025 
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3. Proiect de dotare a școlilor și grădinițelor cu echipamente didactice și tehnologie 

performantă 

 

Justificare 

 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației 

 

Obiective Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice  

Dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă 

 

Rezultate așteptate Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

Indicatori de evaluare Număr unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Unitățile de învățământ din comună; copiii preșcolari și elevii; 

personalul didactic 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Construire și amenajare teren sportiv sintetic la școala Costești 

 

Justificare 

 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

Obiective Amenajarea unui teren de sport conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare teren sportiv 

 

Rezultate așteptate Teren amenajat conform standardelor la dispoziția cetățenilor comunei 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. Modernizare bibliotecă comunală 

 

Justificare 

 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

Obiective Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale 

Completarea și diversificarea ofertei de carte 

Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în sistem 

online 

 

Activități Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

Dezvoltarea fondului de carte 

 

Rezultate așteptate Creșterea numărului de cititori 

Creșterea gradului de educație și cultură 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată și modernizată 

Capacitate bibliotecă 

Volum fond de carte 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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6. Reabilitare imobil cămin cultural 

 

Justificare 

 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

Obiective Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei 

Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de evenimente cultural-

artistice 

Stimularea dezvoltării programelor ansamblului folcloric, de muzică și 

dans 

Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei 

 

Activități Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare a clădirii 

Dotare  materială 

 

Rezultate așteptate Evenimente cultural-artistice organizate 

Promovarea patrimoniului cultural identitar 

 

Indicatori de evaluare Suprafață reabilitată și extinsă 

Capacitate sală de evenimente 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

AFM 

 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Reailitarea termică a clădirilor unităților de învățământ din comuna Costești 

 

Justificare 

 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ trebuie să 

corespundă standardelor europene și să fie dotate corespunzător 

nevoilor actuale ale societății pentru desfășurarea unui act educațional 

de calitate 

 

Obiective Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale 

(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare termică 

 

Rezultate așteptate Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

Indicatori de evaluare Suprafață reabilitată termic 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Unitățile de învățământ din comună; copiii preșcolari și elevii; 

personalul didactic 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

AFM    

 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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8. Organizare transport cu microbuze – suplimentarea numărului de autobuze prin 

achiziționarea unui număr de 1 sau 2 microbuze școlare 

 

Justificare 

 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației 

 

Obiective Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind accesul la 

procesul educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

Activități Proceduri achiziție publică microbuz școlar 

 

Rezultate așteptate Acces facil la infrastructura de învățământ 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

Indicatori de evaluare Număr de microbuze achiziționate 

Număr elevi beneficiari 

 

Beneficiari Școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; personalul 

didactic 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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9. Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de 

burse de merit și alte stimulente 

 

Justificare 

 

 

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind 

acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Susținerea și încurajarea performanței școlare 

 

Obiective  

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare 

deosebite prin burse de merit și alte stimulente 

 

Activități  

Aprobarea prin HCL a acordării și cuantumului burselor de merit și a 

altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare deosebite 

 

Rezultate așteptate  

Creșterea performanței școlare 

Creșterea calității actului educațional 

 

Indicatori de evaluare  

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată 

de timp (un an) 

 

Beneficiari  

Elevii cu performanțe școlare 

 

Actori implicați  

Primăria Comunei Costești 

Unități de învățământ 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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Obiectiv strategic 4 

Servicii medicale și sociale de calitate 
 

 

 

1. Construire și și dotare centru vârstnici 

 

Justificare 

 

Necesitatea unui sistem de servicii sociale adresate persoanelor 

vârstnice, care să corespundă cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii sociale la cele 

mai înalte standarde 

 

Obiective Asigurarea de servicii sociale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament 

Evitarea instituționalizării vârstnicilor comunei pentru servicii sociale 

și medicale pe raza altor localități 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări construire și dotare a centrului social 

 

Rezultate așteptate Un centru social destinat vârstnicilor la standarde europene 

Creșterea calității serviciilor sociale adresate vârstnicilor 

 

Indicatori de evaluare Suprafață imobil 

Capacitate (număr locuri) 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, persoanele vârstnice din comună 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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2. Dotare cu echipamente medicale performante a dispensarului medical 

 

Justificare 

 

Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la 

cele mai înalte standarde 

 

Obiective Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament 

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și 

farmacii de pe raza altor localități 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Dotarea cu aparatură medicală performantă 

 

Rezultate așteptate Cabinete medicale dotate la standarde înalte 

Creșterea calității actului medical 

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 

 

Indicatori de evaluare Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

228 

 

 

 

 

 

 

 

3. Înființare afterschool 

 

Justificare 

 

Susținerea părinților și copiilor în vederea accesului la educație 

modernă, configurată conform standardelor europene, cu scopul 

obținerii unui mediu educațional în care copiii să găsească 

motivație pentru studiu, să fie mai adaptați, mai rezilienți și mai 

creativi 

 

Obiective Prevenirea abandonului şcolar 

Îmbunătățirea ratei succesului școlar al copiilor beneficiari  

Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor și de viaţă independentă 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de înființare și dotare afterschool 

 

Rezultate așteptate Performanță mai bună în școală 

Organizarea optimă a timpului liber al copiilor prin activități 

educaționale și recreative 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Capacitate (număr locuri) 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Dotare cu tehnologie performantă (IT&C) a dispensarului medical 

 

 

Justificare 

 

Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la 

cele mai înalte standarde 

 

Obiective Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament și răspuns 

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și 

farmacii de pe raza altor localități 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Dotarea cu tehnologie performantă (IT&C) 

 

Rezultate așteptate Cabinete medicale dotate la standarde înalte 

Creșterea calității actului medical 

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 

 

Indicatori de evaluare Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. . Reabilitare, modernizare și dotare centre de servicii sociale 

 

Justificare 

 

Necesitatea unui sistem de asistență socială care să corespundă 

cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii de asistență 

socială la cele mai înalte standarde 

 

Obiective Asigurarea de servicii de asistență socială la standarde europene 

Creșterea capacității de acordare servicii de asistență socială 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Dotarea cu tehnologie performantă (IT&C) 

 

Rezultate așteptate Centre de servicii sociale dotate la standarde înalte 

Creșterea calității serviciilor sociale 

Intervenția promptă în situații sociale deosebite 

 

Indicatori de evaluare Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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Obiectiv strategic 5 

Dezvoltarea turismului, conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii 

sportive / de agrement 

 

 

1. Organizare de evenimente culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să 

revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități) 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de evenimente 

culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze 

tradițiile locale 

 

Activități Organizarea de evenimente 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

Rezultate așteptate Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

Creșterea veniturilor din turism la bugetul local 

 

Indicatori de evaluare Număr evenimente organizate 

Număr organizatori atrași 

Număr participanți 

Plus valoare adusă 

 

Beneficiari Comunitatea locală, organizatori de evenimente, operatori de turism, 

turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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2. Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare turistică a localității 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice 

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 

Atragerea de noi investitori în turism 

 

Activități Elaborare documentație 

Achiziții servicii de realizare broșură și alte materiale publicitare de 

promovare turistică 

Difuzare broșură și materiale publicitare 

 

Rezultate așteptate Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de evaluare Valoare investită în promovare 

Număr vizitatori/turiști 

Creștere economică generată 

 

Beneficiari Comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

PNDR 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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3. Reabilitare și restaurare clădire monument istoric 

 

Justificare 

 

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural identitar  

Dezvoltarea comunității din punct de vedere cultural 

 

Obiective Reabilitare și restaurare monumente istorice 

Creșterea notorietății patrimoniului cultural identitar local 

 

Activități Expertiză monumente 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare și restaurare 

 

Rezultate așteptate Monumente istorice restaurate și reabilitate 

Creșterea numărului turiștilor 

 

Indicatori de evaluare Suprafață restaurată 

Număr  

turiști 

Plus valoare adusă  

 

Beneficiari Comunitatea locală, turiști /vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Amenajări rurale 

 

Justificare 

 

Necesitatea îmbunătățirii aspectului comunei 

Necesitatea de a înființa noi spații de recreere, a zonelor de promenadă 

și a spațiilor dedicate petrecerii timpului în aer liber 

 

Obiective Creșterea calității vieții comunității locale 

Atragerea de turiști 

Estetizarea spațiului  comunal local 

 

Activități Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajări rurale  

 

Rezultate așteptate Calitatea vieții comunității locale îmbunătățită 

Dezvoltarea turismului 

Mediu rural atractiv 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată 

Număr  turiști 

Plus valoare adusă 

 

Beneficiari Comunitatea locală, turiști /vizitatori 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5.Dezvoltare infrastructură de agrement 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

Dezvoltarea infrastructurii de agrement a comunei 

 

Obiective Dezvoltarea de spații de agrement pentru locuitorii comunei, precum și 

pentru vizitatori 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona de agrement 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare zonă de agrement 

Monitorizare activitate desfășurată în zona de agrement 

 

Rezultate așteptate Infrastructură de agrement dezvoltată la nivelul comunei 

Creșterea numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de evaluare Suprafață construită și amenajată (mp) 

Număr și valoare dotări 

Numărul de investitori atrași 

Numărul de beneficiari 

Numărul de locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari Locuitorii comunei, vizitatori, operatori economici 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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6. Amenajare bază de tratament cu apă termală 

 

Justificare 

 

Produsele turistice care se bazează pe mediul natural și sălbatic sunt 

extrem de competitive, sectorul balnear fiind structural legat de 

cadrul natural și elementele naturale de cură 

 

Obiective Promovarea locală prin servicii specifice sectorului balnear 

Dezvoltarea turismului local 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona balneară 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare zonă de servicii balneare 

 

Rezultate așteptate Infrastructura serviciilor balneare dezvoltată la nivelul comunei 

Creșterea numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de evaluare Suprafață construită și amenajată (mp) 

Număr și valoare dotări 

Numărul de investitori atrași 

Numărul de beneficiari 

Numărul de locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari Locuitorii comunei, vizitatori, operatori economici 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

Potențiali investitori 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Construire teren sintetic în localitatea Costești 

 

Justificare 

 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive 

 

Obiective Construirea și amenajarea teren sintetic conform standardelor în 

domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire și amenajare teren sportiv 

 

Rezultate așteptate Teren sintetic amenajat conform standardelor la dispoziția cetățenilor 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de evaluare Suprafață construită și amenajată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală  

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

GAL Microregiunea Horezu 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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8. Locuri de joacă pentru copii și adolescenți 

 

Justificare 

 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 

petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

Obiective Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 

 

Activități Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă 

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

Indicatori de evaluare Număr locuri de joacă 

Suprafață amenajată (mp) 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Copii și adolescenți, localnici 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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9. Amenajare spațiu verde pentru picnic 

 

Justificare 

 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere și odihnă pentru locuitori 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

 

Activități Construire de spații de picnic de-a lungul traseelor turistice amenajate 

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte 

de observare etc. 

 

Rezultate așteptate Diversificarea ofertei turistice 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de evaluare Număr spații de picnic construite 

Număr de turiști/vizitatori atrași 

 

Beneficiari Comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

240 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic 6 

Protejarea şi conservarea mediului natural 

 

 

 

1. Înființare stație de încărcare a vehiculelor electrice 

 

Justificare 

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, 

utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective Contribuția la un mediu mai curat și mai echilibrat 

 

Activități Identificarea terenurilor pentru amenajarea stației de încărcare 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construcție și amenajare stație de încărcare 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate Îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării 

 

Indicatori de evaluare Putere stație 

Puncte de încărcare 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, vizitatori/turiști, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

AFM 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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2. Achiziționarea de biciclete și punerea lor la dispoziția turiștilor și a cetățenilor 

 

Justificare 

 

Sprijinirea transportului cu bicicleta la/de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

Punerea la dispoziție de locuri special amenajate pentru parcarea 

bicicletei 

Contribuția la un mediu mai curat și mai echilibrat 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Procedură de achiziție publică 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate Îmbunătățirea calității vieții prin reducerea poluării 

 

Indicatori de evaluare Număr biciclete achiziționate  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, vizitatori/turiști, potențiali investitori 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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3. Plantare de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens, precum și între 

zonele industriale și cele de locuit 

 

Justificare 

 

 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural sănătos 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător 

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului 

înconjurător și sănătății oamenilor 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 

 

Activități Pregătirea terenului și a solului în vederea plantării perdelelor 

forestiere 

Lucrări de plantare a perdelelor forestiere 

 

Rezultate așteptate Reducerea gradului de poluare 

 

Indicatori de evaluare Lungime perdele forestiere plantate (ml) 

Suprafețe plantate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4.  Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

 

Justificare 

 

Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin 

valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de 

fenomene de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total 

sau parțial capacitatea de producție pentru alte folosințe  

 

Obiective Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului 

înconjurător și sănătății oamenilor 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 

 

Activități Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 

Executarea plantației 

 

Rezultate așteptate Terenuri împădurite 

Creșterea producției de energie regenerabilă 

 

Indicatori de evaluare Suprafețe împădurite (mp) 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. Reabilitare spații verzi din interiorul localității 

 

Justificare 

 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

Obiective Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor peisagistice 

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei 

 

Activități Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate 

 

Rezultate așteptate Spații verzi, parcuri 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

Indicatori de evaluare Suprafețe spații verzi reabilitate (mp) 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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6. Construire de parc fotovoltaic cu panouri solare 

 

Justificare 

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, 

utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități Identificarea terenului pentru construire parc fotovoltaic 

Elaborare documentații 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de instalare a panourilor solare 

 

 

Rezultate așteptate Panouri fotovoltaice instalate 

Reducerea cheltuielilor 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Suprafață parc fotovoltaic 

Număr panouri solare 

Capacitate parc fotovoltaic 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Producere energie electrică și termică din biomasă 

 

Justificare 

 

Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de 

energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate 

de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai 

puţin exploatate.  

Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul 

energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili 

consumaţi în fiecare an  

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie (biomasă) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

Activități Elaborare documentații 

Obținere avize/autorizații 

Realizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă; 

Realizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă; 

 

Rezultate așteptate Reducerea cheltuielilor și a ploluării 

Creșterea calității vieții prinj crearea unui mediu mai sănătos 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare Volum energie produsă 

Procent reducere poluare/costuri 

 

Beneficiari Comunitatea locală, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Costești, județul Vâlcea 

 

 

247 

 

 

 

 

 

 

8. Instalarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

 

Justificare 

 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice 

comunității locale 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

Activități Achiziționarea de pubele și instalarea acestora pe raza comunei 

 

Rezultate așteptate Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

Indicatori de evaluare Număr și valoare pubele achiziționate 

Număr puncte de instalare 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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9. Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

 

Justificare 

 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice 

comunității locale 

 

Obiective Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

Activități Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către 

populație 

 

Rezultate așteptate Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

Indicatori de evaluare Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari Cetățenii comunei 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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10. Reabilitare zone poluate 

 

Justificare 

 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 

 

Obiective Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

Activități Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 

mediului înconjurător 

 

Rezultate așteptate Mediu natural curat și sănătos 

 

Indicatori de evaluare Număr de programe de reabilitare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

 

Beneficiari Comunitatea locală, turiști/vizitatori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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11. Decolmatare râu Costești 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza 

comunei 

 

Activități Îndepărtarea materialului aluvionar  

Extragere nisipuri și pietrișuri 

 

Rezultate așteptate Scurgerea optimă în albie a râurilor 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Lungime ape curgătoare decolmatate (km) 

Suprafață protejată 

 

Beneficiari Comunitatea locală  

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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12. Regularizare curs de apă 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

Rezultate așteptate Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Lungime curs de apă regularizat (km) 

Suprafață protejată 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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13. Lucrări de amenajare a cursurilor de apă 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități Lucrări de amenajare a cursurilor de apă 

 

Rezultate așteptate Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Lungime cursuri de apă amenajate (km) 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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14. Reabilitare diguri de protecție și poduri de trecere peste râul Costești 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități Lucrări de reabilitare diguri de protecție și poduri de trecere peste râul 

Costești și afluenți 

 

Rezultate așteptate Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Lungime/suprafețe diguri și poduri de trecere reabilitate 

Suprafețe/gospodării protejate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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15. Îndiguiri și consolidări maluri și versanți 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

Activități Lucrări de îndiguiri și consolidări de maluri și versanți 

 

Rezultate așteptate Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Lungime/suprafețe diguri și consolidări 

Suprafețe/gospodării protejate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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16. Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor 

 

Justificare 

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

Obiective Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare infrastructură de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

 

Rezultate așteptate Mediu natural curat și sănătos 

Fluidizarea circulației rutiere 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de evaluare Suprafață/lungime infrastructură de protecție 

Suprafață de teren protejată 

Număr gospodării protejate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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1. Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de calitate 

către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora 

 

Justificare 

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

Obiective Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

Activități Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

Rezultate așteptate Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de evaluare Softuri achiziționate 

Termen soluționare cereri 

 

Beneficiari Administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și 

operatori economici de pe raza comunei 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic 7  

Dezvoltarea capacității administrative  
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2. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru intervenția în situațiile de 

urgență (incendii, inundații, deszăpezire etc.) 

 

Justificare 

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de intervenție în situații de urgență 

 

Obiective Dotarea serviciului pentru situații de urgență cu utilaje și 

echipamente de lucru performante 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

Activități Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de intervenție 

 

Indicatori de evaluare Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de intervenție în situațiile de urgență 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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3. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru execuția lucrărilor de 

gospodărire a UAT (vidanjă) 

 

Justificare 

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

 

Obiective Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al 

primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

 

Activități Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință  

 

Rezultate așteptate Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor  

 

Indicatori de evaluare Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de execuție lucrări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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4. Construcție/extindere garaj pentru mașinile și utilajele aparținând Primăriei 

 

Justificare 

 

Necesitatea construirii unui garaj modern adaptat parcului auto al 

Primăriei, pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului public 

în condiții optime 

 

Obiective Crearea condițiilor optime de păstrare a mașinilor și utilajelor din 

parcul auto al Primăriei 

Creșterea capacității administrației publice locale de a furniza servicii 

prompte pentru cetățenii comunei 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construcție garaj 

 

Rezultate așteptate Condiții mai bune de păstrare a mașinilor și utilajelor instituției 

Promptitudine în execuția lucrărilor  

Intervenția promptă în situații de urgență 

Creșterea calității serviciilor furnizate  

 

Indicatori de evaluare Suprafață construită (mp) 

 

Beneficiari Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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5. Achiziționare recipiente depozitare materiale antiderapante 

 

Justificare 

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de intervenție atât în scopul 

prevenirii, cât și în scopul combaterii efectelor poleiului, gheții sau a 

zăpezii 

 

Obiective Dotarea administrației publice locale cu recipiente depozitare 

materiale antiderapante 

Intervenție eficientă și promptă în scopul prevenirii, cât și în scopul 

combaterii efectelor poleiului, gheții sau a zăpezii  

 

Activități Derularea procedurilor de achiziție publică 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate Reducerea cheltuielilor cu execuția intervențiilor de  

Reducerea timpilor de intervenție în situațiile în care se necesită 

combaterea efectelor poleiului, gheții sau a zăpezii 

 

Indicatori de evaluare Valoare și număr recipiente 

Capacitate recipiente 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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6. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei electrice în 

infrastructura de iluminat public din comună 

 

Justificare 

 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a rețelei de iluminat public 

 

Rezultate așteptate Modernizarea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic prin utilizarea tehnologiei LED/iluminatului 

inteligent 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea iluminat public modernizată (km) 

Procent reducere costuri  

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

AFM 

 

 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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7. Acces gratuit la wi-fi a tuturor cetățenilor 

 

Justificare 

 

Creșterea calității vieții și a accesului la informație, prin adoptarea 

noilor tehnologii 

Reducerea decalajului digital dintre comunitățile rurale și cele urbane 

 

Obiective Facilitarea accesului public la infrastructura informațională 

Creșterea performanței digitalizării 

Dezvoltare economică și socială 

 

Activități Lucrări de racordare la rețeaua de internet în bandă largă 

Acordare acces gratuit la internet (wi-fi) 

 

Rezultate așteptate Dezvoltarea infrastructurii de internet de bandă largă 

Condiții mai bune de lucru 

Comunitate locală informată 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

Indicatori de evaluare Capacitate rețea de internet 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari Comunitatea locală, operatori economici locali, potențiali investitori 

 

Actori implicați Primăria Comunei Costești 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare 

estimată 

2021-2027 
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     CAPITOLUL V 

     IMPLEMENTAREA,  

     EVALUAREA ȘI RAPORTAREA 
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Prezentul document strategic constituie atât un document definitoriu pentru activitatea Primăriei 

comunei Costești în perioada 2021-2027, cât și un document orientativ pentru ceilalți actori publici 

și privați din comună, inclusiv pentru a oferi cetățenilor o imagine asupra direcției spre care se 

orientează comuna. 

Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor actorilor 

interesați la nivelul comunității locale. De aceea, este recomandabilă o abordare de tip partenerial 

pentru întregul proces, atât între Primăria comunei Costești și structurile din subordine, cât și între 

aceasta și alte instituții publice implicate, dar și menținerea unei legături strânse cu societatea civilă 

și cetățenii din comună, întrucât rezolvarea problemelor necesită participarea mai multor instituții și 

o serie de măsuri succesive și complementare.  

Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se vor realiza la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept coordonator 

implementare strategie. 

Monitorizarea implementării strategiei se va realiza pe baza indicatorilor de evaluare stabiliți 

pentru fiecare proiect strategic. Având ca fundament rezultatele anului în curs, corelate cu planul de 

acțiuni stabilit, se va evalua anual implementarea strategiei și se vor stabili prioritățile pentru anul 

următor, în baza documentelor și propunerilor inițiate de structurile responsabile. 

Activitatea de monitorizare reprezintă o etapă esențială a procesului de planificare strategică 

întrucât permite compararea intermediară pe bază de date între obiectivele și activitățile 

implementate și rezultatele intermediare atinse. 

Rezultatele procesului de monitorizare se constituie într-un instrument managerial important, 

permițând conducerii Primăriei să decidă asupra activității instituției pe baza unor dovezi 

fundamentate. Acesta permite analiza activităților Strategiei, a rezultatelor intermediare ale 

bugetului alocat, precum și identificarea riscurilor ce pot apărea în etapa de implementare a 

proiectelor din lista de proiecte a Strategiei de dezvoltare a comunei Costești. 

Demersul de planificare strategică trebuie să ia în considerare necesitatea unui proces de 

evaluare, care trebuie să țină seama de caracteristicile comunității locale și să aibă un caracter 

permanent (care să includă și monitorizare, nu doar evaluări finale). 

Având în vedere perioada de 7 ani de planificare strategică pentru comuna Costești, se impune 

efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operațiunile programului se 

desfășoară conform programării și la timp, precum revizuirea programului în cazul identificării unor 

disfuncționalități. 

În vederea facilitării procesului de monitorizare, Primăria comunei Costești va forma o echipă 

compusă din reprezentanți ai compartimentelor Primăriei cu atribuții în domeniu. Echipa va asigura 
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activitatea de analiză primară a tuturor datelor primite, pe obiective strategice, și informarea 

conducerii Primăriei în legătură cu progresul procesului de implementare a Strategiei, întocmirea 

unor rapoarte sintetice privind stadiul activităților. 

Se vor avea în vedere următoarele: 

 urmărirea realizării activităților și a bugetului, în conformitate cu previziunile proiectului; 

 analizarea și urmărirea performanțelor proiectului; 

 replanificarea activităților proiectului conform unui scenariu dinamic, în funcție de 

necesitățile identificate la un moment dat; 

 transmiterea obiectivelor proiectului. 

Prin evaluare se apreciază dacă obiectivul inițial a fost atins în perioada de implementare, în 

intervalul de timp și bugetul alocat. 

Vor fi utilizate mai multe metode de evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru asigurarea 

resurselor adecvate pentru implementare și un plan de management eficient, la evaluarea ex-post 

pentru facilitarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în faza de planificare strategică, 

analiza rezultatelor obținute și identificarea impactului implementării proiectelor. 

Procedurile de evaluare internă a Strategiei vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și 

rezultatelor proiectului prin analiza îndeplinirii obiectivelor și rezultatelor așteptate pentru fiecare 

dintre activități. 

Evaluarea internă a Strategiei va avea următoarele etape: 

 identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale Strategiei (asa cum au fost ele menționate 

și asumate prin Strategie); 

 definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor; 

 estimarea datei la care se consideră îndeplinite obiectivele; 

 stabilirea procentului de realizare a obiectivelor la data monitorizării; 

 identificarea potențialelor variații față de reperele stabilite inițial (dacă este cazul); 

 prezentarea justificărilor și a observațiilor (dacă este cazul); 

 redactarea raportului de monitorizare la data realizării controlului; 

 trimiterea raportului de monitorizare persoanei responsabile de implementarea Strategiei; 

 stabilirea strategiilor de acțiune manageriale și de remediere a factorilor perturbatori (dacă 

este cazul). 
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Evaluarea inițială 

• evaluarea relevanței activităților propuse; 

• evaluarea capacității de alocare a resurselor; 

• evaluarea nivelului de implicare a factorilor interesați; 

• evaluarea gradului de cunoaștere și asumare a responsabilităților. 

Evaluarea intermediară 

• examinează rezultatele parțiale ale derulării Strategiei, pe fiecare activitate din perspectiva 

obiectivului general și a obiectivelor specifice, din perspectiva relevanței pentru grupurile 

țintă și pentru scopul proiectelor din Planul de proiecte; 

• se va realiza prin rapoarte de progres. 

Evaluarea finală 

• va urmări utilizarea eficientă a resurselor, eficiența activității derulate; 

• va analiza factorii care au contribuit la succesul Strategiei sau punctele slabe, îndeplinirea 

obiectivelor, impactul Strategiei asupra grupului țintă, gradul de satisfacere a așteptărilor 

beneficiarilor direcși și indirecți. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția 

evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
intermediară 

Evaluare finală 
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 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe 

baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va 

urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Costești; 

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor 

stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu 

evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-

2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate în 

cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Costești. 

 În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Costești va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 
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	- PROIECT –
	- Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;

