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Cuvânt înainte 

 

Noua strategie reprezintă răspunsul nostru concertat  pentru atingerea țintele 2014 - 2020 la 

nivelul Uniunii Europene, propunând în același timp un Orizont 2030 pentru orașul Costești  

(și de ce nu pentru teritoriul polarizat) care să ne permită să căutăm propriile răspunsuri la 

problemele și provocările teritoriale. 

În viziunea propusă de Raportul „Orașul mic european în 2050” realizat de Institutul Jules 

Déstrée  și Futuribles SARL pentru Comitetul Regiunilor, orașele mici trebuie să-și asume un 

rol de motor dezvoltării teritoriale bazate pe susținerea unei economii locale care să valorifice 

resursele locale. 

Prezentul demers strategic se dorește pe de o parte o evaluare a rezultatelor acțiunilor 

strategice întreprinse anterior, iar pe de altă parte o încercare de recuperare identitară care să 

fundamenteze proiectul nostru pentru viitor. 

Deși perioada 2009 - 2015 a fost marcată de o criză care a afectat și teritoriul nostru, am 

reușit să realizăm o proporție semnificativă din ceea ce ne-am propus, cu un plus în 

modernizarea și extinderea infrastructurii urbane. 

Continuitatea este din acest motiv un element esențial al noii strategii. În demersul 

participativ ce fundamentează prezentul demers strategic v-ați arătat preocupați de lipsa 

locurilor de muncă locale și ați optat pentru acțiuni care să creeze condițiile redinamizări a 

economiei locale. Printre acțiunile pe care le așteptați sunt continuarea investițiilor în 

modernizarea și extinderea infrastructurii care să redinamizeze investițiile în economia 

locală. 

Restructurarea este al doilea element ce rezultă din problematica reflecțiilor locale. Sprijin 

pentru reconversie profesională, sprijin pentru restructurarea economiei locale, restructurare 

în amenajarea și dotarea teritoriului sunt acțiuni importante ale noii strategii. 

Inovarea este abordarea strategică pe care demersul strategic și-a propus-o: inovare prin 

mecanisme de sprijin pentru relansarea economiei locale, inovare pentru realizarea coeziunii 

teritoriale, inovare în eficientizarea investițiilor printr-o prioritizare în funcție de impact, 

inovare în managementul strategic printr-o arhitectură instituțională bazată pe principiile 

guvernanței teritoriale. 

Specificitatea este fundamentul acțiunii strategice prezente. Evaluarea și valorificarea 

resurselor locale reprezintă elementul de nișă care ne va ajuta printr-o politică de  marketing 

teritorial să ne diferențieze în competiția zonală și regională. 

Tradiție reprezintă cuvântul de ordine care ne dă forță și dorință de afirmare și în noul 

context. Centru urban sau doar rural am fost și suntem de două secole reședință zonală 
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funcțională (judecătorie, spital zonal, protoierie, administrație fiscală zonală, mai nou APIA 

pentru fonduri europene în domeniul subvenționării agriculturii, etc.). 

Fiii Costești - ului și-au dat viața pentru patrie când a fost nevoie (războiul de independență, 

primul război mondial, al doilea război mondial și în 1989 la Timișoara).  Le suntem datori 

și-i vom cinsti pe veci mereu. Răspunsul nostru în fața încercărilor vremurilor: pe cenușa 

bisericii arse unde au murit peste o sută dintre ai noștri am construit o CATEDRALĂ. 

Din această perioadă prelungită de tranziție, restructurare și integrare europeană dificilă vom 

ieși mai puternici. Această strategie este răspunsul nostru: 

„Costeşti 2030 - centru de atractivitate periurbană şi pol de funcţionalitate zonală, cu o 

opţiune economică locală echilibrată, bazată pe valorificarea şi transformarea resurselor 

locale într-un complex agro-industrial modern şi inovativ, teritoriu de coeziune şi echilibru 

între un mic centru urban dinamic şi eco - durabil şi ruralitatea sa (atât cea administrativă 

cât şi cea  polarizată), păstrător şi promotor al tradiţiilor argeşene.” 

 

 

Primarul Orașului Costești 
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PREMISĂ - LA CE FOLOSEŞTE O STRATEGIE? 

 

Realizarea unei strategii reprezintă un bun prilej de creare a unui pact pentru dezvoltarea 

locală. Strategia este în fapt un pact contractual între membrii comunităţii: administraţie 

publică, mediu economic, societate civilă, populaţie, fiii oraşului care nu mai trăiesc în oraș, 

orice altă parte interesată. Ea are un înţeles de pact deoarece în strategie sunt identificate 

posibilele acţiuni comune printre interesele diverse ale părţilor. Pactul trebuie să fie, deci, o 

acţiune concertată în realizarea unor obiective comune.  

Pentru succesul strategiei sale, Orașul Costești are nevoie în primul rând de mecanisme de 

sprijin și de o arhitectură instituţională care să facă posibilă acţiunea comună. În al doilea 

rând, strategia reprezintă o alegere a excelenţelor și competitivităţii locale. Astfel, ea este nu 

numai un document programatic, ci şi un instrument, un tablou de bord care stabilește 

indicatori și o foaie de parcurs. Nu în ultimul rând, o strategie trebuie să se doteze cu 

mecanisme de ajustare, pentru că strategia este o POLITICĂ PUBLICĂ, în care elementul 

esenţial, adică accentul, cade pe aspectul PUBLIC, în accepțiunea de comunitar. 

NE LEGĂM SĂ FIM UNIȚI, SĂ SĂRIM UNUL PENTRU ALTUL, SĂ NE AJUTĂM! 

 (Din legământul călușarilor “Ne legăm să fim uniţi, să sărim unul pentru altul, să ne ajutăm, 

să nu ne rupem din Căluş [...]. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”) 

ÎMPREUNĂ VOM TRECE TOATE ȘI VOM IZBÂNDI! 
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CAPITOLUL 1 CONTEXT 

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE. METODOLOGIE 

 

O acţiune „cetăţenească” nu se poate mulţumi să creeze bogăţii materiale, ea trebuie să 

contribuie la împlinirea personală a omului, pentru a fi fericit în „cetate”. 

  

Demersul strategic este o acţiune de prospectare. Ţinta prospectării este omul și, mai departe, 

rezultatele acţiunii sale.  

Strategia este o politică publică. Politica publică se fundamentează printr-o prospectare 

strategică. Aceasta se realizează printr-o acţiune cetăţenească, a cărei ţintă este omul.  

În faţa viitorului oamenii au de ales între patru atitudini: să se supună schimbărilor 

(pasivitate), să acţioneze în urgenţă când apar problemele (reactivitate), să se pregătească 

pentru schimbările dorite (pre - acţiune), să acţioneze pentru a provoca schimbările dorite 

(pro - activitate).  

  Prospectarea este centrată pe cinci întrebări fundamentale pentru construcţia viitorului:  

- “cine sunt/suntem?” întrebarea prealabilă esenţială (Q0) – DOMENIUL IDENTITAR 

DECLANŞATOR 

- “ce se poate întâmpla?” întrebarea pe care este centrată prospectarea (Q1) –

DOMENIUL CERCETĂRII EXPLORATORII 

- “ce aş putea face?” întrebarea prin care prospectarea devine strategică (Q2) – 

DOMENIUL PROIECTULUI (1) - DEFINIREA CÂMPULUI PROIECTULUI 

TERITORIAL 

- “ce voi face?” întrebare a domeniului prospectării strategice (Q3) – DOMENIUL 

PROIECTULUI (2) – DECIZIA DESIGNULUI DE PROIECT 

- “cum voi face ce voi face?” întrebare a domeniului prospectării strategice (Q4) – 

DOMENIUL STRATEGIEI. 

Orice formă de predicţie este o impostură. Viitorul nu este scris. Viitorul este nedeterminabil 

şi deschis la o mare varietate de viitoruri posibile. Ghidul celor cinci noţiuni fundamentale 

ale prospectării strategice ca domeniu al viitorului indeterminabil: 

- Lumea se schimbă, dar problemele rămân aceleaşi. Este suficient să actualizăm cu 

datele cele mai recente un sistem pentru a regăsi cea mai mare parte a mecanismelor 

şi constatărilor anterioare. Există totuşi un element diferit: “totul se accelerează!” 

- Viitorul este fructul hazardului, necesităţii şi al voinţei. Lumea reală este mult prea 

complexă pentru a putea spera că într-o zi, am putea pune într-o ecuaţie 

determinismul ei ascuns. Dar chiar şi dacă acest lucru ar fi posibil, incertitudinea 

inerentă a oricărui parametru al său, în special cel social, ar păstra o mare deschidere a 
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imprevizibilului. Stabilirea evantaiului de viitoruri posibile prin metoda scenariilor 

permite însă identificarea unor parametri  care constituie variabilele-cheie în analiza 

de prospectare strategică. 

- Stop complicării inutile a complexităţii. Marile spirite, cu o gândire complexă,  au 

ştiut mai bine ca oricare alţii să găsească legi relativ simple pentru a înţelege 

universul. Nu vor exista niciodată modele perfecte, ci doar modele aproximative ale 

realităţii. Dintre două modele cel mai bun va fi întotdeauna cel care, pentru o 

aproximare acceptată, va reprezenta cel mai simplu datele de observare. Este însă 

dificil să faci simplu. 

- Să-ţi pui întrebările bune şi să nu accepţi ideile preconcepute. Adesea, justeţea 

întrebărilor în discuţie nu este pusă sub semnul întrebării şi majoritatea se precipită în 

căutarea iluzorie a răspunsurilor  (care pot să pară bune sau greşite şi care alimentează 

dezbateri sterile) la false întrebări ; nu există răspunsuri bune la întrebări greşite. 

Atunci cum să descoperim întrebările bune? În realitate există întotdeauna entităţi sau 

teritorii mai bine organizate şi mai eficiente. Întrebarea bună este cum să devii eficient 

cu resursele de care dispui? 

- De la anticipare la acţiune prin asumarea colectivă. Motivarea internă şi strategia 

externă sunt cele două obiective indisociabile care nu pot fi atinse separat. Prin 

asumarea colectivă trece reuşita oricărui proiect. Demersul  colectiv de prospectare 

concentrat  asupra analizei factorilor schimbării şi asupra evaluării inerţiilor mediului 

dau conţinut mobilizării şi permit asumarea colectivă a proiectului definit printr-un 

demers colectiv. 

 

Prospectarea strategică este demersul, raţional şi holistic în acelaşi timp, care încearcă să te 

pregătească astăzi pentru mâine. Funcţiunea sa principală este de a identifica şi sintetiza 

riscurile sistemice şi de a oferi  viziuni temporale (scenarii) drept sprijin pentru deciziile 

strategice de întreprins. Prospectarea strategică angajează un individ sau un grup şi implică 

utilizarea unor resurse (naturale, antropice sau imateriale) mai mult sau mai puţin 

regenerabile şi/sau valoroase pentru o lungă durată. Din această perspectivă prospectarea 

strategică dobândeşte o dublă funcţiune derivată: de reducere a incertitudinilor asupra 

viitorului şi de prioritizare sau legitimare a acţiunilor. Prospectarea strategică este un demers 

continuu care pentru a fi eficient  trebuie să fie periodic actualizat, fundamentat pe o 

succesiune de bază de date statistice care conduc la ajustări şi corecţii în timp.  Prospectarea 

strategică  se bazează pe trecut şi prezent pentru a scruta viitorul. Ori, permanent viitorul 

devine trecut/prezent.  

În funcţie de provocările  şi de nevoile strategice dintr-un moment specific, orizontul de timp 

al prospectării strategice poate fi termen scurt, termen mediu şi termen lung. Aceste noţiuni 

sunt relative şi din acest motiv în prospectarea strategică vorbim de : 

- Prospectare a prezentului care se realizează pe 2 la 5 ani 
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- Prospectare a evoluţiei care se realizează pe 5 la 10 ani 

- Strategie (prospectare strategică) care se realizează pe 10 la 25 ani 

- Prospectare de domeniul futurologiei care se realizează pe perioade de peste 25 ani 

Punând anticiparea în serviciul acţiunii, prospectarea strategică se sprijină pe sinergiile 

potenţiale existente între prospectare şi strategie. Sinteza căutată între prospectare şi strategie 

se prezintă sub forma unei abordări integrate de planificare strategică prin metoda 

scenariilor. Bazându-se pe competenţele teritoriului şi ale entităţii promotoare a proiectului 

teritorial, obiectivul este de a propune orientări strategice şi acţiuni în funcţie de scenariile 

de evoluţie ale mediului în care acţionează entitatea. 

Un scenariu este un ansamblu sistemic  creat  prin imaginarea şi descrierea unei situaţii 

viitoare posibile şi de înlănţuire a evenimentelor care permit trecerea de la situaţia de origine 

la acea situaţie viitoare. Ipotezele care permit constituirea unui scenariu se bazează simultan 

pe cinci condiţii: pertinenţă, coerenţă, probabilitate, importanţă, transparenţă. 

Metodele prospectării strategice sunt: 

- Analiza structurală: se utilizează pentru identificarea întrebărilor cheie asupra 

viitorului 

- Analiza strategiilor actorilor: se utilizează pentru a pune în evidenţă influenţele între 

actori, evaluarea raportului de forţe între aceştia şi definirea provocărilor strategice  

- Analiza morfologică: se utilizează pentru prospectarea câmpului posibilului şi 

construirea scenariilor de mediu extern 

- Analiza multi-criterială: se utilizează pentru identificarea şi evaluarea opţiunilor 

strategice. 

Demersul de prospectare strategică prin metoda scenariilor  vizând  viitorul unui teritoriu este 

o ocazie unică pentru depăşirea constrângerilor şi contradicţiilor pe termen scurt şi angajare 

refondatoare deplină pentru teritoriu la toate nivelurile. Concomitent are loc un proces de  

conştientizare indispensabilă a necesităţii de schimbare a obişnuinţelor şi comportamentelor 

pentru a face faţă mutaţiilor/schimbărilor permanente din sistemul global. Din acest motiv 

prospectarea strategică ia din ce în ce mai des forma demersului colectiv ca o formă de 

mobilizare a conştiinţelor în faţa provocărilor mutaţiilor din mediul strategic extern. 

Utilitatea metodei scenariilor în prospectarea strategică este evidentă: stimularea imaginaţiei, 

reducerea incoerenţelor, crearea unui limbaj comun, structurarea unei reflexii colective, 

crearea premizelor asumării colective a proiectului rezultat. 

Elaborarea scenariilor ca element şi metodă centrale ale prospectării strategice teritoriale 

oferă mai multe avantaje: plecând de la o situaţie determinată, ele permit să se conştientizeze 

multitudinea viitorurilor posibile şi să se relativizeze astfel simpla acceptare a tendinţelor; ele 

obligă să se ţină cont de interdependenţa elementelor componente ale sistemului studiat; 

favorizează identificarea problemelor sau interdependenţelor ignorate sau, în mod voluntar, 

abandonate datorită controverselor. Un scenariu nu este realitatea viitoare, ci un mijloc de a 

ţi-l reprezenta în scopul eficientizării acţiunii în prezent prin prisma viitorurilor posibile 

şi/sau de dorit.  Metoda scenariilor vizează construirea unor reprezentări ale viitorurilor 
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posibile şi a înlănţuirilor de acţiuni care conduc la viitorul ales. Se disting două tipuri de 

scenarii: scenarii exploratorii şi scenarii normative.  

Plecând de la o situaţie prezentă şi de la tendinţele cele mai importante, scenariile 

exploratorii descriu o suită de evenimente care conduc într-un mod logic către viitorul 

posibil. Scenariile exploratorii pot fi inerţiale, care se construiesc pe baza tendinţelor 

sistemului studiat şi scenarii contrastante care se situează la limitele extreme ale posibilului 

(cel mai favorabil, cel mai defavorabil). 

Scenariile normative sau de anticipaţie pleacă de la imaginea unui viitor de dorit şi descris 

plecând de la un ansamblu de obiective de realizat, construind apoi drumul, legând acest 

viitor de prezent. 

Elaborarea scenariilor se realizează în 5 faze.  

- Faza 1: Construirea bazei de date 

- Faza 2: Evaluarea tendinţelor de evoluţie ale sistemului şi reducerea incertitudinii 

- Faza 3: Elaborarea propriu-zisă a scenariilor 

- Faza 4: Alegerea strategică 

- Faza 5: Planul de acţiune 

Pentru a ajunge la definirea problemei are loc o fază preliminară – diagnosticul strategic. 

El se realizează pe două paliere: intern şi extern. Obiectivul diagnosticului intern este 

cunoaşterea punctelor tari şi slabe, la toate nivelurile arborelui competenţelor, pentru cele 5 

resurse fundamentale: umane, financiare (buget), tehnice (PUG, PUZ, PATZ), productive 

(infrastructura pentru servicii publice) şi comerciale (marketing teritorial). Obiectivul 

diagnosticului extern vizează evaluarea ameninţărilor şi oportunităţilor care provin din 

mediul strategic al entităţii.  

Analiza structurală (FAZA 1) este metoda cea mai uzuală a primei faze a procesului şi se 

compune din 3 etape succesive: definirea variabilelor, descrierea relaţiilor între variabile şi 

identificarea variabilelor cheie. Această analiză/fază se realizează în cadrul unei prime 

runde de grup/grupuri de lucru. Experienţa arată că o listă de variabile nu este mai mare de 

70-80 de variabile, iar o medie este de circa 30-40 de variabile. Materialele de lucru ale 

acestei etape sunt: analiza SWOT preliminară, raportul privind dinamica investiţiilor (în cazul 

nostru proiecte 2007-2013, dinamica activelor imobilizate şi pachet de proiecte viitoare 

publice şi private) şi axele amenajării teritoriului local şi/ sau metropolitan (evaluarea 

posibilităţilor maximale de valorificare a teritoriului din care sunt alese axele strategice ca 

prioritizare strategică şi proiectele ca prioritizare a acţiunii).  

Analiza SWOT preliminară se realizează cumulat din 3 surse: SWOT-urile documentelor 

strategice (Strategie Locală, PIDU, Strategie Judeţeană, PATJ), disfuncţiile definite în PUG 

şi studiile de cercetare cantitative şi calitative (ca agendă publică pentru un ciclu de politici 

publice). 
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Se disting 5 tipuri de variabile: variabile de intrare (sunt foarte influente şi puţin dependente – 

aceste variabile fac obiectul prioritar al acţiunii), variabilele tip reţea (sunt foarte influente şi 

foarte dependente – sunt instabile, acţiunea asupra lor va avea repercursiuni asupra celorlalte 

variabile şi o reacţie asupra lor, modificând profund dinamica globală a sistemului), variabile 

tip rezultat (sunt puţin influente şi foarte dependente – evoluţia lor se explică prin impactul 

provenit de la celelalte variabile, în special cele de intrare şi cele tip reţea), variabile de 

exclus (sunt puţin influente şi puţin dependente – ele reprezintă inerţii şi nu modifică 

dinamica sistemului, excluderea lor poate fi avută în vedere dacă nu are consecinţe asupra 

analizei) şi variabile pluton (sunt cele insuficient caracterizate în termeni de influenţă sau 

dependenţă, în consecinţă nu poate fi trasă o concluzie asupra rolului lor în sistem). 

Analiza strategiei actorilor (FAZA 2) este metoda cea mai uzuală a celei de a doua faze a 

procesului şi se compune din 7 etape. Aceasta este o analiză de punere în evidenţă a factorilor 

ce ar putea defini provocările strategice din teritoriu. Această analiză se realizează în cadrul 

unei runde secunde de grup de lucru şi/sau este realizată de experţi:  

1. Tabloul strategiilor/ opţiunilor actorilor locali (primele 2-3 opţiuni şi/sau viziune) 

2. Raportul de forţe între actori 

3. Obiectivele de convergenţă şi divergenţă între actori 

4. Evaluarea poziţionării actorilor în cadrul sistemului 

5. Ierarhizarea priorităţilor/obiectivelor 

6. Evaluarea integrativă relaţională la nivelul sistemului, evaluarea strategice pentru 

alegerea strategică a posibilităţilor de realizare a alianţelor locale (cluster, filieră, etc.) 

7. Recomandări/ formulări  

Analiza morfologică (FAZA 3) este metoda cea mai uzuală a celei de a treia faze a procesului 

şi vizează explorarea de manieră sistemică a viitorurilor posibile plecând de la studiul tuturor 

combinărilor rezultate din descompunerea datelor sistemului. Aceasta se realizează în 2 

etape: descompunerea sistemului studiat în  subsisteme (gruparea variabilelor în subsisteme 

pentru a compune scenarii parţiale), reducerea spaţiului iniţial într-un subspaţiu util prin 

introducerea unor constrângeri de excludere şi criterii de selecţie de la care combinaţiile 

pertinente pot fi examinate. Aceasta se realizează într-o ultimă rundă de grup/ grupuri de 

lucru. În această rundă se fac alegerile strategice definitorii care se vor materializa/formaliza 

în FAZA 4. 

În concluzie, pentru a trece de la anticipare la acţiune, sunt necesare mai multe etape:  

- trecerea de la ipoteze de evoluţie a teritoriului la ipoteze de construcţie a teritoriului 

- alegerea dintre viitorurile posibile a unui viitor de dorit, care va constitui fundamentul 

acţiunii publice 
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- formalizarea înlănţuirii între viitorul dorit şi prezent pentru definirea mizelor majore 

legate de această evoluţie 

- elaborarea orientărilor şi proiectelor strategice 

- alegerile strategice urmate de luarea deciziilor care să conducă la acţiune 

- evaluarea demersului 

Noile problematici teritoriale prin prisma provocărilor din Strategia EUROPA 2020 sunt: 

gradul de ocupare a forţei de muncă, provocările în domeniul mediului şi dezvoltării durabile, 

provocările energetice, provocările în domeniul funciar pe termen lung, noile forme de 

migrare a populaţiilor, mobilitate pe termen lung şi incidenţa asupra sistemelor de transport, 

cunoştinţele şi analizele asupra fenomenelor de concentrare metropolitană. O parte din aceste 

subiecte trebuie să fie tratate la nivel regional sau judeţean, prin cooperare, spre exemplu 

dezvoltarea sectoarelor de activitate legate de valorizarea şi protecţia mediului.  

Din perspectivele analizei ciclului de politici publice, cu menţiunea că prima etapă a 

ipotezelor de evoluţie a teritoriului se face în baza agendei publice, cele 3 elemente 

fundamentale ale prospectării strategice sunt: ANTICIPAREA (Cartea albastră), 

ASUMAREA (Cartea galbenă), ACŢIUNEA (Cartea verde). 

Cheile excelenţei teritoriale în contextul Strategiei Europa 2020: 

- Inovare în contextul competitivităţii – întotdeauna sunt puse în discuţie cele două variante: a 

valoriza, a inova; inovarea în contextul competitivităţii reprezintă sinergia acestor două 

variante 

- Europa către o societate bazată pe proiecte – în noua strategie a fost introdusă din experienţa 

franceză noţiunea de teritoriu de proiect (ITI, CLLD, Poli de creştere, Poli de dezvoltare, 

Zonă Metropolitană etc.) 

- Creşterea sustenabilă bazată pe economia locală 

- Guvernanţii anticipează, guvernaţii asumă pentru că înţeleg – guvernanţa o nouă abordare 

- Politicile de succes sunt bazate pe o diferenţierea competiţională fundamentată pe 

specificitate locală 

- Dezvoltarea durabilă este o politică a inovării 

- Orice demers strategic este o chestiune de sens bazată pe principiul recunoaşterii mutuale 

Prospectarea strategică în forma prezentată mai sus a fundamentat foaia de parcurs pentru 

realizarea strategiei. 
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1.2 PUNCT DE PLECARE: EVALUAREA CADRULUI PLANIFICĂRII 

STRATEGICE LOCALE 

 

„Viziunea orașului este: Costești, un oraș care va deveni mai prosper, mai dinamic și mai 

atractiv, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi.” (Viziunea STRATEGIA 

DE DEZVOLTARE LOCALA A ORAȘULUI COSTEȘTI – JUD. ARGEȘ 2009 - 2015) 

 

Perioada de planificare avută în vedere în anul 2009, de 6 ani,  a fost una improprie în 

vederea alegerii şi definirii unei viziuni strategice.  

Documentul este structurat pe șase capitole: 

1. PREZENTARE GENERALA 

2. INDICATORI DE REFERINȚĂ  PRIVIND SITUAȚIA ACTUALA 

3. ANALIZA DE SITUAȚIE (ANALIZA SWOT) 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 

5. PLAN DE ACȚIUNE/ PROIECTE PROPUSE 

6. COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE 

 

Eventuala orientarea strategică de abordare din introducere a fost pur formală și teoretică 

rezumându-se la enunțarea viziunii. Viziunea este lipsită de specificitate formularea putând fi 

propusă pentru orice teritoriu/oraș. 

În stabilirea problematicii şi resurselor teritoriului, au fost folosite  doar informații fără 

definirea unei problematici a actorilor locali (agendă locală). Fără o ierarhizare, problemele 

(probabil că în viziunea consultantului care a realizat strategia) prezentate în analiza SWOT 

(punctele slabe) au fost: 

- Surpări frecvente pe malurile râului Teleorman, acestea ducând la degradarea 

terenului și scoaterea lui din circuitul economic; 

- Eroziunea solului in anumite zone; 

- Defrișări necontrolate ale vegetației forestiere în anumite zone  

- Nu toate localitățile aparținătoare sunt racordate la sistemul centralizat de alimentare 

cu apă și canalizare; 

- Rețeaua rutieră și trotuarele din zonele periferice sunt degradate; 

- Sistem deficitar de distribuție a energiei electrice in interiorul localităților 

aparținătoare (consum mare); 

- Lipsa unui inel de centura care să descongestioneze traficul în centrul orașului. 
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- Infrastructura și dotările unităților de învățământ, in special în localitățile 

aparținătoare, sunt învechite și nu corespund standardelor legislative în vigoare; 

- Număr mic de spatii/centre de petrecerea timpului liber pentru copii si tineri; 

- Serviciile sociale vizează un număr redus de tipuri de grupuri dezavantajate; 

- Inexistenta unui serviciu la domiciliu pentru vârstnici; 

- Reticenta populației privind integrarea și socializarea copilului cu nevoi speciale; 

- Lipsa unor cantine sociale; 

- Fondul de carte al bibliotecilor este învechit și nu dispun de săli de lectură 

corespunzătoare; 

- Lipsa unei baze sportive si de agrement care să cuprindă spații de cazare; 

- Lipsa infrastructurii, spatiilor și dotărilor necesare pentru desfășurarea 

corespunzătoare a evenimentelor culturale; 

- Absența și/sau stare precara a infrastructurii în zonele cu potențial de dezvoltare; 

- Lipsa serviciilor de specialitate pentru suportul afacerilor (centre de afaceri, centre 

de informare și consultanță în afaceri), care sa ofere facilități atât firmelor debutante sau 

inovative, cât și celor existente; 

- Lipsa de receptivitate a populației locale la cerințele pieței, ceea ce determină 

decalaje economice între cerere și oferta. 

- Procent ridicat al persoanelor care beneficiază de ajutor social; 

- Emigrarea locuitorilor; 

- Îmbătrânirea populației și numărul relativ mare al șomerilor; 

- Procent ridicat al copiilor care rămân fără supravegherea părinților, datorită 

emigrării acestora din urmă în țările din spațiul comunitar. 

- Inexistenta unei stații de transfer pentru deșeuri care să deservească orașul; 

- Lipsa unui sistem integrat de colectare și depozitare a deșeurilor; 

- Nerespectarea normelor de neutralizare a deșeurilor de origine animală. 

 

În lipsa unui dialog local pentru fundamentare strategică principala resursă pe care să se poată 

susține acțiunea strategică este imposibil de identificat. 
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Au rezultat 7 axe/orientări strategice: 

 

OBIECTIV STRATEGIC 1:  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ A 

ORAȘULUI COSTEȘTI  

OBIECTIVUL 2: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE 

EDUCAŢIE, SĂNĂTATE,SOCIALE ŞI PENTRU SIGURANŢĂ PUBLICĂ  

OBIECTIVUL 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, ASIGURAREA UNUI 

GRAD ÎNALT DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REDUCEREA DISPARITĂȚILOR 

SOCIALE  

OBIECTIVUL 4: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI 

ASIGURAREA UNEI VALORIFICĂRI DURABILE A RESURSELOR NATURALE  

OBIECTIVUL 5: DEZVOLTAREA UNUI MEDIU DE AFACERI LOCAL DINAMIC 

ȘI COMPETITIV  

OBIECTIVUL 6: SPORIREA IDENTITĂȚII ȘI COEZIUNII LOCALE  

OBIECTIVUL 7: ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A 

AUTORITĂȚII LOCALE 

 În cadrul acestora au fost definite 20 Direcții strategice și au fost propuse 88 de proiecte. 

În aceste condiții era evident că rezultatele, deși semnificative, au fost modeste în raport cu 

propunerile. Au fost derulate 29 de proiecte (33%) din care 23 sunt finalizate (26%). 

Nu au fost derulate proiecte în cadrul Obiectivelor 5 și 6 și câteva în cadrul Obiectivelor 2, 3, 

4 și 6 (doar cel de infrastructură de bază). 

În concluzie, ţinând cont de modificările contextuale, accentuarea problemelor, agravate de 

criza financiară la nivel european şi mondial, se impune o restructurare a ţintelor şi 

obiectivelor strategice, precum şi a priorităţilor. Având în vedere necesitatea creşterii 

competitivităţii economice, trebuie, de asemenea, instituite măsuri şi instrumente de sprijin a 

mediului de afaceri local, iar capacitatea administrativă existentă trebuie dublată de o 

arhitectură instituţională cu rol de implementare în principal a proiectelor majore prevăzute în 

strategia de dezvoltare locală şi monitorizare a indicatorilor acestora. 
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CAPITOLUL II ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 

 

Analiza situaţiei existente cuprinde în prima parte o evaluare a cadrului general în care au 

fost analizate istoria, geografia locului  și reperele contemporane. În partea a II-a, au fost 

evaluate variabilele interne ce pot influenţa teritoriul, urmărindu-se evoluţia până în 2013 şi 

unde au existat date până în 2014. În partea a III-a a fost evaluată dinamică în context 

teritorial extins și au fost prezentate reperele culturale și identitare locale. 

 

2.1 CADRUL GENERAL 

2.1.1. REPERE ISTORICE 

Statutul administrativ al localității este de oraș mic, în componența căruia intră cartierele 

Telești și Zorile și cele 6 sate aparținătoare Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni, 

Smei și Stârci, fiind membru fondator al Asociației Orașelor din România.  

Urme de locuire a teritoriului pe care se găsește azi orașul Costești, județul Argeș, datează 

încă de dinaintea cuceririi Daciei de către romani, din antichitatea timpurie. Prin secolul XIV 

(1535), apar câteva mențiuni despre două călătorii ale voievodului Nicolae Alexandru 

Basarab, fiul lui Basarab I Întemeietorul, de la Curtea de Argeș către Dunăre, în decursul 

cărora s-au făcut popasuri pentru odihnă și schimbarea cailor „în așezarea Costeștilor”.  

Între anul 1918 și 1950 localitatea Costești a fost reședința Plasei Teleorman, unitate 

administrativă sub-divizionară de ordin doi în cadrul județului Argeș (interbelic). Plasa avea 

în componența sa 54 de sate. In anul 1930, erau înregistrați 52.140 locuitori. 

Județul Argeș, cu reședința în orașul Pitești, avea în anul 1925, cinci plăși: Argeș (sediu 

Curtea de Argeș), Dâmbovnic (sediu Rociu), Oltul (reședință de plasă era Jiblea Veche, care 

se găsește astăzi în județul Vâlcea), Teleorman (sediu Costești), și Uda (sediu era Uda). 

Exista un drum național, Pitești – Costești. Cale ferată. Județul Argeș era străbătut de o rețea 

totală de cale ferată de 157 km din care 100 km linii principale simple și 57 km linii 

secundare simple. Staţii importante: Pitești, Costești, Curtea de Argeș. 

Existau de asemenea o judecătorie Judecătoria Ocolului Cotmeana cu sediul în Costești și un 

spital de stat, o Liga culturala,  jandarmerie, serviciu veterinar, gară (înființata în 1869), 

ocolul silvic, stație de poștă (înființata în 1833). La începutul secolului XX sunt consemnate 

și primele șase instituții bancare (bănci populare), precum și primele instituții culturale (trei 

cămine culturale).  

În conformitate cu Strategia de dezvoltare locală a orașului Costești – jud. Argeș pentru 

perioada 2009-2015, prima atestare documentară a Costeștiului de Argeș a fost făcuta în anul 
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1452, într-o danie a lui Vladislav, voievodul Țării Romanești (este vorba, probabil, de 

perioada celei de a doua domnii a lui Vladislav al II-lea, respectiv noiembrie 1448 – august 

1456). Conform altor surse, citate și în Planul Urbanistic General al orașului Costești elaborat 

in anul 2002, numele Costești apare in anul 1535, când voievodul Radu Paisia legiferează 

existența unor moșii pe aceste locuri, printre care și cea din Costești.  

Pe de alta parte, o atestare certă a satului Costești este reprezentată de documentul provenind 

din anul 1552 și aflat în arhivele municipiului Pitești. Anul corespunde perioadei primei 

domnii a lui Mircea Ciobanu (1545-1552). Documentul a fost redactat sub forma unui 

rezumat al „unei hotarnicii” din care rezultă că localitatea Costești era un sat de moșneni 

(țărani liberi), restrâns sub aspect demografic, ca mai toate satele din Câmpia Română, 

conducerea fiind asigurată de obștea săteasca. Satul avea un preot, iar locuitorii practicau 

agricultura. Faptul ca era vorba de un sat de moșneni explica parțial de ce apare menționat 

atât de rar în documentele epocii. 

Atestări documentare există pentru toate localitățile care fac parte din actualul teritoriu 

administrativ al orașului Costești. Astfel, satul Băseni a fost atestat documentar într-un 

„zapis” al unui călugăr, document redactat în anul 1687. Satul Broșteni apare prima dată sub 

numele de Floreni, într-un document emis de Neagoe Basarab în anul 1520; sub numele de 

Broșteni este menționat în anul 1678, într-un zapis conținând și numele unui număr de 14 

localnici (deci un document cu valoare onomastica pentru vremea respectiva). Satul Lăceni 

apare menționat într-un zapis redactat în anul 1800, dar care face referire la evenimente 

petrecute în această localitate încă din anul 1775. Satul Pârvu Roșu este menționat pentru 

prima dată sub numele de Mărăcineni în anul 1810. În „Indicele comunelor orașiane și rurale 

din Muntenia” publicat în anul 1861 la imprimeria statului apare la județul Argeș, poziția 154 

satul Pârvu Roșu compus din cătunele Pârvu Roșu și Mărăcineni. Același „Indice ” 

menționează și existența satului Smei. Satul Podu Broșteni apare pentru prima data într-un act 

al domnitorului Radu de la Afumați din anul 1525, sub denumirea de Balteani, dar cu 

indicarea localizării lângă podul Broșteni. Satul Starci este menționat, sub denumirea de 

Starcu, într-o scrisoare din anul 1680 a domnitorului Șerban Voievod. Satul Teleasca este 

atestat pentru prima data în anul 1800 într-o scrisoare, probabil a unui călugăr, către 

mitropolitul Tarii Romanești. În sfârșit, satul Telești apare pentru prima oara în câteva 

documente din anul 1724, deși existența lui este mai veche. 

Satele ce compun astăzi orașul Costești figurează în câteva harți datând de la sfârșitul evului 

mediu. Este vorba de „Mappa specialis Walachie” tipărita la Sibiu în anul 1788 de F. Jos. 

Ruhedorff și de harta colonelului austriac Specht tipărită la Viena în 1790- 1791. Costeștiul 

de azi obține și își păstrează statutul de târg de câmpie și centru negustoresc până aproape de 

epoca modernă. 

Actul de naștere al orașului Costești a fost dat la 8 iunie 1968 de către comitetul executiv al 

Consiliului Popular Orășenesc. Între 1968 - 1989 s-a modernizat sistemul de deplasare al 

cetățenilor, ei beneficiind nu numai de calea ferată, dar și de drumul național DN65A Costești 

- Roșiori de Vede și drumul județean modernizat Costești - Alexandria. 
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Teritoriul pe care se află orașul Costești a fost locuit din timpuri străvechi, așa cum o 

demonstrează numeroasele descoperiri arheologice, documente istorice și izvoare orale. 

Unelte din epoca pietrei și a metalelor, precum și monede greco-macedonene au fost 

descoperite în aceasta zonă; de asemenea, au fost descoperite monede datând din perioada 

ocupației romane a Daciei. 

Un important tezaur conținând monede din secolele XVIII - XIX provenind din Imperiul 

Otoman, Austria, Saxonia și Bavaria a fost descoperit pe teritoriul orașului Costești în anii 

1986-1988, cu ocazia construirii unor blocuri. 

Conform sursei „Orașul Costești, pagini de monografie”, orașul Costești și satele 

aparținătoare au contribuit în cele doua războaie mondiale astfel: în primul război mondial au 

fost înregistrați 174 eroi de război iar în al doilea război mondial au fost înregistrați 118 eroi. 

De asemenea, au fost înregistrați 121 veterani din al doilea război mondial, din satele 

Broșteni, Podu Broșteni și Basnei. 

În decembrie 1989 a murit împușcat în Timișoara soldatul martir Burcea Marinel din Pârvu 

Roșu. 

De asemenea, în Războiul de independenta din 1877 a murit pe front soldatul Ion Voicu, din 

Costești.  

Monumentele eroilor: Pârvu Roşu; Broșteni; Podu Broșteni; Zorile; Costești. 

  2.1.2. COSTEȘTI REPERE ACTUALE 

Orașul Costești este situat în sudul României și al municipiul Pitești, reședința județului 

Argeș. Orașul Costești aparține Regiunii Sud-Muntenia, alcătuita din șapte județe: Argeș, 

Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Județul Argeș are o suprafața 

de 6.826 km2, reprezentând 19,81% din suprafața Regiunii Sud-Muntenia. 

Statutul administrativ al localității este de oraș mic în componența căruia intră cartierele 

Telești și Zorile și cele 6 sate aparținătoare Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni, 

Smei și Stârci, fiind membru fondator al Asociației Orașelor din România. 

În zona de influență a orașului Costești intră teritoriile administrative ale comunelor Suseni, 

Rociu, Lunca Corbului, Stolnici, Hîrsesti, Oarja, Negrași, Mozăceni, Recea, Ungheni, Ștefan 

cel Mare, Izvoru, Căldăraru, Popești, Buzoiești, Bârla, Miroși, Slobozia. 

Teritoriul analizat are o suprafața totală estimată de 10.854 ha (108,54 km
2
) în anul 2014, 

conform Institutului National de Statistică, din care 8.015 ha reprezintă suprafața arabilă. 

Suprafața totală a orașului reprezintă 1,59% din suprafața totală a județului Argeș. 
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Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în oraşul Costeşti 

Suprafaţă % 

suprafaţa agricolă 69,30% 

păduri 14,60% 

ape 0,60% 

intravilan 14,40% 

drumuri 1% 

reproductiv 0,10% 

Sursa: PUG Costeşti 

Luciul de apa care se află pe întinderea Costești reprezintă 0,60% din suprafaţa totală a 

orașului și este alcătuit din ape curgătoare și bălţi. 

Suprafața agricolă a orașului Costești este de 8015 hectare în 2014 și reprezintă 73.84% din 

suprafața totală a orașului. Suprafaţa arabilă reprezintă 62.06%. 

Suprafața fondului funciar după modul de folosinţă 

Ha 
Anul 

2002 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Total 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.854 

Agricolă 8.120 8.119 8.104 8.104 8.158 8.158 8.158 8.158 8.015 

Arabilă 6.892 6.892 6.880 6.880 6.892 6.892 6.892 6.892 6.736 

Păşuni 865 872 872 872 689 689 689 689 1.018 

Fineţe 83 83 80 80 343 343 343 343 27 

Vii și 

pepiniere 

viticole 12 4 4 4 12 12 12 12 12 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 268 268 268 268 222 222 222 222 222 

Terenuri 

neagricole 

total : : : : 2.706 2.706 2.706 2.706 2.839 

Păduri și 

altă 

vegetație 

forestiera : : : : 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Suprafaţa terenului agricol şi a suprafeţei arabile raportate la suprafaţa totală a oraşului 

Costeşti 

 

Anul 

2002 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Agricolă 74.74% 74.73% 74.59% 74.59% 75.09% 75.09% 75.09% 75.09% 73.84% 

Arabilă 63.44% 63.44% 63.33% 63.33% 63.44% 63.44% 63.44% 63.44% 62.06% 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Teritoriul analizat are o populație de 10.892 locuitori înregistrați la 1 ianuarie 2011, respectiv 

10.711 locuitori înregistrați la 1 ianuarie 2014, conform Institutului National de Statistică. 

Conform datelor obținute în urma Recensămintelor din 2002 si 2011, la nivelul anului 2011 

erau înregistrați 10.375 locuitori în Costești, în scădere cu 3,62% fata de anul 2002, când se 

înregistrau 10.765 locuitori. 

Densitatea teritoriului este de 100,35 locuitori/ km2, aproape de media naționala, de 93 

locuitori/km2 și sub media europeana de 116,92 locuitori/ km2. 

Dezvoltarea orașului a fost înlesnită în timp de situarea sa la doar 25 de km de Pitești  precum 

şi de construirea căii ferate Pitești — Slatina cu ramificație din gara Costești spre Roșiori de 

Vede, pe o lungime de 140 km. 

Principala arteră de circulație care traversează de la Nord la Sud teritoriul administrativ al 

orașului Costești este DN 65 A care se desprinde din DN 65 Pitești – Slatina. Acest drum 

național străbate intravilanul localităților Costești, Telești, Broșteni și Podu Broșteni, 

traversând linia de cale ferată și zona centrală a orașului, fapt ce produce perturbări în 

circulație. 

Relieful 

Conform Strategiei de dezvoltare locală a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015, orașul Costești se afla în Câmpia Înaltă a Piteștiului, la o altitudine de 248 m. La 

nord, orașul se întinde până în zona de tranziție către Piemontul Cotmeana și include cel mai 

înalt punct al acesteia, Dealul Zarzărului (301 m), iar la sud se întinde până la Câmpia 

Găvanu-Burdea. 

Din punct de vedere altimetric, formele de relief ale zonei se desfășoară pe trei planuri: 

câmpie (relief slab accidentat străbătut de văi adânci, cu versante abrupte si erodate), terasa 

râului Teleorman (orașul Costești se situează pe partea stânga a terasei râului Teleorman; o 

parte a orașului, mai precis cea de la est de satul Pârvu Roșu, se află pe podul terasei a doua a 

Argeșului) și lunca râului Teleormanului. Valea acestuia este cea mai importantă vale din 

întreg teritoriu, având o lunca lată de 300-500m și versantul drept foarte abrupt (cu o panta de 

25-35%) și cel stâng ceva mai lin (cu o panta de 12-18% si local de 18-25%). 
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Din punct de vedere al vechimii reliefului pe care este amplasat orașul Costești, aceasta este 

identică cu cea a Câmpiei Română, de care este organic legată. Câmpia Română s-a format în 

etape succesive, de la vest către est, începând de la sfârșitul Pleistocenicului, când s-au 

acumulat depozitele aluvio-pluviale de proveniență carpatică, alcătuite din argila, nisipuri și 

pietrișuri cu structură încrucișata, iar pe suprafețe mari și cu o cuvertură de loturi loessoide cu 

origini diferite de la un sector la altul. Acestea au format așa numitele trepte largi sau 

„câmpuri”. 

Sub acțiunea agenților externi de mediu, dar și a omului, în unele sectoare ale localității au 

apărut fenomene de degradare ale terenului, reprezentate prin torente, surpări, șiroire, 

înmlăștinire, eroziune de suprafața. 

Orașul Costești este un centru de tradiție pentru serviciile publice de peste 150 de ani 

(judecătorie, fiscal, protoerie etc), cu o populație de peste 60.000 de locuitori (localități 

arondate - Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, 

Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, 

Ungheni). Pe acest teritoriu se regăsește aria naturală protejată Natura 2000 Pădurea și Lacul 

Stolnici, ROSCI0341. 

Conform datelor disponibile de la Primăria Costeşti, pe suprafaţa administrativă a oraşului se 

află mai multe corpuri de pădure pe raza oraşului Costeşti: 

 Corpuri pădure proprietatea statului 

- Podeanca Smei=74,3 ha-partea de vest a orașului; 

- Cerbu=55 ha-partea de nord vest; 

- Podeanca Podu Broșteni=74,3 ha-nord est a orașului; 

- Negoveneasa=150,6 ha-partea de est a orașului; 

- Regep=114 ha partea de est a orașului; 

- Gura Scroafei=15 ha-partea de sud a orașului; 

 Corpuri padure proprietate privată 

- Ciolpani=27,8 ha-situata in partea de sud-vest a orașului 

-Statie epurare-4,9 ha-sudul orașului; 

-Baseanca-90,3 ha-vestul orașului; 

-Puiernita-34,5 ha-vest orașului; 

-Laceanca-46,6 ha-vest oraș; 

-Starcianca-23,2 ha-vest oraș; 
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-Datcu-38,9 ha-vest oras; 

-Podu Brosteni-Cerbu-7,91 ha-nord oraș; 

-Podu Brosteni-Cerbu-7 ha-nord; 

-Brosteni-23,65 ha-nord; 

- Pârvu Rosu-19,67-nord-est; 

-Regep-13,8 ha –est; 

- Pârvu Rosu-11,73 ha- nord; 

-Regep-7,51 ha-est; 

-Regep-7,14 ha-est; 

- Pârvu Roșu—epure-22 ha-nord est; 

- Pârvu Roșu Moaghin-26,70 ha nord est; 

- Bodu Brosteni-bălţi-20 ha-nord; 

Hidrografia 

Orașul Costești este străbătut prin partea sa de vest de râul Teleorman. Acesta izvorăște din 

zona de dealuri a localității Slătioara de lângă Pitești și aduna toata rețeaua hidrografica din 

zona de câmpie. Râul Teleorman face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea, bazinul 

propriu având o suprafața de 1400 km
2
. 

Conform datelor disponibile de la Primăria Costeşti, pe suprafaţa administrativă a oraşului se 

află mai multe lacuri/ heleșteu: 

-heleşteu Telesti-4,81 ha,h=2,5 m; 

-heleşteu Scroafa  1-1,07 ha,h=1,8 m; 

-heleşteu Scroafa 2-1,14 ha,h=1,6 m; 

-heleşteu Tarlesti-057 ha,h=1m; 

-heleşteu Pârvu Rosu-4,65 ha,h=1,4m; 

-heleşteu Parvu Rosu-2,8 ha,h=1,3 m; 

-heleşteu Vasilesti 1400  mp,h=0,30m; 

-heleşteu Boblegi-1,75 ha,h=08m; 

-heleşteu Brosteni-1,6 ha,h=1m; 
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-heleşteu Laceni-1 ha,h=1,20 m; 

-heleşteu Pârvu Roşu-0,75 ha,h=1,00m 

-heleşteu Pârvu Roşu--1 ha, h=0,6 m; 

-heleşteu Costesti-056 ha,h=1m; 

-heleşteu Starci-2,4 ha,h-=1,5 m; 

-helesteu Starci-0,90 ha,h=1,2m; 

-heleşteu Costeşti-050 ha,h=1m; 

-heleşteu Smei-0,45 ha; 

-heleşteu Smei-056 ha; 

Clima 

Clima specifica spațiului în care se găsește orașul Costești este cea temperat continental. Mai 

concret, este vorba de ceea ce specialiștii numesc nuanța climatului esteuropean – accentuat 

continental, subtipul climatului de câmpie muntean, continental de tranziție, caracteristic 

zonei dintre Jiu și Dâmbovița, ce corespunde zonelor de interferenta a vanturilor vestice cu 

cele estice. 

Temperatura medie anuală variază între 90 si 10,50 C, cele mai scăzute temperaturi medii 

fiind de – 30 C în ianuarie și februarie, iar cele mai ridicate temperaturi în lunile iulie-august, 

de 20-22
0
 C. 

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 600 mm, inegal repartizată pe anotimpuri, iar 

numărul mediu anual al zilelor cu precipitații este de 110. Cantitatea cea mai mare de 

precipitații cade în lunile iunie și iulie, când este frecventă și grindina. Iarna este normală ca 

durată și relativ săraca în precipitații. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsori este de 20-

25, iar stratul de zăpada este de 40-50 cm. Umiditatea relativa a aerului este de 68%, iar 

presiunea atmosferică este de 766 mm. 

Vânturile cele mai frecvente sunt din vest și est. Acestea aduc viscole și ploi la începutul 

primăverii, fiind uscate și calde în aprilie, ceea ce provoacă uscarea pământului. Vara se pot 

observa vârtejuri provocate de încălzirea inegală din timpul zilei a suprafeței active de sol. 

Alte fenomene meteorologice deosebite sunt poleiul, ceata, grindina, chiciura, bruma, 

fulgerele și tunetele. 

Principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de Arpechim S.A (Combinatul 

petrochimic Pitești) situate la cca 15-20 de km de Costești. 
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Solurile 

În orașul Costești predomină solul brun de pădure și solurile brune în diferite grade de 

podzolire. Solul din Costești se deosebește de cel specific zonelor de stepă prin prezența 

hidroxizilor de fier și a humusului de culoarea brună. 

Flora și fauna 

Vegetația naturală ocupă suprafețe restrânse în câmpie și lunca râului Teleorman. În trecut, 

întreaga zonă a teritoriului câmpiei localității Costești era ocupată de pădure, dar cu timpul, 

pădurea a fost defrișata, iar terenurile au fost introduse în circuitul agricol. În prezent, 

suprafața împădurită pe teritoriul orașului Costești este de 485 ha, din care 245 ha sunt situate 

pe terenuri plane, iar 240 ha pe terenuri în pantă de 15-300. 

Se disting doua sub-zone de vegetație: sub-zona vegetației de câmpie silvo-stepică și sub-

zona vegetației de luncă. În pădurile de la marginea orașului Costești se găsesc stejari, goruni, 

frasini, arțari tătărăști, jugastru, corn sânger și roza. Vegetația ierboasă naturală are o 

componentă floristică săracă și este folosită pentru pășunat. În lunca râului Teleorman se 

găsesc zăvoaie populate cu jugastru, frasin, arțar, carpen, cer sânger, tei, anin şi sălcie. 

Salcâmul s-a adaptat foarte bine în zonă. 

Fauna pădurii este variată şi bogată. Dintre păsări se pot enumera stăncuţa, coţofana 

răpitoare, graurul, mierla, ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, cucul, pupăză, bufniţa, eretele, 

vrabia, precum şi păsările de vânat (potârnichea). Dintre târâtoare se întâlnesc şarpele de 

pădure, şopârlă şi salamandră, dintre rozătoare iepurii şi şoarecii de câmpie, iar dintre 

mamifere mari vulpea, dihorul şi porcii mistreţi. Fauna râului Teleorman şi a lacurilor este 

reprezentată de caras, crap, soreaţa. În zonă se găsesc şi unele specii de păsări de baltă 

precum stârcul alb şi raţă sălbatică. 

În orașul Costești există Ocolul Silvic Costești care are în administrare o suprafață de 9.348 

ha. 

Compoziția pădurilor administrate de către Ocolul Silvic: Cer 30%, Gorun 18%, Garniță 

13%, Stejar 10%, Salcâm 13%, Frasin 6%, Tei 2%, Diverse Tari 6%, Diverse Moi 2% 

Posibilitate: 4518/4275 principale/secundare mc. 

Pe raza județului Argeș sunt gestionate 15 fonduri de vânătoare. În anul 1997 a fost 

înființata Asociația Județeana a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Argeș, constituită pe 

principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor și/sau pescarilor sportivi înscriși în 

evidentele sale. A.J.V.P.S. Argeș gestionează 26 fonduri de vânătoare, dintre care 2  în zona 

de munte, 10 în zona de deal și 14 în zona de câmpie, fonduri  cu următoarele specii de vânat: 

iepure, fazan , potârniche, rațe, mistreț, căprior, cerb, urs, lup etc. 
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Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Costeşti – localități 

arondate - Bârla, Buzoești, Căldăraru, Costeşti, Hârsești, Izvoru, Miroși, Mozăceni, Negrași, 

Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Suseni, Stolnici, Stefan cel Mare, Ungheni 

Serviciul fiscal orăşenesc Costeşti – localități arondate - Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, 

Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, 

Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni 

Judecătoria Costești – localități arondate -  Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costești, Hârsești, 

Izvoru, Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Sapata, 

Slobozia, Stolnici, Suseni, Stefan cel Mare, Ungheni 

Spitalul Orăşenesc “Regele Carol I” Costeşti– localități arondate -  Bârla, Buzoeşti, 

Căldăraru, Costești, Hârsești, Izvoru, Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, 

Râca, Recea, Rociu, Săpata, Slobozia, Stolnici, Suseni, Stefan cel Mare, Ungheni 

Orașul Costești, conform Monitorului Oficial Al României, Partea I, Nr. 408/24.VII.2001, 

este o localitate urbană de rangul III cu următoarele elemente și nivel de dotare 

1. Populație:  de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori; 

 din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori 

2. Rază de servire: circa 1020 km 

3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de 

rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență 

4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie 

prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie 

extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură) 

5. Nivel de dotare-echipare: 

administrație publică, autorități  judecătorești în asociații - primărie, judecătorie, parchet, 

tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociații; 

educație:  învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal; 

sănătate, asistență socială:  spital general sau secție-spital, maternitate, dispensar policlinic, 

stație de salvare, creșă, farmacie, cămin de bătrâni; 

cultură:  casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziții, club etc. 

comerț, prestări de servicii:  magazine universale și magazine specializate, piață 

agroalimentară; 

turism:  hotel de două stele cu minimum 50 de locuri; 

finanțe-bănci, asigurări:  sucursale sau filiale de bănci, instituții de credit și societăți de 

asigurare, C.E.C.; 
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sport, agrement:  terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiții 

locale, grădini publice și alte spații verzi amenajate; 

protecția mediului:  serviciu de protecție a mediului; 

 alimentare cu apă și canalizare:  rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, 

stație de epurare; 

 culte:  lăcaș de cult; 

 transport-comunicații:  autogară, eventual gară, poștă, centrală telefonică; 

ordine, securitate:  sedii de poliție și de jandarmerie. 

Astfel în zona de influență a orașului Costești intră teritoriile administrative a următoarelor 

comune: Suseni, Rociu, Vulpești și Lunca Corbului. 

Orașul Costești și localitățile aflate pe teritoriul administrativ al acestuia dețin puncte de 

atracție importante reprezentate de clădiri cu valoare istorică și culturală. 

Lista monumentelor istorice alcătuită de Ministerul Culturii și Cultelor include 11 astfel de 

obiective, după cum urmează: 
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Evoluţia țesăturii economice a zonei şi dinamica investiţiilor 

PIB pe regiuni de dezvoltare şi judeţe - SEC 2010 calculat conform CAEN Rev.2 Milioane 

lei 

Macroregiuni. 

regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Naţional 524388.7 510522.8 533881.1 565097.2 596681.5 

Regiunea SUD-

MUNTENIA 64740 65901.4 66784.2 70037.1 70300.4 

Argeş 16911.9 17851.9 16706 16765.3 15592.4 

Călărași 4604.3 4200.6 5448.2 5476.4 5504 

Dâmbovița 9334.8 9247.9 10361.6 10348.6 11248.3 

Giurgiu 3627 3928.7 5303.2 5361.2 5014.1 

Ialomiţa 4615.5 4531.5 4894 5377.2 5519.3 

Prahova 19831.7 20319.4 18452 20864.7 21150.8 

Teleorman 5814.8 5821.4 5619.2 5843.7 6271.5 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

PIB judeţ Argeş raportat la nivelul naţional şi regional Sud Muntenia calculat conform CAEN 

Rev.2  - procent 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Argeş/ Regiunea Sud-

Muntenia 26.12% 27.09% 25.01% 23.94% 22.18% 

Argeş / Naţional 3.23% 3.50% 3.13% 2.97% 2.61% 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Produsul Intern Brut realizat în judeţul Argeş în perioada 2008-2012 a înregistrat fluctuaţii, 

fiind totuşi mai mic în 2012 decât în anul 2008. Raportat atât la nivelul Regiunii Sud-

Muntenia, cât şi la nivel naţional, PIB-ul judeţului Argeş a înregistrat o tendinţă de scădere. 

Serviciului fiscal orăşenesc Costeşti îi sunt arondate 18 localități: Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, 

Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, 

Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni.  

  

Cifra de afaceri teritoriu 18 

localități valori absolute lei 
2010 2011 2012 2013 2014 

A 
Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 
118,944,659 161,636,221 185,714,949 285,383,697 273,990,633 

B Industria extractivă - - - - - 

C Industria prelucrătoare 70,120,302 79,261,710 97,325,040 163,993,999 182,835,094 

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiționat 
- - - - - 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi 

de decontaminare 

- 324,509 1,092,633 1,386,488 378,677 

F Construcții 1,603,163 2,759,736 4,761,410 5,094,366 4,109,145 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

54,394,277 62,323,123 56,108,375 83,797,627 90,465,427 

H Transport şi depozitare 43,971,174 45,705,492 37,002,392 30,525,151 31,182,675 

I Hoteluri şi restaurante 396,355 354,215 3,828,774 6,845,042 9,337,315 

J Informații şi comunicații 324,837 1,092,650 2,417,502 2,142,681 2,254,144 

K 
Intermedieri financiare şi 

asigurări 
83,555 265,966 390,100 572,525 779,064 

L Tranzacții imobiliare - - 11,820 - 24,000 

M 
Activităţi profesionale, științifice 

şi tehnice 
235,591 229,296 252,406 498,425 1,704,217 

N 

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport 

9,200 - 36,799 197,178 82,817 

O 

Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public 

8,921 6,885 12,974 19,179 26,698 

P Învățământ - 
    

Q Sănătate şi asistenţă socială - 
    

R 
Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 
116,643 293,042 159,603 123,253 273,365 

S Alte activităţi de servicii 5,416 12,870 166,632 390,510 188,847 

  
290,214,093 354,265,715 389,281,409 580,970,121 597,632,118 

Sursă : www.listafirme.ro 

Cifra de afaceri a firmelor aflate în cele 18 localităţi din Argeş a crescut în perioada 2010-

2014 de la 290,214,093 la 597,632,118 lei. Cea mai mare a ponderii cifrei de afaceri a fost 

realizată în domeniul „Agricultură, silvicultură şi pescuit”, deţinând în general peste 40% din 

cifra de afaceri realizată de toate firmele din teritoriu. Al doilea domeniu în care firmele au 

realizat o cifră de afaceri mai ridicată a fost „Industria prelucrătoare”cu un procent între 22 

http://www.listafirme.ro/
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şi 30%. Domeniul „Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor”este al treilea domeniu mai important în care acţionează firmele din teritoriu. 

 

  

Cifra de afaceri teritoriu 18 

localităţi –valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 40.99% 45.63% 47.71% 49.12% 45.85% 

B Industria extractivă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C Industria prelucrătoare 24.16% 22.37% 25.00% 28.23% 30.59% 

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiționat 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 0.00% 0.09% 0.28% 0.24% 0.06% 

F Construcții 0.55% 0.78% 1.22% 0.88% 0.69% 

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 18.74% 17.59% 14.41% 14.42% 15.14% 

H Transport şi depozitare 15.15% 12.90% 9.51% 5.25% 5.22% 

I Hoteluri şi restaurante 0.14% 0.10% 0.98% 1.18% 1.56% 

J Informații şi comunicații 0.11% 0.31% 0.62% 0.37% 0.38% 

K Intermedieri financiare şi asigurări 0.03% 0.08% 0.10% 0.10% 0.13% 

L Tranzacții imobiliare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

M 

Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.29% 

N 

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 

O 

Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

P Învățământ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Q Sănătate şi asistenţă socială 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

R 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 0.04% 0.08% 0.04% 0.02% 0.05% 

S Alte activităţi de servicii 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% 0.03% 

    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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Firmele din teritoriu care au realizat peste 10 milioane cifra de afaceri au fost: 

Firma Localitate Domeniu 
Cifra afaceri 

2014 RON 

LACTAG SA Costești 

Fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor 

        

71,858,927  

COMEFIN SA Costești 

Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

        

64,097,468  

COOPERATIVA 

AGRICOLA DANBRED Slobozia Creșterea porcinelor 

        

57,477,499  

DANBRED ARGEȘ SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

45,477,926  

HADITON GROUP SRL Bârla Creșterea păsărilor 

        

31,082,687  

AVICOLA COSTEȘTI SA Costești Creșterea porcinelor 

        

27,604,920  

ALEX TRANS MASTER 

CEREAL SRL Slobozia 

Comerț cu ridicata al cerealelor, 

semințelor, furajelor şi tutunului 

neprelucrat 

        

20,207,773  

AGRO CONSULTING 

CHIRIAC SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

15,675,145  

AGROPROD BENTA 

NICU SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

13,291,886  

FARM ZOO STAR SRL Costești 

Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

        

11,956,114  

ZOOTRANS & ALIN 

AGRO 91 SRL Slobozia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,520,740  

FRUCTIGENA SRL Costești 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,432,189  

SLOBOZIA FOOD 

PRODUCTION SRL Slobozia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,357,197  

Sursă: www.listafirme.ro 

În 2010 firma Zoo Trans Impex SRL din Slobozia a fost firma cu cea mai mare cifră de 

afaceri din cele 18 localităţi analizate. În anul 2014 această firmă avea o cifră de afaceri de 

5,318,745 lei, în scădere de la 32,658,229 lei cât avea în anul 2010. 

 

Firma Localitate Domeniu Cifra afaceri 

2010 RON 

ZOO TRANS IMPEX SRL Slobozia Transporturi rutiere de mărfuri 32,658,229 

DANBRED ARGES SRL Slobozia Creșterea porcinelor 28,142,107 

http://www.listafirme.ro/
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Firma Localitate Domeniu Cifra afaceri 

2010 RON 

HADITON GROUP SRL Bârla Creșterea păsărilor 27,017,870 

COMEFIN SA Costești Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

25,344,338 

LACTAG SA Costești Fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor 

16,681,000 

AVICOLA COSTEȘTI SA Costești Creșterea porcinelor 15,406,350 

FARM ZOO STAR SRL Costești Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

11,131,672 

SLOBOZIA FOOD 

PRODUCTION SRL 

Slobozia Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

9,888,134 

FRUCTIGENA SRL Costești Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

9,266,588 

Sursă: www.listafirme.ro 

La nivelul celor 18 localităţi cifra de afaceri a firmelor raportată numărul de locuitori din 

teritoriu a crescut de la 4667 lei la 10150 lei din 2010 în 2014. Raportată la numărul de 

salariaţi a crescut de asemenea, însă a avut o uşoară descreştere din 2013 în 2014. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Cifra de afaceri 

teritoriu 18 

localităţi 

290,214,093 354,265,715 389,281,409 580,970,121 597,632,118 

nr locuitori 62,189 61,364 60,515 59,655 58,882 

nr angajați 1376 1546 1739 2170 2418 

CA/1000 locuitori 

teritoriu 
4.67 5.77 6.43 9.74 10.15 

CA/1000 locuitori 

Costești 
12.45 14.98 16.83 23.47 25.51 

CA/nr salariați 210,911 229,150 223,854 267,728 247,160 

Sursă: www.listafirme.ro; Institutul Naţional de Statistică. 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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La nivelul teritoriului format din cele 18 localităţi cifra de afaceri teritoriu - 18 localităţi 

raportată la numărul de salariaţi a crescut constant în perioada 2010-2014. Productivitatea 

salariaţilor din Costeşti este totuşi peste media teritoriului, fiind de aproape două ori mai 

mare. 

Analiză economică Costeşti 

În decursul anilor economia locală Costeşti nu a avut o evoluţie uniformă, liniară, ci a 

înregistrat ca orice economie fluctuantă, şi creșteri şi reduceri, dar şi stagnări. Dacă înainte de 

1989 era înfloritoare, imediat după Revoluție a avut probleme în restructurarea cerută de 

noile realităţi economice. În condițiile în care societățile de stat şi-au redus mereu personalul 

și activitățile, orașul și-a regăsit resursele de dezvoltare economică în inițiativa privata, 

dovada fiind multitudinea societăţilor comerciale care activează în oraș.  

Datorita politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice și a creșterii 

nivelului de trai au devenit priorităţi naționale, iar în acest context, continuitatea la nivel 

teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanților societăţilor private 

au devenit din ce în ce mai stringente în procesul de elaborare și realizare a programelor de 

dezvoltare economică indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate din fonduri 

guvernamentale, din fonduri private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe. 

 

Cifra de afaceri Costeşti - RON 2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
36,942,747 48,859,522 54,703,567 56,907,346 57,735,810 

C - Industria prelucrătoare 59,246,612 68,147,481 80,963,354 147,023,882 163,001,641 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

0 0 689,253 876,948 37,499 

F - Construcții 1,416,365 2,389,604 4,160,030 4,123,081 2,426,574 

G - Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor 

32,040,524 37,154,332 34,239,035 36,644,173 40,177,374 

H - Transport şi depozitare 6,211,098 5,995,717 6,379,052 6,400,901 7,466,820 

I - Hoteluri şi restaurante 19,896 40,681 136,329 102,366 274,004 

J - Informații şi comunicații 263,287 285,837 414,912 415,917 340,149 

K - Intermedieri financiare şi 

asigurări 
46,722 54,601 56,907 52,529 94,670 

M - Activităţi profesionale, științifice 

şi tehnice  
235,591 229,296 219,148 409,920 1,546,756 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii 

suport  

9,200 0 36,799 197,178 82,817 

O - Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
8,921 6,885 12,974 19,179 26,698 

R - Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 
0 0 0 9,117 0 

S - Alte activităţi de servicii 5,416 6,262 21,593 34,370 43,462 
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Cifra de afaceri Costeşti - RON 2010 2011 2012 2013 2014 

 TOTAL 136,446,379 163,170,218 182,032,953 253,216,907 273,254,274 

Sursă : www.listafirme.ro 

Cifra de afaceri Costeşti – 

 Valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
27.07% 29.94% 30.05% 22.47% 21.13% 

C - Industria prelucrătoare 43.42% 41.76% 44.48% 58.06% 59.65% 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

0.00% 0.00% 0.38% 0.35% 0.01% 

F - Construcții 1.04% 1.46% 2.29% 1.63% 0.89% 

G - Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor 

23.48% 22.77% 18.81% 14.47% 14.70% 

H - Transport şi depozitare 4.55% 3.67% 3.50% 2.53% 2.73% 

I - Hoteluri şi restaurante 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.10% 

J - Informații şi comunicații 0.19% 0.18% 0.23% 0.16% 0.12% 

K - Intermedieri financiare şi 

asigurări 
0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 

M - Activităţi profesionale, științifice 

şi tehnice  
0.17% 0.14% 0.12% 0.16% 0.57% 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii 

suport  

0.01% 0.00% 0.02% 0.08% 0.03% 

O - Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 

R - Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

S - Alte activităţi de servicii 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 

 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

 
 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Până în anul 1990, zona era caracterizată de o economie puternic industrializată prin politica 

forţată din perioada comunistă.  

Ponderea principalelor domenii ale economiei din Costeşti – Valori absolute 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 36,942,747 48,859,522 54,703,567 56,907,346 57,735,810 

Industria  59,246,612 68,147,481 81,652,607 147,900,830 163,039,140 

Construcții 1,416,365 2,389,604 4,160,030 4,123,081 2,426,574 

Servicii turism 19,896 40,681 136,329 102,366 274,004 

Servicii 38,820,759 43,732,930 41,380,420 44,183,284 49,778,746 

 
136,446,379 163,170,218 182,032,953 253,216,907 273,254,274 

Sursă: www.listafirme.ro 

Ponderea principalelor domenii ale economiei din Costeşti – Valori procentuale 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 27.07% 29.94% 30.05% 22.47% 21.13% 

Industria  43.42% 41.76% 44.86% 58.41% 59.67% 

Construcții 1.04% 1.46% 2.29% 1.63% 0.89% 

Servicii turism 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.10% 

Servicii 28.45% 26.80% 22.73% 17.45% 18.22% 

 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

 
Sursă: www.listafirme.ro 

În decursul perioadei 2010-2014, în economia oraşului Costeşti dominant a fost domeniul 

industriei, urmat de domeniul agriculturii şi cel al serviciilor. Cifra de afaceri realizată de 

firmele din oraşul Costeşti a crescut de două ori în perioada 2010-2014, de la 136,446,379 

RON la 273,254,274 RON. 

Domeniul Servicii cumula 18.2 % din cifra de afaceri a firmelor din oraş în anul 2014, în 

scădere de la 28.45%. Firmele din domeniul Construcţiilor şi cel al Serviciilor în turism deţin 

împreună sub 1% din cifra de afaceri totală a firmelor din Costeşti. 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Conform „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015” pentru anul 2007 principalele ramuri economice din localitatea Costești au fost: 

industria cu 36,21%, comerțul 36,07%, prestările de servicii 14,09% şi agricultura 13,63%. 

Productivitatea firmelor din Costeşti (Cifra de afaceri/ numărul de salariaţi) 

Productivitatea 

firmelor din Costeşti 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, 

silvicultura și pescuit 
232,344.32 317,269.62 319,903.90 309,279.05 268,538.65 

C - Industria 

prelucrătoare 
142,078.21 160,725.19 170,808.76 171,756.87 156,732.35 

E - Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

- - - - - 

F - Construcții 28,327.30 48,767.43 80,000.58 128,846.28 127,714.42 

G - Comerț cu ridicata 

şi cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

193,015.20 203,029.14 167,019.68 165,063.84 179,363.28 

H - Transport şi 

depozitare 
690,122.00 285,510.33 255,162.08 237,070.41 622,235.00 

I - Hoteluri şi 

restaurante 
3,316.00 8,136.20 68,164.50 20,473.20 68,501.00 

J - Informații şi 

comunicații 
65,821.75 71,459.25 103,728.00 103,979.25 85,037.25 

K - Intermedieri 

financiare şi asigurări 
46,722.00 - - - 47,335.00 

M - Activităţi 

profesionale, științifice 

şi tehnice  

235,591.00 229,296.00 219,148.00 204,960.00 515,585.33 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi 

activităţi de servicii 

suport  

- - - 197,178.00 82,817.00 

O - Administraţie 

publică şi apărare; 

asigurări sociale din 

sistemul public 

4,460.50 3,442.50 6,487.00 9,589.50 13,349.00 

R - Activităţi de 

spectacole, culturale şi 

recreative 

- - - 9,117.00 - 

S - Alte activităţi de 

servicii 
- 6,262.00 10,796.50 6,874.00 10,865.50 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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Sursă: www.listafirme.ro 

Cea mai ridicată productivitate s-a înregistrat în oraşul Costeşti în perioada 2010-2014 în 

domeniul „Transport şi depozitare”, unde cifra de afaceri raportată la numărul de angajaţi a 

fost de 622,235 RON în anul 2014. Principalele firme ce activează în acest domeniu sunt 

Mavi Diam Instal SRL şi Liviu & Georgiana Trans SRL. 

Următorul domeniu cu o productivitate a muncii ridicată a fost în anul 2014 „Activităţi 

profesionale, științifice şi tehnice”cu 515,585 RON/ angajat. 

O productivitate ridicată s-a înregistrat şi în domeniul „Agricultura, silvicultura și pescuit” 

de 268,538 RON în anul 2014. Principalele firme au fost: Avicola Costești SA, Fructigena 

SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 SRL. 

La nivelul judeţului Argeş
1
, structura PIB pe categorii de resurse relevă, ca şi particularitate a  

economiei argeşene, faptul că cea mai mare contribuţie la formarea acestuia o are industria, 

respectiv cea prelucrătoare, a cărei pondere este de 43,0%, faţă de numai 28,8% cât este 

contribuţia la nivel naţional. Astfel, se poate afirma că evoluţia economiei judeţului este 

influenţată în mod covârşitor de performanţele industriei constructoare de autovehicule şi a 

celei conexe. Acest lucru se reflectă şi în economia oraşului Costeşti unde activează 

societatea Comefin SA. Firma realizează o cifră de afaceri importantă şi era în anul 2014 al 

doilea mare angajator din oraş cu 318 angajaţi. 

Societatea S.C. COMEFIN S.A. Costeşti provine prin transformarea integrală a Întreprinderii 

de Scule, Dispozitive şi Verificatoare Auto (I.S.D.V.A.) Costeşti. Domeniul de activitate 

constă în producerea de piese pentru automobile, respectiv: brackeţi, bucşă filetată, suport 

fixare tren spate, tija fixare, sistem remorcare cârlig și suport cârlig spate, armatură fixare 

scaune etc. Alte produse fabricate sunt confecțiile metalice (paleţi metalici, containere etc.). 

SC Avicola Costeşti SA are ca obiect de activitate reproducţia, creşterea şi îngrăşarea 

porcilor. Capacitatea anuală de producţia este de 60.000 capete/an – porci graşi (30-110 kg). 

Capacitatea maximă de porci graşi este asigurată dintr-un efectiv de: scroafe (1700 capete 

                                                 
1
 Sursă : http://www.bnro.ro/files/d/Pubs_ro/Monografii/Monografie_Arges.pdf. 

http://www.listafirme.ro/
http://www.bnro.ro/files/d/Pubs_ro/Monografii/Monografie_Arges.pdf
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scroafe efectiv matcă: rasa Landrace, rasa marele Alb şi rasa Duroc); vieri (35 capete vieri 

însămânţare care asigură producţia maximă de porci graşi şi purcei rasa Landrace, rasa 

marele Alb şi rasa Duroc). 

În anul 2014, 30 de firme au înregistrat o cifră de afaceri de peste 1 milion RON.  

Nr. 

crt. 

Firma Domeniu Cifra afaceri 

2014 RON 

1 LACTAG SA Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 71,858,927 

2 COMEFIN SA Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule 

și pentru motoare de autovehicule 

64,097,468 

3 AVICOLA COSTEȘTI 

SA 

Creșterea porcinelor 27,604,920 

4 FARM ZOO STAR SRL Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 11,956,114 

5 FRUCTIGENA SRL Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

11,432,189 

6 PARAFIN & WAX SRL Fabricarea altor produse chimice organice, de baza 8,405,480 

7 MUNTENIA 

COSTEȘTI SRL 

Prelucrarea și conservarea cărnii 7,195,768 

8 PUFI SRL Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi 

și tutun 

7,169,013 

9 MIDAGRO SRL Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

6,158,655 

10 MAVI DIAM INSTAL 

SRL 

Transporturi rutiere de mărfuri 4,884,120 

11 POLICHROM 

INDUSTRY 2006 SRL 

Alte activităţi de tipărire n.c.a. 3,712,217 

12 AVE AGROSILV 2001 

SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

3,667,073 

13 CLAMAD TRANS 

2005 SRL 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor 

și tutunului neprelucrat 

3,137,928 

14 VELENA ZORILOR 

SRL 

Operațiuni de mecanica generala 2,772,277 

15 VAGABOND 

CLOTHING SRL 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 

2,579,639 

16 DIDITA SRL Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 

magazine specializate 

2,573,712 

17 ANEMONA & OVIDIU 

SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

2,516,596 

18 VICOST SRL Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

2,190,592 
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Nr. 

crt. 

Firma Domeniu Cifra afaceri 

2014 RON 

oleaginoase 

19 LIVIU & GEORGIANA 

TRANS SRL 

Transporturi rutiere de mărfuri 1,989,806 

20 PIMET SRL Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole 

filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

1,821,146 

21 BRAVO GRUP SRL Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 

specializate 

1,804,547 

22 MARVALEX DUO B 

SRL 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor 

și tutunului neprelucrat 

1,581,452 

23 GINEROM SRL Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a 

materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 

1,361,781 

24 ALEX NICO ANDRA 

SRL 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi 

și tutun 

1,294,722 

25 CONSUMCOOP 

COSTEȘTI 

SOCIETATE 

COOPERATIVA 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi 

și tutun 

1,277,488 

26 L & G ABSOLUT 

ADMIN SRL 

Alte activităţi profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 1,248,887 

27 ARENDA TELESTI 

SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

1,190,912 

28 AGROPROD CRISDEN 

SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

1,182,145 

29 MODERN DECOR 

GEOPETRI SRL 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse nealimentare 

1,127,232 

30 ELECTRO BIA 

CONTACT SRL 

Lucrări de instalații electrice 1,033,098 

Sursă: www.listafirme.ro 

Conform Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Costeşti – jud. Argeș pentru perioada 2009-

2015  primele trei societăţi din Costești care îşi desfăşurau activitatea în domeniul industriei în 

anul 2007 au fost:  

- S.C. COMEFIN S.A. – producția de piese și accesorii pentru autovehicule;* societatea care a 

înregistrat cea mai mare cifra de afaceri în anul 2007 la nivelul Orașului Costești. 

- S.C. LACTAG S.A – fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 

-  S.C. FINEX S.R.L. – fabricarea de șuruburi, buloane, piese metalice. 

Industria asigură cea mai mare parte a locurilor de muncă din oraș. 

În prezent SC FINEX SRL se află în faliment fiind în procedură de insolvenţă la Tribunalul 

Comercial Argeş cu număr dosar 1872/1259/2011. SC Lactag SA şi SC Comfin SA se află şi în 

prezent printre cele mai importante societăţi din oraş. 

http://www.listafirme.ro/
http://lege5.ro/Institutie/gezdkoi/tribunalul-comercial-arges
http://lege5.ro/Institutie/gezdkoi/tribunalul-comercial-arges
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Numărul de firme şi densitatea acestora în oraşele judeţului Argeş 

Număr 

locuitori 

Anul 

2001 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Pitești 187,844 187,606 186,763 185,856 184,206 183,554 183,106 182,399 181,158 180,608 

Câmpulung 42,452 42,246 42,022 41,717 41,282 41,055 40,727 40,468 40,130 39,746 

Curtea de 

Argeș 36,183 36,098 36,007 35,968 35,809 35,711 35,550 35,377 35,205 35,085 

Costești 11,541 11,454 11,333 11,247 11,139 11,145 11,086 11,078 11,043 10,956 

Mioveni 35,377 35,496 35,654 35,787 35,664 35,727 35,860 35,834 35,849 35,745 

Ștefănești 11,837 11,996 12,150 12,297 12,565 12,843 13,083 13,438 13,721 13,964 

Topoloveni 9,878 9,846 9,820 9,749 9,766 9,774 9,740 9,866 9,797 9,802 

Număr firme active 

Pitești 4,150 4,419 4,900 5,600 6,208 6,579 6,988 7,463 6,947 6,337 

Câmpulung 802 787 841 947 1,022 1,076 1,121 1,159 1,128 1,019 

Curtea de 

Argeș 578 575 625 734 773 784 853 941 929 856 

Costești 111 99 100 107 114 116 151 148 158 151 

Mioveni 404 409 432 467 509 561 612 671 634 592 

Ștefănești 136 125 147 166 214 255 318 324 363 363 

Topoloveni 123 111 113 123 138 145 166 187 181 165 

Densitate firme la 1000 locuitori 

Pitești 22.09 23.55 26.24 30.13 33.70 35.84 38.16 40.92 38.35 35.09 

Câmpulung 18.89 18.63 20.01 22.70 24.76 26.21 27.52 28.64 28.11 25.64 

Curtea de 

Argeș 15.97 15.93 17.36 20.41 21.59 21.95 23.99 26.60 26.39 24.40 

Costești 9.62 8.64 8.82 9.51 10.23 10.41 13.62 13.36 14.31 13.78 

Mioveni 11.42 11.52 12.12 13.05 14.27 15.70 17.07 18.73 17.69 16.56 

Ștefănești 11.49 10.42 12.10 13.50 17.03 19.86 24.31 24.11 26.46 26.00 

Topoloveni 12.45 11.27 11.51 12.62 14.13 14.84 17.04 18.95 18.48 16.83 

Sursă: Studiu privind analiza stadiului competitivităţii şi inovării în regiunea Sud Muntenia - 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; Institutul Naţional de Statistică 
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Sursă: Studiu privind analiza stadiului competitivităţii şi inovării în regiunea Sud Muntenia - 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

 

Numărul cel mai mare de firme înregistrate la nivelul oraşelor din judeţul Argeş în perioada 

1999-2010 a fost înregistrat în reşedinţa de judeţ, respectiv în Piteşti. 

Numărul de firme din oraşul Costeşti a crescut constant în perioada 1999-2010, existând doar 

mici scăderi în anii 2000, 2002 şi 2008. 

În anul 2010 cea mai mare densitate de firme a fost înregistrată în Pitești urmat de Ștefănești, 

Câmpulung, Curtea de Argeș, Topoloveni, Mioveni şi Costești. Oraşul Costeşti a înregistrat în 

intervalul 2001-2010 cea mai mică densitate a firmelor la 1000 locuitori dintre toate oraşele 

judeţului Argeş. Acest fapt indică un spirit antreprenorial scăzut precum şi lipsa facilităţilor şi 

mecanismelor de sprijin. 
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Sursa: Studiile de fundamentare SDTR (Figura 41. Distribuția firmelor active la nivel de 

UAT, 2012) 

Numărul de firme active aferent unităţii administrativ teritoriale Costeşti se încadrează într-o 

pondere relativ ridicată raportat la situaţia naţională, fiind în intervalul 100- 400 firme. În 

Costeşti se înregistrau aproximativ 148 firme (41%), în timp ce la nivelul teritoriului format 

din cele 18 localităţi, erau în jur de 360 firme active în anul 2012. 

 

 
Sursă: Studiu privind analiza stadiului competitivităţii şi inovării în regiunea Sud Muntenia - 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; Institutul Naţional de Statistică 

În raport cu valoarea medie pe ţară, există mari diferenţe între valorile densităţii IMM-urilor 

la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Regiunea București-Ilfov se detaşează ca un pol de 

dezvoltare economică şi socială generat de oportunităţile capitalei, înregistrând cea mai 

ridicată densitate respectiv de 50,23 IMM-uri/1000 de locuitori, mai mare ca media 

europeană (42).  

Densităţile din celelalte regiuni se situează  la jumătate din valoarea pentru Bucureşti-Ilfov în 

cazul regiunilor nord-vest (24,4 IMM/1000loc) şi Centru (23,5 IMM/1000 loc)  sau chiar la o 

treime în cazul regiunii Nord-Est unde activează numai 15,2 IMM-uri/1000 de locuitori. 

Regiunea Vest demonstrează o capacitate antreprenorială și investițională ridicată, având una 

dintre valorile mari pe ţară ale densității, respectiv de 23,46 IMM-uri/1000 de locuitori. 

Situația cea mai precară a dezvoltării IMM-urilor o prezintă regiunile Nord-Est cu cea mai 

mică valoare a densității, respectiv de 15,12 IMM-uri/1000 de locuitori și regiunea Sud –Vest 

Oltenia care are densitatea de 16,4 IMM-uri/1000 de locuitori înregistrând cel mai mic număr 

de IMM-uri pe țară, în procent de numai 7,5%. Poziționarea pe ultimele locuri ale acestor 

regiuni datează de mulți ani, chiar dacă în cazul regiunii Sud-Vest Oltenia se observă o 

ușoară recuperare a decalajului în anul 2011. 

Regiunea Sud-Muntenia și-a diminuat în 2011 baza de întreprinderi, înregistrând o valoare  

de 16,1 IMM-uri/1000 de locuitori, pe o poziție inferioară față de anul precedent. 
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În perioada 2010-2014, dinamica activelor imobilizate din oraşul Costeşti au avut o evoluţie 

crescătoare, crescând mai mult de două ori, de la 57,538,501 RON în 2010 la 124,656,423 

RON în 2014. 

Firmele cu cea mai ridicată valoare a activelor imobilizate în 2014 au fost Lactag SA, 

Avicola Costeşti SA, Midagro SRL, Fructigena SRL şi Comefin SA. 

 

Active imobilizate firme Costești 2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
22,168,423 29,106,631 33,245,593 33,150,116 48,016,430 

C - Industria prelucrătoare 29,808,631 22,431,035 29,969,170 61,601,087 69,462,798 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

0 0 807 1,372 753 

F - Construcții 860,525 756,435 522,178 521,423 402,293 

G - Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

4,105,432 5,070,561 5,602,651 5,615,533 5,629,717 

H - Transport şi depozitare 551,009 859,369 673,977 875,863 945,022 

I - Hoteluri şi restaurante 6,949 6,167 40,030 34,343 40,926 

J - Informații şi comunicații 29,670 20,787 10,577 368 627 

K - Intermedieri financiare şi 

asigurări 
0 0 6,123 5,089 3,171 

M - Activităţi profesionale, 

științifice şi tehnice  
5,090 5,090 4,665 25,489 149,609 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport  

438 438 11,082 718,108 0 

O - Administraţie publică şi 

apărare; asigurări sociale din 

sistemul public 

0 1,687 3,442 2,677 1,938 

R - Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative 
0 0 0 535 0 

S - Alte activităţi de servicii 2,334 2,152 1,970 4,793 3,139 

 TOTAL 57,538,501 58,260,352 70,092,265 102,556,796 124,656,423 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Active imobilizate - 

RON 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 22,168,423 29,106,631 33,245,593 33,150,116 48,016,430 

Industria  29,808,631 22,431,035 29,969,977 61,602,459 69,463,551 

Construcții 860,525 756,435 522,178 521,423 402,293 

Servicii turism 6,949 6,167 40,030 34,343 40,926 

Servicii 4,693,973 5,960,084 6,314,487 7,248,455 6,733,223 

Total 57,538,501 58,260,352 70,092,265 102,556,796 124,656,423 

Sursă: www.listafirme.ro 

Active imobilizate – 

valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 38.53% 49.96% 47.43% 32.32% 38.52% 

Industria  51.81% 38.50% 42.76% 60.07% 55.72% 

Construcții 1.50% 1.30% 0.74% 0.51% 0.32% 

Servicii turism 0.01% 0.01% 0.06% 0.03% 0.03% 

Servicii 8.16% 10.23% 9.01% 7.07% 5.40% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Filiera produselor tradiționale în crearea unei mărci locale  

Primele şase firme din domeniul agroalimentar din Costeşti, respectiv Lactag SA, Avicola 

Costești SA, Fructigena SRL, Muntenia Costești SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 

SRL,  au realizat în 2010, 36.45% din cifra de afaceri realizată de firmele din oraş. În 2014 

procentul a ajuns la 46.81%. 

Firma Domeniu 

Cifra 2010 

RON 

Cifra 2011 

RON 

Cifra 2012 

RON 

Cifra 2013 

RON 

Cifra 2014 

RON 

Lactag SA Fabricarea produselor lactate și 

a brânzeturilor 
16,681,000 15,705,984 19,587,002 60,947,171 71,858,927 

Avicola 

Costești SA 

Creșterea porcinelor 
15,406,350 16,139,470 17,897,469 19,976,812 27,604,920 

Fructigena 

SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și 

a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase 

9,266,588 11,748,653 12,306,343 13,816,676 11,432,189 

Muntenia 

Costești SRL 

Prelucrarea și conservarea 

cărnii 
3,618,320 3,833,057 6,778,767 8,042,222 7,195,768 

Midagro SRL Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și 

a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase 

2,623,483 4,092,153 9,964,662 6,096,895 6,158,655 

Ave Agrosilv 

2001 SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase și 

a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase 

2,136,151 4,492,294 3,758,061 4,528,052 3,667,073 

Total Cifra de afaceri principalele firme din 

domeniul agroalimentar Costeşti 
49,731,892 56,011,611 70,292,304 113,407,828 127,917,532 

Total Cifra de afaceri firme Costeşti 136,446,379 163,170,218 182,032,953 253,216,907 273,254,274 

 

36.45% 34.33% 38.62% 44.79% 46.81% 

Sursă: www.listafirme.ro 

Reprezentativă pentru fabricarea produselor agroalimentare locale este firma Lactag SA care 

şi-a crescut cifra de afaceri de peste 4 ori în perioada 2010-2014. 

Anul 1962 reprezintă începutul prelucrării industriale moderne a laptelui în județul Argeș, 

prin punerea în funcțiune a Fabricii de Produse Lactate – Pitești: ICIL ARGEŞ
2
.  

Teritoriul pe care își desfășoară în principal activitatea, din 1968, este județul Argeș, odată cu 

aplicarea reformei administrative în Romania. Această unitate a fost extinsă în două etape: în 

1974 când și-a dublat capacitatea și în 1984 prin construirea secției de înghețată.  

După anul 1994, activitatea de colectare și prelucrare a laptelui a fost preluată de cooperativa 

de consum până în anul 1995, când se înființează unitatea de stat Întreprinderea de 

Industrializare a Laptelui Argeș”. 

                                                 
2
 Sursă: http://www.lactag.ro/ 

http://www.listafirme.ro/
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Fabrica de produse lactate Costești a fost modernizată și retehnologizată cu cofinanțare 

Sapard și a fost pusă în funcțiune în anul 2005.  S.C. Lactag S.A. dispune de o capacitate 

anuală de producție de circa 500 mii hl lapte materie primă, situându-se printre societățile de 

mărime medie din sectorul prelucrării laptelui din țara noastră.  

În anul 2013, S.C. Lactag S.A. a intrat și pe piața mezelurilor și a produselor din carne. În 

2013 Lactag a achiziționat o importantă fabrică de mezeluri situată în imediata apropiere a 

Craiovei, în județul Dolj. 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: MAGAZIN ALIMENTAR de către Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru 

Siguranţa Alimentelor Argeş
3
  

Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii Adresa Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1 SC OMW Petrom Marchet SRL Costești VA2872/23.09.2010 

2 SC Universal Roxil Market Costești, sat Podu Broșteni VA4197/26.07.2012 

3 SC Cosmiu Bety Marimar 

Costești, str. Biserica Noua , 

bl.C1,sc.A VA6102/23.12.2014 

4 SC Cosmiu Bety Marimar 

Costești, str. Pieții, bl.L28a, sc.A, 

parter VA6079/12.12.2014 

5 SC Rom Trans Palet Costești, str. Riului, nr. 2 VA6166/25.02.2015 

6 II Minca Florea 

Costești, str. Victoriei, bl. C3, 

sc.E, parter VA6351/25.06.2015 

7 Sc Mariboprod Carn SRL Costești, str. Victoriei, nr. 50 VA6270/29.04.2015 

8 SC Alex Nico andra SRL Costești,aleea Garii,Nr.2 VA547/21.08.2007 

9 Sc Consum COOP Costești Soc.Coop. Costești,Bl.C3,Parter VA1016/27.12.2007 

10 SC Patipan Mariano SRL Costești,Bl.C3,Parter VA3736/09.01.2012 

11 Sc Finex SRL Costești,piata Va927/11.12.2007 

12 II Mihalache Marcel Costești,Piata VA1591/23.10.2008 

13 II Mihalache Marcel Costești,Piata VA1691/23.12.2008 

14 II Mihalache Marcel Costești,Piata VA1692/23.12.2008 

15 SC Cos Lumi Flori Trade SRL Costești,Piata VA2709/28.06.2010 

16 SC Cosmar Fast Distribution SRL Costești,Podu Broșteni VA536/17.08.2007 

17 AF Petru Daniela Costești, Podu Broșteni VA1066/28.12.2007 

18 SC Confort&Beauty SRL Costești, Podu Broșteni VA2330/23.11.2009 

19 SC Lukoil RO Costești, Podu Broșteni,Nr.7 VA2290/09.11.2009 

20 SC Alex Nico andra SRL Costești,str,Biserica noua,Bl.L24 VA549/21.08.2007 

21 SC Interactiv grup Elada SRL Costești,str,Strandului VA1086/31.12.2007 

22 SC Alex Nico andra SRL Costești,str,Victoriei,Nr.91 VA548/21.08.2007 

23 SC Alex Nico andra SRL Costești,str.Alexandriei,Bl.1 VA550/21.08.2007 

24 SC Interactiv grup Elada SRL Costești,Str.Pietei VA894/07.12.2007 

25 AF Preoteasa Constantin Costești,Str.Progresului,Bl.32 VA753/07.11.2007 

26 AF Popa Mirela Costești,str.Progresului,Nr.77 VA1082/28.12.2007 

27 SC Petrom SA Costești,str.Victoriei VA462/12.07.2007 

                                                 
3
 Sursă http://www.ansvsa.ro/?pag=826&jud=Arges 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii Adresa Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

28 SC Nux Total Comert SRL Costești,Str.Victoriei VA788/14.11.2007 

29 SC Avicarvil SRL Costești,Str.Victoriei,Bl.C3 VA3010/05.01.2011 

30 SC pufi SRL Costești,Str.Victoriei,BL.D7 VA3246/03.06.2011 

31 SC Lactag SA Costești,Str.Victoriei,Bl.L.23 VA4705/18.12.2012 

32 SC VP Magassin SRL Costești,str.Victoriei,C3 VA447/11.07.2007 

33 PF Suta Marilena Costești,Str.Zorilor,Nr.87 VA1222/06.06.2008 

34 SC Duo Style &Armony SRL Costești,Strandului,Nr.3C VA775/13.11.2007 

35 SC Agrisol International SRL Costești VA2449/18.02.2010 

36 PF Stroie I.Mariana Costești. Str,Luncilor VA862/04.12.2007 

37 SC Expres 95 Comimpex SRL Costești. Str,Victoriei,Nr.64 VA2723/07.07.2010 

38 S.C.Profi rom Food S.R.L. Costești-str. Victoriei-nr.54 VA2201/22.09.2009 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: STUPINĂ-UNITĂŢI ÎNREGISTRATE de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 

Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii Adresa Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1  Artarus Victor  Costești  VA-1591/24.10.2008 

2  Dinu Gheorghe  Costești  VA-1320/28.07.2008 

3 Ionita Marius Costești VA2316/18.11.2009 

4 Minescu Ioan Costești VA2465/02.03.2010 

5 Nitu Claudia, Costești VA2689/16.06.2010 

6 Popescu Elena Costești VA2766/03.08.2010 

7 Frantescu Valentin Costești VA2779/12.08.2010 

8 Mocanu Sandu Costești VA3303/18.07.11 

9 Nitu Ionela Cristina Costești, sat Podu Broșteni VA3492/27.10.2011 

10 PFA Popescu Elena Alexandra Costești VA3565/05.12.2011 

11 PFA Soare Nicolae Costești, Broșteni, nr. 77A VA3566/05.12.2011 

12 PFA Nitu Claudia Mariana Costești, Podu Broșteni, nr. 178 VA3573/06.12.2011 

13 PFA Frantescu Valentin Ionut Costești, str. Necsulesti VA3581/08.12.2011 

14 PFA Ionita Marius Ionel Costești, sat Broșteni VA3585/09.12.2011 

15 PFA Badescu Marius Costești, sat Laceni VA3629/15.12.2011 

16 PFA Petrescu Fanel Costești, str. Raului, nr. 11 VA3648/16.12.2011 

17 Frantescu Liliana Costești,str.Necsulesti,Nr.33 VA3988/18.05.2012 

18 Zamfir George Costești,str.Victoriei,Nr.72 VA4032/05.06.2012 

19 Georgescu Floris Costești,Calea Alexandriei,Nr.14 VA4049/12.06.2012 

20 Ciaciumaru Daniel Marian Costești,Str.Firlesti,Nr.3 VA4191/26.07.2012 

21 Ion Valeriu Costești,Sat Broșteni,Nr.69 VA4236/07.08.2012 

22 Marin Iulia Ruxandra Costești,Sat Broșteni,Nr.239A VA4246/08.08.2012 

23 Ninescu Daniel Ionut Costești,Sat Parvu Rosu VA4280/21.08.2012 

24 PFA Bratulescu Iulian Catalin Costești,Str.Telesti,Nr.12 VA4288/22.08.2012 

25 PFA Preda Constantin Laurentiu Costești,Podu Broșteni,nr.72 VA4658/06.12.2012 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii Adresa Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

26 PFA Diaconescu Victoria Costești,Str.Raului,Nr.26 VA4677/10.12.2012 

27 PFA Bocanu Ionel Costești,Sat Parvu Rosu VA4978/22.04.2013 

28 PFA Minescu Daniel Ionut Costești,Parvu Rosu,Nr.41 VA5539/16.12.2013 

29 Minescu Ioan  Costești, sat Parvu Rosu VA5754/28.04.2014 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: COFETĂRIE/PATISERIE-UNITĂŢI ÎNREGISTRATE de către Direcţia 

Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1 SC ALDA Velcom  
Costești, str. Victoriei, bl.Z1, 

parter 
VA5840/03.07.2014 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: LABORATOR DE COFETĂRIE ŞI/ SAU PATISERIE - UNITĂŢI 

ÎNREGISTRATE de către Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor 

Argeş 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1 SC Dolceria Toniky 

Costești, str. Victoriei, Bl. L21, 

parter VA6324/09.06.2015 

2 
SC Expres 95 Comimpex Costești, str. Victoriei, nr. 64 VA2722/07.07.10 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: RESTAURANT, INDIFERENT DE SPECIFIC - UNITĂŢI ÎNREGISTRATE 

de către Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1 
SC Hasini Delliss Costești, str. Victoriei, nr. 56 VA3266/21.06.2011 

2 
SC Fast Junior Select Costești, str. Pietii VA1113/12.02.08 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

3 
SC Consum Coop Costești Costești, str. Victoriei, nr. 50 VA1017/27.12.07 

4 
SC Profi Rom Food Costești, str. Victoriei, nr. 54 VA4185/25.07.2012 

5 SC Lactag SA 

Costești, str. Victoriei, bl C3, sc. 

E, parter VA6350/25.06.2015 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş 

Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate sanitar 

veterinar: HIPERMARKET / SUPERMARKET - UNITĂŢI ÎNREGISTRATE de către 

Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş
4
 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de înregistrare şi 

data înregistrării 

1 
SC PUFI SRL 

Costești, Str. Victoriei, Bl. L23, 

Parter VA 6106/08.01.2015 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Lista unităţilor de procesare produse alimentare de origine non-animală înregistrate sanitar 

veterinar şi pentru siguranţa alimentelor: FABRICAREA PRODUSELOR DE MORĂRIT 

- UNITĂŢI ÎNREGISTRATE de către Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa 

Alimentelor Argeş 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii Adresa 

Numărul de 

înregistrare şi data 

înregistrării 

1 
SC Express  95 Comimpex  SRL   sat Podu Broșteni, Costești  

283 / 18.11.2010 

Sursă: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş - Data ultimei 

actualizări 03.08.2015 

Agricultură 

Încă din cele mai vechi timpuri agricultura a fost practicată în aceste locuri, specificul zonei 

fiind preponderent agricol. De la prima atestare documentara, anul 1552, Costești era un sat 

liber de moșneni, nedepășind 30 – 40 case, iar ocupația principala a acestora era agricultura - 

cultivarea plantelor și creșterea cornutelor mari. Plugul cu care se face „călcarea” pământului 

era tractat de boi. Principalele culturi în această perioadă erau grâul de primăvară (hrişcă), 

grâul de toamnă, mei, ovăz, orz, și porumb. Majoritatea locuitorilor erau şi crescători de 

animale, iar în ogrăzile lor îşi găseau locul cai, boi, vaci, oi şi capre.
 5

 

                                                 
4
 Sursă http://www.ansvsa.ro/?pag=826&jud=Arges 

5
 Sursă: Strategia de dezvoltare locala a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 2009-2015 
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Agricultura constituie o componentă importantă a economiei argeşene, în sectorul rural fiind 

introduse constant măsuri de reformare, inclusiv prin aplicarea legislaţiei actuale în domeniu 

şi a programelor Uniunii Europene. 

Una din principalele zone agricole ale ţării, județul Argeș este bine cunoscut pentru culturile 

sale de cereale, plante industriale şi fructe. 

Un domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este cel al viticulturii, podgoriile argeșene fiind 

menționate în documente istorice încă din secolul 14. 

Principalele centre viticole, Valea Mare și Ștefănești, sunt situate în apropierea orașului 

Pitești. 

Stațiunea de Cercetare-dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Ștefănești, înființată în 

anul 1959, se identifică cu Podgoria Ștefănești, ce se întinde pe o lungime de 30 km. Vinurile 

obținute în modernul centru de vinificație al stațiunii au obținut numeroase premii la 

concursurile naționale și internaționale. 

Conform “Strategiei de dezvoltare locala a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015”, la nivelului orașului Costești au fost identificate trei produse tradiționale: 

telemea de oaie de Costești, telemea de capră de Costești si urdă de oaie de Costești. 

 

Suprafața agricolă a orașului Costești este de 8015 hectare în 2014 și reprezintă 73.84% din 

suprafața totală a orașului. Suprafaţa arabilă reprezintă 62.06%. 

Suprafața fondului funciar după modul de folosinţă 

Ha 
Anul 

2002 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Total 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.854 

Agricolă 8.120 8.119 8.104 8.104 8.158 8.158 8.158 8.158 8.015 

Arabilă 6.892 6.892 6.880 6.880 6.892 6.892 6.892 6.892 6.736 

Păşuni 865 872 872 872 689 689 689 689 1.018 

Fineţe 83 83 80 80 343 343 343 343 27 

Vii și 

pepiniere 

viticole 12 4 4 4 12 12 12 12 12 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 268 268 268 268 222 222 222 222 222 

Terenuri 

neagricole 

total : : : : 2.706 2.706 2.706 2.706 2.839 
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Ha 
Anul 

2002 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Păduri și 

altă 

vegetație 

forestiera : : : : 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Suprafaţa terenului agricol şi a suprafeţei arabile raportate la suprafaţa totală a oraşului 

Costeşti 

 

Anul 

2002 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Agricolă 74.74% 74.73% 74.59% 74.59% 75.09% 75.09% 75.09% 75.09% 73.84% 

Arabilă 63.44% 63.44% 63.33% 63.33% 63.44% 63.44% 63.44% 63.44% 62.06% 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Atât suprafaţa agricolă cât şi cea arabilă raportate la suprafaţa localităţii au urmat o tendinţă 

de scădere în perioada 2002-2014. 

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în oraşul Costeşti 

Suprafaţă % 

suprafaţa agricolă 69,30% 

păduri 14,60% 

ape 0,60% 

intravilan 14,40% 

drumuri 1% 

reproductiv 0,10% 

Sursa: PUG Costeşti 

Luciul de apa care se află pe întinderea Costești reprezintă 0,60% din suprafaţa totală a 

orașului și este alcătuit din ape curgătoare și bălţi. 
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Utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură şi 

mijloace de transport 

Gospodării / 

exploataţii 

agricole fără 

personalitat

e juridica cu 

domiciliul în 

localitate 

Unităţi cu 

personalitat

e juridica 

care au 

activitate pe 

raza 

localității 

Tractoare pana la 45 CP 8 2 

Tractoare pana la 66-100 CP 37 41 

Pluguri pentru tractor cu trei trupite 46  

Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupite  42 

Cultivatoare 8 14 

Semănători cu tracțiune mecanica păioase  - simple 12 14 

Combinatoare   8 

Semănători cu tracțiune mecanică prăşitoare  - simple 11  

Semănători cu tracțiune mecanică prăşitoare e  - multifuncționale  15 

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice 3 14 

Mașini pentru erbicidat 7 12 

Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 15 19 

Combine autopropulsate pentru recoltat porumb  2 

Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje  2 

Prese pentru balotat paie și fan - baloţi paralelipipedici  3 

Remorci pentru tractor 30 40 

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate pana la 1,5 tone  50  

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 tone  10 13 

Care şi căruțe 103  

Instalații pentru muls mecanic 3 1 

Grajduri 5840 31200 

Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş – Registru Agricol Costeşti ianuarie 2015 

 

Principalele culturi realizate în anul 2014 la nivelul oraşului Costeşti au fost cele pentru 

boabe (54%), plante de nutreţ (8%), livezi pe rod (6%), cartofi (3%), legume de câmp şi în 

solarii (3%). 

Denumirea culturilor Realizat (ha) 

Culturi pentru boabe - TOTAL 2380 

Grâu comun de toamna 1200 

Triticale de toamna 50 

Orz 30 

Ovăz de primăvară 50 

Porumb pentru boabe 1050 

Plante uleioase - TOTAL 80 

Floarea soarelui 80 

Cartofi - TOTAL 150 

Cartofi de vara 20 

Cartofi de toamna 130 
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Denumirea culturilor Realizat (ha) 

Legume de câmp și în solarii - TOTAL 150 

Tomate 50 

Ceapă uscată 8 

Usturoi uscat 2 

Varza 60 

Ardei 5 

Castraveți  12 

Morcovi 2 

Fasole păstăi 2 

Vinete 5 

Alte legume 4 

Plante de nutreț - TOTAL 350 

Lucerna 250 

Trifoi 100 

Rămas neînsămânţat 74 

    

Teren arabil  3214 

Păşuni naturale în folosinţă 865 

Fâneţe naturale în folosință 83 

Vii hibrizi pe rod 4 

Livezi pe rod 275 

 TOTAL Suprafaţa agricolă  4441 

Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş – Registru Agricol Costeşti ianuarie 2015 
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SITUAȚIA CENTRALIZATOARE a operatorilor economici care exploatează spaţii de 

depozitare autorizate în oraşul Costeşti Județul Argeș – 24.06.2014 

Nr 

crt 

Autoriz

ația de 

depozit 

(serie, 

număr) 

Date identificare operator 

economic 

Date identificare spațiu de 

depozitare 

aflat în exploatare 

Capacit

ate Din 

care a 

totală 

autoriz

ată 

(tone) 

Siloz 

(tone) 

Magazi

e 

(tone) 

1 AG / 

000721

6 

SC Gold Mine Complex 

SRL,oraş Costești, str. Victoriei 

AG 

SC Gold Mine Complex 

SRL,oraş Costești, 

str. Viilor,nr.244, Argeș 

815 0 815 

2 AG / 

000954

1 

SC Anemona&Ovidiu SRL,oraş 

Costești,str. Victoriei,bl.D8,ap.6 

AG 

SC Anemona&Ovidiu,oraş 

Costești,str. 

Necsulesti,nr5,tel.024867291

8,Argeș 

1000 0 1000 

3 AG / 

000954

2 

SC Anemona&Ovidiu SRL,oraş 

Costești,str. Victoriei,bl.D8,ap.6 

AG 

SC Anemona &Ovidiu 

SRL,oraş 

Costești,str Alexandriei, 

tel.0248672918 

Argeș 

280 0 280 

4 AG / 

000961

4 

SC Vicost SRL, oraş Costești, 

str. Zorilor, nr.1259,Argeș 

SC Vicost SRL,oraş Costești, 

str.Zorilor, nr.1259, 

tel.0741105845, jud. Argeș 

327 0 327 

5 AG / 

000961

9 

SC Agro Quatro D.A.I.C SRL, 

Pitesti, str.Trivale,bl.D14,sc B, 

ap.3 

SC Agro Quatro SRL,oraş 

Costești,sat 

Zorile,tel.0722712363,Argeș 

1288 1288 0 

6 AG / 

000962

9 

SC Arenda Telesti SRL, oraş 

Costești, str. 

Victoriei,bl.C4A,sc.A,ap.8 

SC Arenda Telesti SRL,oraş 

Costești, str. Alexandriei, 

tel.0248673500, Argeș 

700 0 700 

7 AG / 

000963

0 

Stan R. Marin P.F.A.,oraş 

Costești, sat Starci, Argeș 

Stan R. Marin P.F.A.,oraş 

Costești, sat 

Starci, tel. 

0742223061,Argeș 

98 0 98 

8 AG / 

000963

5 

Popescu Florea I.I.,oraş Costești, 

str.Teilor,nr.50,Argeș 

Popescu Florea I.I.,oraş 

Costești, sat Starci, 

tel.0720064289,Argeș 

480 0 480 

9 AG / 

000656

1 

I.F. Furtuna D. Nicusoara, oraş 

Costești, str. Strandului, nr.14, 

Argeș 

I.F. Furtuna D. Nicusoara, 

oraş Costești, str. Strandului, 

nr.14, tel. 0744422119, 

Argeș 

90 0 90 

10 AG / 

000656

3 

PFA Cioboata M. Petrut 

Cosmin, oraş Costești, str. 

Victoriei, bl.C4, sc.A, ap.2, 

Argeș 

PFA Ciobota M. Petrut 

Cosmin, com. Buzoesti, sat 

Curteanca, tel. 0745352671, 

Argeș 

200 0 200 

11 AG / 

000657

0 

PFA Dobre M. Iulian, oraş 

Costești, sat Parvu Rosu, nr.120, 

Argeș 

PFA Dobre M. Iulian, oraş 

Costești, sat 

Parvu Rosu, nr.120, tel. 

0729962025, Argeș 

40 0 40 
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Nr 

crt 

Autoriz

ația de 

depozit 

(serie, 

număr) 

Date identificare operator 

economic 

Date identificare spațiu de 

depozitare 

aflat în exploatare 

Capacit

ate Din 

care a 

totală 

autoriz

ată 

(tone) 

Siloz 

(tone) 

Magazi

e 

(tone) 

12 AG / 

000657

8 

SC Gratianus SRL, oraş 

Costești, sat Broșteni, nr.63 B, 

Argeș 

SC Gratianus SRL, oraş 

Costești, sat 

Broșteni, nr.63 B, tel. 

0248672323,Argeș 

360 0 360 

13 AG / 

000659

9 

SC Agricover SRL, Voluntari, 

bdul Pipera, nr.1 B, bl.Cubic 

Center, 

jud.Ilfov, tel.0213364645 

SC Agricover SRL, oraş 

Costești,str. 

Telesti, nr.1, Argeș 

41955 32200 9755 

14 AG / 

000055

7 

 SC Nicmar Antonio SRLoras 

Costești,str.Victoriei,bl.C4,ap.4, 

AG 

SC Nicmar Antonio SRL, 

oraş Costești str. 

Viilor, tel.0248672585, 

Argeș 

1000 0 1000 

15 AG / 

000056

0 

SC Arenda Telesti SRL, oraş 

Costești, str. 

Victoriei,bl.C4A,sc.A,ap.8 

SC Arenda Telesti SRL,oraş 

Costești, str. 

Alexandriei, tel.0248673500, 

Argeș 

520 0 520 

16 AG / 

000056

1 

SC Anemona&Ovidiu SRL ,oraş 

Costești,str. Victoriei,bl.D8,ap.6 

AG 

SC Anemona&Ovidiu SRL, 

oraş 

Costești,sat Zorile, 

tel.0248672918 

500 0 500 

17 AG / 

000452

1 

SC Avicola Costești SA, oraş 

Costești,str.Luncilor,nr.12, 

Argeș 

SC Avicola Costești SA,oraş 

Costești,str.Luncilor,nr.12,tel

.024867298 

4, Argeș 

4725 0 4725 

18 AG / 

000452

4 

SC Fructigena SRL,oraş 

Costești, str. Victoriei, Argeș 

SC Fructigena SRL,oraş 

Costești,str.Victoriei, 

tel.0248672583, 

Argeș 

1054 0 1054 

19 AG / 

000453

1 

SC Agroprod Crisden SRL, 

Costești,bl.L33A,sc.b,ap.3,Argeș 

SC Agroprod Crisden 

SRL,oraş 

Costești,ferma Starci, 

tel.0745030724, 

Argeș 

749 0 749 

20 AG / 

000453

2 

SC Express 95 Comimpex 

SRL,com. Buzoiesti, Argeș 

SC Express 95 Comimpex 

SRL,oraş 

Costești, Pod Broșteni, 

tel.0744313507, 

Argeș 

318 318 0 

 

   

           

56,499  

       

33,806  

       

22,693  

Sursă: http://www.madr.ro/ 

Pe teritoriul oraşului Costeşti există spaţii de depozitare autorizate de către Ministerul 

Agriculturii în anul 2014 pentru 56.499 tone, din care 33.806 t în siloz şi 22.693 t în magazie. 

http://www.madr.ro/
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Lista beneficiarilor de sprijin  financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis cf. HG nr. 

865 din  2014: 

Producător 

agricol 

Cerere pentru 

ajutor de 

minimis 

Suprafaţă 

totală 

pentru care 

se aplică 

Culturi pe ha 
Proces verbal de 

constatare 

Suma totală 

aprobata 

16/12.11.2014 SC Anemona & 

Ovidiu SRL 

194 Rapiţă: 60 ha 

Grâu: 127 ha 

Triticale: 7 ha 

8567/30.06.2014 Rapiţă: 20100 

Grâu: 42545 

Triticale: 2345 

TOTAL 64990 

25/12.11.2014 SC Arenda 

Teleşti SRL 

194 Rapiţă: 76 ha 

Triticale: 23ha 

Grâu:  60 ha 

Floarea soarelui: 

19 ha 

Porumb: 16 ha 

 

8529/30.06.2014 Rapiţă: 25460 

Triticale: 7705 

Grâu:  20100 

Floarea soarelui: 

6365 

Porumb: 5360 

TOTAL 64990 

48/13.11.2014 SC Vicost SRL 194 Grâu:  30 ha 

Rapiţă: 92 ha 

Floarea soarelui: 

27 ha 

Porumb: 45 ha 

 

3202/08.07.2014 Grâu: 10050 

Rapiţă: 30820 

Floarea soarelui: 

9045 

Porumb: 15075 

TOTAL 64990 

Sursă: http://dadrarges.ro/ 

 

În sprijinul activităţilor agricole practicate în regiune menţionăm existenţa Liceului 

Tehnologic Costești 
6
. Aceasta unitate este specializată în pregătirea elevilor în una din 

meseriile: lucrător în mecanică de motoare, lucrător în mecanică agricolă și forestieră, 

lucrător în gospodărie agroturistică, mecanic auto, mecanic agricol, tehnician mecatronist, 

tehnician în activități financiare și comerciale, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician 

transporturi, tehnician în activități de comerț, tehnician ecolog și protecția calității 

mediului. La absolvirea liceului, elevii obțin certificat de calificare profesională în 

calificările: tehnician transporturi, tehnician în activități de comerț, tehnician mecatronist, 

tehnician în agricultură ecologică. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Sursă : http://www.liceultehnologiccostesti.ro/ 

http://dadrarges.ro/
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TURISM 

În orașul Costești această ramură este foarte puţin dezvoltată. Nu există nici o structură de 

cazare care să poată găzdui turişti, participanți la evenimentele culturale şi sociale organizate 

cu diferite ocazii.  

La nivelul celor 18 localităţi există structuri de primire turistică doar în Bârla Izvoru, Lunca 

Corbului şi Negrași. Numărul de înnoptări realizat de turişti în aceste unităţi a scăzut în 

perioada 2001 -2012 de la 3700 înnoptări în 2001  la 1903 în 2014, în localităţile Bârla, 

Lunca Corbului şi Negrași. 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică pe localităţi 

 
Județ Argeș Bârla Izvoru Lunca Corbului Negrași 

Anul 1990 36 1 : : : 

Anul 2004 102 1 : : : 

Anul 2005 115 1 : : : 

Anul 2006 123 1 : : : 

Anul 2007 112 1 1 : 1 

Anul 2008 116 1 1 : 1 

Anul 2009 125 1 1 1 1 

Anul 2010 126 1 : 1 1 

Anul 2011 152 1 : 1 : 

Anul 2012 187 1 : 1 : 

Anul 2013 205 1 : 1 : 

Anul 2014 223 1 : 1 : 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Capacitatea de cazare turistică existentă pe localităţi 

  Județ Argeș Bârla Izvoru Lunca Corbului Negrași 

Anul 1990 4669 177 : : : 

Anul 2004 4493 56 : : : 

Anul 2005 4710 56 : : : 

Anul 2006 4837 56 : : : 

Anul 2007 4803 56 20 : 22 

Anul 2008 4899 56 20 : 22 

Anul 2009 5189 56 20 28 22 

Anul 2010 5419 56 : 28 22 

Anul 2011 5942 56 : 28 : 

Anul 2012 7076 56 : 28 : 

Anul 2013 7461 56 : 28 : 

Anul 2014 7829 56 : 28 : 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe localităţi 

  Județ Argeş Bârla Lunca Corbului Negrași 

Anul 2004 108573 210 : : 

Anul 2005 95769 115 : : 

Anul 2006 105284 85 : : 

Anul 2007 138955 150 : : 

Anul 2008 144104 118 : : 

Anul 2009 110149 98 757 434 

Anul 2010 111254 120 604 197 

Anul 2011 123031 380 551 : 

Anul 2012 160840 454 1267 : 

Anul 2013 149541 367 1731 : 

Anul 2014 160005 424 1543 : 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Înnoptări in structuri de primire turistică pe localităţi 

  Județ Argeş Bârla  Lunca Corbului Negrași Total 

Anul 2001 263080 3700 0 0 3700 

Anul 2002 256114 2900 0 0 2900 

Anul 2003 245958 2720 0 0 2720 

Anul 2004 222718 2100 0 0 2100 

Anul 2005 248080 1150 0 0 1150 

Anul 2006 259956 850 0 0 850 

Anul 2007 348637 1500 0 0 1500 

Anul 2008 315814 1180 0 0 1180 

Anul 2009 189887 980 757 695 1675 

Anul 2010 206235 577 604 230 807 

Anul 2011 218501 2844 560 0 2844 

Anul 2012 249575 2023 1544 0 2023 

Anul 2013 236807 1515 1848 0 1515 

Anul 2014 277696 1903 1617 0 1903 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Orașul Costești are o casă de cultură modernă construită în anul 1975, cu 5 săli şi o sală de 

spectacol cu o capacitate de 360 locuri. 

Conform datelor de la Primăria Costeşti: 

-  numărul de locuitori cu domiciliul în Costești, care lucrează în domeniul cultural, 

case de cultura,biblioteci este de 4 persoane. 

- numărul de locuitori care lucrează în turism şi au domiciliul în orașul Costești este de 

10 persoane 
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- numărul de locuitori care lucrează în turism şi nu au domiciliul în orașul Costești: 1 

persoană. 

Conform aceleiași surse, oraşul Costeşti deține spaţii de recreere amenajate: 

- un ștrand pe o suprafață de  2360 mp, iar  suprafața bazinului 605 m
2 
şi o capacitate de 

aproximativ 400 persoane; 

- baze sportive pe o suprafaţă de 6000 m
2
 

- sală de sport cu o suprafață de 800 m
2
 

- un parc situat central cu o suprafaţă totală de 10 000 m
2 

din care 5000 m
2 

alei 

pavelate,iar diferența de 5000 m
2
 spaţii verzi. Dotări recente: fântână arteziană-60 m

2
; 

Puţ forat apă potabilă care are o adâncime de 20 m
2 

care este prevăzut cu senzori de 

mișcare; ceas electronic; 2 mese de şah; lampadare şi stație de radioficare; 

Pe raza orașului Costești, pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu şi social s-au înființat noi 

spaţii verzi în suprafață de 23000 m
2
, alături de cele existente în suprafață de 25854 m

2
. 

Există amenajate: 

- 6 terenuri de joacă pentru copii dotate cu leagăne, tobogane şi aparate de fitness. 

- 10 umbrare care sunt dotate şi cu mese de tenis şi mese de şah; 

- alei de promenade pe o lungime de 1200 ml. 

- lungimea malurilor lacurilor cu caracteristici specifice plajelor neamenajate: 300 ml-

Telești şi 300 ml Gura Scroafei; 

Corpuri de pădure şi heleştee pe raza orașului Costești: 

 

A. Corpuri pădure proprietatea statului 

 

-Podeanca Smei=74,3 ha-partea de vest a orașului; 

-Cerbu=55 ha-partea de nord vest; 

-Podeanca Podu Broșteni=74,3 ha-nord est a orașului; 

-Negoveneasa=150,6 ha-partea de est a orașului; 

-Regep=114 ha partea de est a orașului; 

-Gura Scroafei=15 ha-partea de sud a orașului; 

 

B. Corpuri pădure proprietate privată 

 

-Ciolpani=27,8 ha-situata în partea de sud-vest a orașului 

-Staţie epurare-4,9 ha-sudul orașului; 

-Baseanca-90,3 ha-vestul orașului; 

-Puiernita-34,5 ha-vest orașului; 
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-Laceanca-46,6 ha-vest oraș; 

-Starcianca-23,2 ha-vest oraș; 

-Datcu-38,9 ha-vest oraș; 

-Podu Broşteni-Cerbu-7,91 ha-nord oraș; 

-Podu Broşteni-Cerbu-7 ha-nord; 

-Brosteni-23,65 ha-nord; 

-Pârvu Rosu-19,67-nord-est; 

-Regep-13,8 ha –est; 

-Pârvu Rosu-11,73 ha- nord; 

-Regep-7,51 ha-est; 

-Regep-7,14 ha-est; 

-Pârvu Roşu—epure-22 ha-nord est; 

-Pârvu Roşu Moaghin-26,70 ha nord est; 

-Bodu Broşteni-balti-20 ha-nord; 

C. Lacuri/ heleșteu; 

- heleșteu Telesti-4,81 ha,h=2,5 m; 

- heleșteu Scroafa  1-1,07 ha,h=1,8 m; 

- heleșteu Scroafa 2-1,14 ha,h=1,6 m; 

- heleșteu Tarlesti-057 ha,h=1m; 

- heleșteu Pârvu Roşu-4,65 ha,h=1,4m; 

- heleșteu Pârvu Rosu-2,8 ha,h=1,3 m; 

- heleșteu Vasileşti 1400  mp,h=0,30m; 

- heleșteu Boblegi-1,75 ha,h=08m; 

- heleșteu Brosteni-1,6 ha,h=1m; 

- heleșteu Laceni-1 ha,h=1,20 m; 

- heleșteu Pârvu Rosu-0,75 ha,h=1,00m 

- heleșteu Pârvu Rosu-1 ha,h=0,6 m; 

- heleșteu Costesti-056 ha,h=1m; 

- heleșteu Starci-2,4 ha,h-=1,5 m; 

- heleșteu Starci-0,90 ha,h=1,2m; 

- heleșteu Costest-050 ha,h=1m; 

- heleșteu Smei-0,45 ha; 

- heleșteu Smei-056 ha; 

 

Obiceiuri şi tradiţii în Costeşti 

 

Obiceiurile de peste an din zona oraşului Costeşti ocupă datorită importanţei lor un loc 

aparte. Ca şi obiceiurile de iarnă, obiceiurile de peste an sunt străvechi, de factura precreştină, 

cu un evident conţinut laic, adaptate şi uneori chiar suprapuse sărbătorilor  religioase. 

Obiceiurile de peste an, practicate sub forma unor jocuri, colinde sau petreceri pot fi grupate 

astfel: 
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- Obiceiuri de primăvară: se practicau în preajma Paştelui, de Sfântul Gheorghe şi de 

Rusalii fiind considerate sărbători ale naturii reînviate 

- Obiceiuri de vară: practicate în perioadele de secetă, de Sf. Ilie sau Tăierea Capului 

Sf. Ioan Botezătorul 

- Obiceiuri de toamnă: practicate de Sf. Maria Mică sau Sf. Dumitru socotite 

manifestări ale bucuriei recoltelor bogate. 

 

Obiceiuri de primăvară 

 Focul Măcinicilor (9 martie ) – sărbătoarea celor 40 de sfinţi. Gospodarii greblează 

curţile şi grădinile, curăţă pomii de uscături strâng gunoaiele şi el; dau foc în dimineaţa zilei 

de 9 martie. Gospodinele pregătesc colaci împletiţi, care se cheamă bradoşi peste care pun 

apa cu zahăr sau miere. 

 Obiceiuri de Sfântul Gheorghe 

În seara premergătoare zilei de Sfântul Gheorghe cei mai mulţi locuitori pun la grajdul 

vitelor sau la stâlpul porţii de la intrare în curte o ramură înfrunzită de jugastru care 

simbolizează triumful naturii, venirea cu adevărat a anotimpului cald. 

De Sfântul Gheorghe se practica şi obiceiul legat de furatul laptelui de la vaci. Obiceiul era 

practicat de unele femei invidioase pe anumite persoane din sat, care erau mai înstărite şi 

aveau vaci care dădeau mult lapte. 

 Paparuda 

Se întâmplă ca după o primăvară frumoasă cu vegetaţie bogată să urmeze o perioadă de 

secetă. În aceste împrejurări când arşiţa soarelui stăruia prea mult omul în neputinţă credea 

că săvârșind anumite practici ar câştiga bunăvoinţa lor în declanşarea ploilor. Cea mai 

răspândită practică pentru invocarea ploii în perioada de secetă era Paparudă – un colind în 

grup. 

 Căluşul 

Jocul Călușului de Rusalii, o tradiţie în Costești 
 

Pe ei nu îi îndeamnă nimeni să poarte costumul tradiţional românesc, însă, de câteva ori pe 

an îmbracă cu mândrie costumul de căluşar şi le aduc oamenilor, potrivit tradiţiei, belşug, 

sănătate şi veselie.  

Căluşul se dansează la Costeşti în fiecare an, în ziua de Rusalii, dar şi în a doua zi, de 

Sânziene, acolo unde tinerii şi bătrânii merg din poartă în poartă. 

Dansatorii au credinţa că obiceiul alungă spiritele rele şi chiar vindecă anumite boli. Pentru 

binefacerea lor, gazdele le dau dansatorilor apă, usturoi şi bani, pentru că dansul este 

aducător de ploaie, de bogăţie în hambare, alungă relele, duhul-boală şi Ielele.  

Căluşarii sunt aşteptaţi cu porţile deschise şi cu găleţi de apă în mijlocul curţii, în jurul 
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cărora joacă.  

Semănând cu personaje din obiceiurile altor popoare (arlechin, bufon, nebun), Mutu’ este 

costumat cu haine vechi, rupte şi peticite, poartă pălărie (sau căciulă) şi mască, iar la brâu se 

încinge cu o legătură din sfoară, de care atârnă usturoiul şi pelinul, plante protectoare (prin 

calităţile lor apotropaice); în mână ţine fie sabia (adesea vopsită în roşu), fie biciul (cu care 

atinge pe actanţii care participă la eveniment: căluşari, gazde, vecini). 

Mutu’ poartă adesea haine de femeie şi face „gesturi prosteşti“, de aici venindu-i şi numele 

de „proasta din Căluş“.  

Căluşul
7
 este un dans popular specific Olteniei şi Munteniei, având origini precreştine,  şi 

reprezintă un ritual de vindecare a bolilor psihice care se presupune că sunt aduse de fiinţe 

fantastice, numite Iele sau Rusalii. 

 În regiune principalele localităţi în care s-a păstrat jocul căluşului sunt: Comuna Bîrla, sat 

Zorile (oraş Costeşti), sat Pădureţi (comuna Lunca Corbului), sat Vităneşti (comuna Sârbii 

Măgura), comuna Stolnici, comuna Corbu. 

Jocul este legat în prezent de Sărbătoarea Cinzecimii sau Pogorârea Sfântului Duh, la 50 de 

zile de la Paşte. În 2005, Căluşul a fost inclus în Lista Capodoperelor Patrimoniului Oral şi 

Imaterial al Omenirii, alături de tangoul argentinian, caligrafia chineză sau teatrul de păpuşi 

Wayang din Indonezia. În teritoriu, importante vetre căluşăreşti se regăsesc la Costeşti, 

Stolnici şi Sârbii Măgura. De altfel, în tot teritoriul predomină dansurile populare ca formă 

predominantă de manifestare a culturii locale. Astfel în aproape fiecare localitate întâlnim 

formaţii de dansuri populare iar în Costeşti există Ansamblul folcloric Mugurelul. 

Obiceiuri de Anul Nou 

Obiceiurile se practicau în seara şi în noaptea de Anul Nou erau legate de bunul mers al 

gospodăriei şi de rodnicia câmpului sau de soarta tinerilor aflaţi în prag de căsătorie. 

Dintre aceste obiceiuri menţionăm: pocnitul seminţelor, pusul cepelor, pusul oalelor, 

număratul ulucilor, bobăritul, datul de grindă, încurarea cailor, jocul ursului, şezătorile.  

Ansambluri folclorice: 

- Ansamblul „Mugurelul”, cu  activitate din anul 1977”cu premii obținute. 

- Formație de călușari cu o activitate de peste 81 ani; 

- Formație de muzică ușoară şi populară; 

 

 

                                                 
7
 Sursă: Planul de dezvoltare locală a teritoriului Găvanu-Burdea, 2010-2013 - Asociaţia Comunelor de pe 

Valea Cotmenei 
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Manifestări anuale organizate: 

- Zilele orașului Costești, care se sărbătoresc anual în data de 01 iunie (datorită 

declarării ca oraș a localității în ziua de 01.06.1968.) 

- Festivalul național de muzică ușoară şi dans modern”Floare de castan”; 

- Sărbătoarea de Rusalii-obiceiul tradițional al calusului specific în orașul Costești; 

- Festivalul Naţional al ansamblurilor folclorice şi al formațiilor de caluşari ”Dumitru 

Tudor –Refu” 

- Anual în orașul Costești se organizează târgul tradițional de Sf.Ilie-20 iulie. 

- Se practică piscicultura în orașul Costești, însă nu au existat concursuri de pescuit. 

 

Există mai multe potenţiale atracții turistice, dintre care menţionăm lăcaşurile de cult religios: 

1. Biserica de lemn, hramul „Adormirea Maicii Domnului”  (M.I.) - Costeşti  -- 

Bălteni (Podu Broşteni) 

Biserica de lemn de la Bălteni- Podu Broşteni, a fost ridicată, conform unei inscripţii aflate pe 

spatele uşii edificiului, în anul 1798, de către Radu meşterul, Matei meşterul,  popa Mărinu, 

duhovnicul „cu cetaşii săi mai sus de gura Adâncatei”.  

2. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Costeşti – Podu Broşteni 

Întrucât vechea biserică de lemn a fost aproape ruinată de scurgerea timpului, enoriaşii au 

luat hotărârea de a ridica un nou edificiu de zid, căruia i-au dat acelaşi hram pe care l-a avut 

bătrânul lăcaş. Prin osteneala preotului paroh Stan I. Radu şi a epitropului Alexandru 

Chiţibuş, sprijiniţi de obştea parohiei, în anul 1936 s-a pus piatra de temelie a bisericii de zid.  

Biserica de lemn din Podu Broșteni, județul Argeș aflată într-o stare de degradare avansată a 

fost adusă în cimitirul Mănăstirii Curtea de Argeș, unde a fost restaurată. Inscripția din dosul 

ușii de intrare amintește numele meșterilor care au ostenit pentru ridicarea acestei bisericuțe, 

menționând totodată și anul edificării ei - 1788. Biserica are hramul "Adormirea Maicii 

Domnului". Alături de bisericile de lemn din Palanga, județul Vâlcea și din Drăganu-Olteni, 

județul Argeș, această biserică formează Rezervația de arhitectură și artă 

bisericească înființată în parcul Mănăstirii Curtea de Argeș. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Curtea_de_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1788
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Palanga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Dr%C4%83ganu-Olteni
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Sursă: Bogdan Ilieş - Operă proprie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C8%99teni#/media/

File:Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C5%9FteniAG01.jpg 

 

3. Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” Costeşti – Broşteni  

Existenţa bisericii  vechi de lemn din Broşteni (Broştenii Mari), cu hramul „Duminica 

Tuturor Sfinţilor” este menţionată  la începutul secolului  al XIX-lea, respectiv în catagrafia 

Teleormanului de Sus şi Cotmeana din 1810 – „Broşteni.  

4. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” şi „Duminica Tuturor Sfinţilor” (M.I.) Costeşti 

– Lăceni 

Începuturile cunoscute ale bisericii din Lăceni datează din anul 1775, cînd preot al bisericii 

de lemn era popa Stan sin popa Stan, hirotonisit  la 10 iulie 1775.  

5. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul prooroc Ilie Tesviteanul” 

(M.I.) Costeşti 

 

Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_Rom%C3%A2nia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bogdan_salaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C8%99teni#/media/File:Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C5%9FteniAG01.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C8%99teni#/media/File:Biserica_de_lemn_din_Podu_Bro%C5%9FteniAG01.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_Rom%C3%A2nia
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Biserica din Costeşti a fost ridicată pentru a înlocui pe cea de lemn, pierită în tragicul 

incendiu din noaptea de 18-19 aprilie 1930. Edificiul dce zid a fost construit între anii 1930-

1933 cu ajutoarele obţinute prin donaţii din toată lumea creştină. Nu s-a ridicat însă pe locul 

vechii biserici de lemn ci în centrul localităţii, spre a o înlocui pe cea dispărută.  

6. Biserica „Sfinţii Arhangheli” şi „Naşterea Maicii Domnului” Costeştii Noi  

 

„Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh. Ridicatu-s-a acest 

sfânt lăcaş cu cheltuiala robilor lui Dumnezeu Voicu Ion şi soţia lui Iuliana, cu 

binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Calinic al Argeşului şi Muscelului şi s-a pus piatra de 

temelie în anul 1998, sub îndrumarea Înaltpeasfinţiei Saşle şi a părintelui consilier 

arhidiacon Caliopie Ichim s-au desfăşurat lucrările de construcţie până în 2003. În 2007 

Înaltpreasfinţitul Calinic a săvârşit prima liturghie şi a numit paroh pe preotul Gherghina 

Voicu  Cristian  Claudiu, care a continuat  lucrările de construcţie şi pictură. În anul 2009 

bisericii i-a fost adăugat pridvorul, iar pictura a fost finalizată în anul 2011 ... Pictor Nicolae 

Vâlcu”                                              

7. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” – Paraclisul Protoieriei  Costesti , Str. pitesti, Nr. 1  

În anul 2007, în curtea Protoieriei Costeşti s-a ridicat un impunător edificiu religios în stilul 

tradiţional maramureşean – biserica de lemn, cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi - Vasile, Grigore 

şi Ioan”.  

8. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Costeştii Vechi 

Cea mai veche biserică din Costeştii Vechi (Costeştii de pe Teleorman) – biserica de lemn cu 

hramul „Cuvioasa Paraschiva”, este consemnată de catagrafia din 1810.  Biserica a fost 

ridicată însă ceva mai devreme, în secolul al XVIII-lea, fiindcă unul dintre slujitorii săi, 

diaconul Nicola sin d(iaconu) Iene, fusese hirotonisit la leat 7297 (1788)  Oct. 29, 

argumentându-se astfel vechimea bisericii. În anul 1845 biserica se afla în activitate, iar la 

1878 enoriaşii solicitau ridicarea unei biserici de zid în locul celei veci, de lemn care se afla 

„peste apa Teleormanului”. 

9. Biserica „Cuvioasa Parascheva” Costeşti – Stârci 

Biserica din Stârci,  închinată hramului „Cuvioasa Parascheva”, este consemnată în 

„Catagrafia Teleormanului de Sus şi Cotmeana” din 1810, ca „biserică de lemn tare”, ceea 

ce presupune o existenţă nu prea îndelungată, probabil de la sfârşitul veacului al XVIII-lea 

(1770 sau 1779, după unele surse), ori începutul secolului al XIX-lea. Actuala biserică de zid 

s-a ridicat între anii 1943-1945şi a fost  pictată de Emil Ivănescu, prin străduiţa preotului 

Dumitru Sandu. S-a sfinţită de vrednicul Episcop Iosif Gafton al Argeşului. Prefacerii 

înnoitoare s.au executat şi în ultima perioadă, de către preotul Paroh Ion Neacşu, cu sprijinul 

obştei de enoriaşi şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi 

Muscelului. 

10. Biserica de lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor” Costeşti – Pârvu Roşu 

Biserica veche din Pârvu Roşu este consemnată în documentele de arhivă din 1859 ca având 

vechimea de 80 ani, ceea ce corespunde anului 1779. Raportul revizorului eclesiastic din 
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1845 o înregistrează în activitate, iar în anul 1859 era dărăpănată, cerându-se repararea sau 

închiderea ei. Enoriaşii o repară, fiind redeschisă în 1860 (T. Mavrodin, p. 200, 364). Ca 

urmare a reparaţiilor succesive, biserica veche din Pârvu-Roşu a supravieţuit tuturor 

vicisitudinilor vremurilor, ajungând până la noi. Din încredinţarea şi purtarea de grijă a 

Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, vechiul edificiu, 

martor al măiestriei artistice  în arhitectura de lemn a edificiilor religioase, se află în curs de 

restaurare. 

11. Biserica de zid, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Costeşti – Pârvu 

Roşu 

Întrucât vechiul edificiu de lemn a devenit, datorită vârstei, impropriu oficierii cultului 

religios, din arhiereasca purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic al Argeşului şi 

Muscelului faşă de păstoriţii din eparhie, în anul 1995 s-a pus piatra de temelie a unui nou 

lăcaş religios. Cu stăruinţa preoţilor Emil Constantinescu şi Marius Anghel, ajutaţi de 

enoriaşi, biserica a fost finalizată în anul 2011.  

12. Biserica de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” (Biserica din Vale) (M.I.) 

Costeşti –Teleşti,  

 

Sursă: Alexandru Baboş - Operă proprie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_%22%C3%8En%C4%83l%C8%9Barea_Do

mnului%22_din_Coste%C8%99ti,_cartierul_Tele%C8%99ti#/media/File:Telesti_AG.bislem

n.SV.jpg 

 

Atestată documentar pentru prima dată în Catagrafia din 1810, ca „biserică de lemn tare”, 

ctitoria moşnenilor din Teleşti este cu mult mai veche. Dovada acestei afirmaţii este adusă de 

pisania cuprinzând numele celor care au „dat la biserică pentru şindrila” acoperișului, la 

„văleat 7281 (1772-1773), ceea ce presupune existenţa certă a locaşului la acea dată.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Albabos


63 

 

13. Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Costeşti – Teleşti 

Biserica din Teleştii de Jos este consemnată documentar cu hramul Sfinţii Voievozi, fiind 

construită în secolul al XVIII-lea, refăcută între anii 1836-1837 (N. Stoicescu) şi  s-a reparat 

în anul 1864.  

14. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” Costeşti – Zmei 

Aşezământul religios din cătunul Zmei nu are o istorie prea bogată şi cunoscută. Nu este 

consemnată nici de vreuna din catagrafiile începutului de secol XIX. Documentele din arhive 

consemnează că îa anul 1883 enoriaşii cătunului Zmei din comuna Podu-Broşteni fac 

plângere către episcopie deoarece biserica era abandonată, fără însă a se preciza starea 

materială în care se afla.  

15. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”  (M.I.) Costeşti – Zorile 

Aşezată în partea de sud-vest a oraşului Costeşti în cartierul Zorile (fost Băseni), biserica de 

lemn a fost datată, conform tipologiei şi elementelor constructive, ca fiind ridicată, iniţial, la 

sfârşitul secolului al XVII-lea. În ultimii ani biserica a fost restaurată, fiindu-i refăcută şi 

învelitoarea de şiţă, redându-i-se astfel înfăţişarea iniţială. 

 

Sursă: http://www.primariaCosteștiag.ro/viewpage.php?page_id=1 

16. Biserica de zid, hramul „Cuvioasa Paraschiva” Costeşti – Zorile 

Fiindcă biserica de lemn devenise neîncăpătoare şi, în parte, afectată de trecerea timpului, 

preotul parohiei Băseni (vechea denumire a satului), Marin Bradu, dorea, încă din 1912, să 

ridice un lăcaş nou. Biserica se va ridica însă abia în perioada 1939-1940, primind acelaşi 

hram ca şi vechiul edificiu – „Cuvioasa Paraschiva”.  
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În Costeşti există mai multe monumente istorice înscrise în Patrimoniul cultural 

național al României: 

COD LMI Denumire Adresa Datare 

AG-II-m-A-13609 Biserica de lemn „Înălțarea Domnului” - 

Telești 

Cartier Telești 1773 

AG-II-m-B-13610 Biserica memorial „Sf. Nicolae” Cartier Zorile, în 

cimitir 

1933 

AG-II-m-A-13611 Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - 

Zorile 

Cartier Zorile 1807 

AG-II-m-B-13616 Fosta Judecătorie Str. Pitești 1A 1890 

AG-II-m-B-13612 Fosta Primărie Costești Str. Victoriei 1 înc. sec. 

XX 

AG-II-m-B-13613 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 

„Sf. Prooroc Ilie” 

Str. Victoriei 29 1933 

AG-II-m-B-13615 Protoieria, azi casă parohială Str. Victoriei 29A 1933 

AG-II-m-B-13614 Casa Bădescu Str. Victoriei 40 sec. XIX 

AG-II-m-B-13618 Casa Nicolau Str. Victoriei 105 înc. sec. 

XX 

AG-II-m-B-13617 Casa Echinescu Str. Victoriei 110 sf. sec. 

XIX 

Sursă: http://www.cultura.ro/ 

 

FORȚA DE MUNCĂ 

Conform „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015”,  în anul 2007 exista un disponibil de forță de muncă atât în agricultură cât şi în 

industrie, datorită încetării activității unor unități de stat agricole, precum şi industriale. 

Aceasta a afectat în special navetiștii care se îndreptau spre locurile de muncă ale orașului ce 

reprezintă un centru de atragere a personalului muncitor din comunele vecine. Numărul 

locurilor de muncă din oraș nu asigurau necesarul forţei de munca existente, fapt ce a 

menținut o deplasare zilnică a acestor activităţi spre zonele industriale ale municipiului Pitești 

(25 km). 

Conform aceleiaşi strategii (Sursa: INS-BDL, Județul Argeș) numărul salariaţilor a fost de 

2232 la nivelul oraşului Costeşti în anul 2007, iar pe sectoare de activitate structura lor a fost: 

Agricultura 96 salariați 

Industrie – total, din care: 668 

- Industria extractiva 2 salariați 

- Industria prelucrătoare 597 salariați 

Energie electrica şi termica, gaze şi apa 69 salariați 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti-Tele%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Coste%C8%99ti-Tele%C8%99ti
http://www.cultura.ro/


65 

 

Construcții 109 salariați 

Comerț 271 salariați 

Transport şi posta 100 salariați 

Activităţi financiare, bancare şi de asigurări 20 salariați 

Administrație publica 132 salariați 

Învățământ 234 salariați 

Sănătate şi asistenţă socială 316 salariați 

În anul 2013, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică numărul mediu al salariaţilor 

din Costeşti a scăzut comparativ cu anul 2007 ajungând la 2036 salariaţi. 

 

Numărul mediu al 

salariaților 
Județ Argeș Oraș Costești 

Anul 1999 172,589 2,908 

Anul 2000 166,760 2,614 

Anul 2001 158,033 2,567 

Anul 2002 154,137 2,429 

Anul 2003 146,499 2,672 

Anul 2004 139,550 2,440 

Anul 2005 137,331 2,335 

Anul 2006 136,538 2,223 

Anul 2007 145,895 2,232 

Anul 2008 146,835 2,236 

Anul 2009 136,440 1,996 

Anul 2010 123,836 1,891 

Anul 2011 124,853 1,861 

Anul 2012 129,116 2,042 

Anul 2013 130,859 2,036 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Sursă: www.listafirme.ro 

Analizând structura personalului angajat în cele 18 localităţi, respectiv: Bârla, Buzoeşti, 

Căldăraru, Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, 

Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni, arată o creştere constantă 

a numărului de salariaţi: 

  

Salariaţi teritoriu 18 

localităţi 
2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultură, silvicultură şi pescuit                  

421          435          499          527          574  

B Industria extractivă                    -              -              -              -              -    

C 

Industria prelucrătoare                  

545          586          648       1,037       1,233  

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiționat                    -              -              -              -              -    

http://www.listafirme.ro/
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Salariaţi teritoriu 18 

localităţi 
2010 2011 2012 2013 2014 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi 

de decontaminare                    -              17            18            19            16  

F 

Construcții                   

51            51            57            41            40  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

                 

281          343          371          408          411  

H 

Transport şi depozitare                   

45            66            76            88            67  

I 

Hoteluri şi restaurante                   

16            15            14            16            15  

J 

Informații şi comunicații                     

7            19            37              5            35  

K 

Intermedieri financiare şi 

asigurări 

                    

2              3              3              4              6  

L Tranzacții imobiliare                    -              -                1              1              1  

M 

Activităţi profesionale, științifice 

şi tehnice 

                    

1              1              3              7              5  

N 

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport                    -              -              -                1              1  

O 

Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public 

                    

2              2              2              2              2  

P Învățământ                    -            

Q Sănătate şi asistenţă socială                    -            

R 

Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 
                    

5              7              7              7              7  

S Alte activităţi de servicii                    -                1              3              7              5  

    

              

1,376       1,546       1,739       2,170       2,418  

Sursă : www.listafirme.ro 

Numărul salariaţilor a crescut constant în perioada 2010-2014 de la 1376 la 2418 locuitori. În 

anul 2014 peste 50% din salariaţi lucrau în firme din domeniul „Industria prelucrătoare” şi 

23.74% în domeniul „Agricultură, silvicultură şi pescuit”. 

Firma Localitate Domeniu 
Angajați 

2014 

LACTAG SA Costești Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 493 

COMEFIN SA Costești 

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 

autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 318 

VAGABOND CLOTHING 

SRL Costești 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 

(exclusiv lenjeria de corp) 161 

AVICOLA COSTESTI SA Costești Creșterea porcinelor 132 

HADITON GROUP SRL Bârla Creșterea păsărilor 82 

DANBRED ARGES SRL Slobozia Creșterea porcinelor 78 

POLNIC SRL Mozăceni 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie 66 

http://www.listafirme.ro/
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Firma Localitate Domeniu 
Angajați 

2014 

ROMCOLET AG SRL 

Stefan Cel 

Mare Fabricarea produselor de morărit 47 

SIF SRL 

Stefan Cel 

Mare 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie 38 

Sursă : www.listafirme.ro 

Firma cu cel mai mare număr de angajaţi în anul 2014 a fost Lactag SA din Costeşti. Alte 

firme cu un număr ridicat de salariaţi în anul 2014 au fost: Comefin SA, Vagabond Clothing 

SRL, Avicola Costesti SA, Haditon Group SRL, Danbred Arges SRL, Polnic SRL. 

  Salariaţi teritoriu 18 localităţi 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 30.60% 28.14% 28.69% 24.29% 23.74% 

B Industria extractivă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C Industria prelucrătoare 39.61% 37.90% 37.26% 47.79% 50.99% 

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiționat 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 0.00% 1.10% 1.04% 0.88% 0.66% 

F Construcții 3.71% 3.30% 3.28% 1.89% 1.65% 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 20.42% 22.19% 21.33% 18.80% 17.00% 

H Transport şi depozitare 3.27% 4.27% 4.37% 4.06% 2.77% 

I Hoteluri şi restaurante 1.16% 0.97% 0.81% 0.74% 0.62% 

J Informații şi comunicații 0.51% 1.23% 2.13% 0.23% 1.45% 

K Intermedieri financiare şi asigurări 0.15% 0.19% 0.17% 0.18% 0.25% 

L Tranzacții imobiliare 0.00% 0.00% 0.06% 0.05% 0.04% 

M 

Activităţi profesionale, științifice 

şi tehnice 0.07% 0.06% 0.17% 0.32% 0.21% 

N 

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.04% 

O 

Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public 0.15% 0.13% 0.12% 0.09% 0.08% 

P Învățământ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Q Sănătate şi asistenţă socială 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

R 

Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 0.36% 0.45% 0.40% 0.32% 0.29% 

S Alte activităţi de servicii 0.00% 0.06% 0.17% 0.32% 0.21% 

    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Numărul de salariaţi din oraşul Costeşti a fost şi el fluctuant, urmând tendinţa judeţului. 

Există în ultimii doi ani o tendinţă de creştere a numărului de salariaţi. 

Numărul mediu al salariaţilor: 

 Nr. mediu al 

salariaţilor din Județ 

Argeş* Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din Oraş 

Costeşti  Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti  

Sursă : 

www.listafirme.ro 

**Ia în calcul doar 

angajaţii din mediul 

privat 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti   

 

*** Angajaţi în  

administraţia 

publică 

Anul 

1999 

172,589 2,908   

Anul 

2000 

166,760 2,614   

Anul 

2001 

158,033 2,567   

Anul 

2002 

154,137 2,429   

Anul 

2003 

146,499 2,672   

Anul 

2004 

139,550 2,440   

Anul 

2005 

137,331 2,335   

Anul 

2006 

136,538 2,223   

Anul 

2007 

145,895 2,232   

Anul 

2008 

146,835 2,236   

Anul 136,440 1,996   

http://www.listafirme.ro/
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 Nr. mediu al 

salariaţilor din Județ 

Argeş* Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din Oraş 

Costeşti  Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti  

Sursă : 

www.listafirme.ro 

**Ia în calcul doar 

angajaţii din mediul 

privat 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti   

 

*** Angajaţi în  

administraţia 

publică 

2009 

Anul 

2010 

123,836 1,891 815 1,076 

Anul 

2011 

124,853 1,861 844 1,017 

Anul 

2012 

129,116 2,042 938 1,104 

Anul 

2013 

130,859 2,036 1341 695 

Anul 

2014 

  1530  

 

Dacă înainte de anul 2012, numărul salariaţilor din Costeşti din administraţia publică era net 

superior celui din mediul privat, ulterior situaţia s-a inversat, astfel încât în anul 2013 în 

mediul privat erau 1341 salariaţi faţă de 695 în administraţia publică. Angajaţii din 

administraţia publică reprezentau în 2013 aproximativ 52% din salariaţii din Costeşti. 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

http://www.listafirme.ro/
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Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul oraşului Costeşti s-a înregistrat în 2014 cel mai mare număr de salariaţi în 

domeniul Industria prelucrătoare respectiv 67.97% din totalul numărului de salariaţi, urmat 

de domeniul comerţ 14,64% şi agricultura 14.05%. În domeniul construcţii numărul 

salariaţilor reprezentau în 2014, 1.24%. Domeniul alte servicii este slab reprezentat prin 

numărul de salariaţi. 

La nivelul oraşului Costeşti s-au înregistrat în 2014, 1040 de salariaţi, în creştere faţă de 417 

în 2010. 

Numărul de salariaţi din domeniul industriei prelucrătoare a crescut de la 51.17% în 2010 la 

67.97% în 2014. 

Număr personal salariat Costeşti – 

valori absolute 
2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și pescuit 159 154 171 184 215 

C - Industria prelucrătoare 417 424 474 856 1040 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

0 0 0 0 0 

F - Construcții 50 49 52 32 19 

G - Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

166 183 205 222 224 

H - Transport şi depozitare 9 21 25 27 12 

I - Hoteluri şi restaurante 6 5 2 5 4 

J - Informații şi comunicații 4 4 4 4 4 

K - Intermedieri financiare şi asigurări 1 0 0 0 2 

M - Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice  
1 1 1 2 3 

N - Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport  
0 0 0 1 1 

O - Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
2 2 2 2 2 
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Număr personal salariat Costeşti – 

valori absolute 
2010 2011 2012 2013 2014 

R - Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
0 0 0 1 0 

S - Alte activităţi de servicii 0 1 2 5 4 

 TOTAL 815 844 938 1341 1530 

Sursă: www.listafirme.ro 

Număr personal salariat Costeşti – 

valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și pescuit 19.51% 18.25% 18.23% 13.72% 14.05% 

C - Industria prelucrătoare 51.17% 50.24% 50.53% 63.83% 67.97% 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

F - Construcții 6.13% 5.81% 5.54% 2.39% 1.24% 

G - Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

20.37% 21.68% 21.86% 16.55% 14.64% 

H - Transport şi depozitare 1.10% 2.49% 2.67% 2.01% 0.78% 

I - Hoteluri şi restaurante 0.74% 0.59% 0.21% 0.37% 0.26% 

J - Informații şi comunicații 0.49% 0.47% 0.43% 0.30% 0.26% 

K - Intermedieri financiare şi asigurări 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 

M - Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice  
0.12% 0.12% 0.11% 0.15% 0.20% 

N - Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport  
0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 

O - Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
0.25% 0.24% 0.21% 0.15% 0.13% 

R - Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 

S - Alte activităţi de servicii 0.00% 0.12% 0.21% 0.37% 0.26% 

 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Sursă : www.listafirme.ro 

Șomeri 

înregistrați Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Județ Argeș 19721 14540 16309 18498 15334 

 Costeşti 292 200 193 271 161 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Șomajul nu reprezintă o problemă deosebită nici în judeţul Argeş nici în oraşul Costeşti. 

Şomajul a evoluat fluctuant, tendinţa fiind una de scădere. Dinamica înregistrată la nivelul 

oraşului Costeşti urmează tendinţele de la nivelul judeţului. 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Șomeri înregistrați Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Judeţ Argeş 19721 14540 16309 18498 15334 

 Costeşti 292 200 193 271 161 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

http://www.listafirme.ro/
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Numărul şomerilor înregistraţi în oraşul Costeşti în perioada 2010-2014 a urmat aceeaşi trend 

ca cel de la nivelul judeţului Argeş, respectiv a scăzut în 2011 faţă de 2010, ulterior a crescut 

până în 2013 şi scăzând din nou în anul 2014. 

Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii în judeţul Argeş şi în oraşul Costeşti în perioada ianuarie 

2010 – mai 2015. 

Atât la nivelul judeţului Argeş, cât şi la nivelul oraşului Costeşti se observă ca numărul 

şomerilor creşte în general în lunile noiembrie – februarie, în rest având un trend descendent.  

  Argeș Costești 

Luna ianuarie 2010             25,653             418  

Luna februarie 2010             26,146             425  

Luna martie 2010             26,271             437  

Luna aprilie 2010             25,219             422  

Luna mai 2010             23,517             367  

Luna iunie 2010             22,536             357  

Luna iulie 2010             21,597             346  

Luna august 2010             20,741             330  

Luna septembrie 2010             20,282             324  

Luna octombrie 2010             19,964             317  

Luna noiembrie 2010             19,815             308  

Luna decembrie 2010             19,721             292  

Luna ianuarie 2011             18,825             277  

Luna februarie 2011             18,842             257  

Luna martie 2011             16,677             214  

Luna aprilie 2011             15,080             156  

Luna mai 2011             13,849             137  

Luna iunie 2011             13,308             143  

Luna iulie 2011             13,836             156  

Luna august 2011             13,980             185  

Luna septembrie 2011             14,125             200  

Luna octombrie 2011             14,009             193  

Luna noiembrie 2011             14,327             199  

Luna decembrie 2011             14,540             200  

Luna ianuarie 2012             14,616             186  

Luna februarie 2012             14,563             188  

Luna martie 2012             13,891             170  

Luna aprilie 2012             12,795             152  

Luna mai 2012             12,460             151  

Luna iunie 2012             12,311             146  

Luna iulie 2012             12,985             165  

Luna august 2012             13,730             167  
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  Argeș Costești 

Luna septembrie 2012             13,519             162  

Luna octombrie 2012             14,126             167  

Luna noiembrie 2012             15,402             175  

Luna decembrie 2012             16,309             193  

Luna ianuarie 2013             16,685             198  

Luna februarie 2013             16,684             193  

Luna martie 2013             16,245             185  

Luna aprilie 2013             15,459             180  

Luna mai 2013             14,020             178  

Luna iunie 2013             13,783             174  

Luna iulie 2013             15,084             201  

Luna august 2013             14,448             214  

Luna septembrie 2013             16,301             238  

Luna octombrie 2013             17,501             262  

Luna noiembrie 2013             18,396             280  

Luna decembrie 2013             18,498             271  

Luna ianuarie 2014             19,081             267  

Luna februarie 2014             18,860             256  

Luna martie 2014             17,769             232  

Luna aprilie 2014             15,727             195  

Luna mai 2014             14,720             156  

Luna iunie 2014             14,508             175  

Luna iulie 2014             14,767             180  

Luna august 2014             14,381             181  

Luna septembrie 2014             14,647             175  

Luna octombrie 2014             14,693             169  

Luna noiembrie 2014             15,100             171  

Luna decembrie 2014             15,334             161  

Luna ianuarie 2015             15,523             161  

Luna februarie 2015             16,024             167  

Luna martie 2015             15,632             157  

Luna aprilie 2015             14,926             152  

Luna mai 2015             14,185             157  

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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2.2 RETROSPECTIVA FACTORILOR DETERMINANŢI AI TERITORIULUI 

VARIABILE INTERNE 

 

1.DEMOGRAFIE ȘI PIAȚA MUNCII 

 

Populația totală, populația activă 

  
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Oraș Costești 
11086 11078 11043 10956 10892 10819 10790 10711 

Sursa: Institutul National de Statistica 

 

După cum se observă din tabel, populația orașului Costești a avut un trend descrescător între 

anii 2007-2014, înregistrând o scădere a populației cu 3,38% în anul 2014 fata de anul 2007.   

Anul 

1999 

Anul 

2002 

Anul 

2011 

12.091** 10.765* 10.375* 

*Sursa: Recensământ Romania 

**Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 408/24.VII.2001. 

Conform datelor obținute în urma Recensămintelor din 2002 și 2011, la nivelul anului 2011 

erau înregistrați 10.375 locuitori în Costești, în scădere cu 3,62% fata de anul 2002, când se 

înregistrau 10.765 locuitori. 

Comparativ cu anul 1999, numărul de locuitori a scăzut cu 10,96% în anul 2002 și 14,19% în 

anul 2011. 
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Populația activă 

Populația activă 
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

0-15 ani 1.529 1.496 1.439 1.406 1.408 1.398 1.379 1.332 

15-65 de ani 8.079 8.111 8.145 8.097 8.044 7.975 7.940 7.868 

65-85 de ani și 

peste 1.478 1.471 1.459 1.453 1.440 1.446 1.471 1.511 

*Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

Populația activă a urmat un trend pozitiv între anii 2007-2009, înregistrând o scădere mare în 

ultimii 5 ani, de la 8.145 locuitori în anul 2009 la 7.868 locuitori în anul 2014. 
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Populația repartizată pe grupe de vârstă 

Evoluția distribuției populației pe vârste și sexe, la nivelul teritoriului analizat, anii 2007 

– 2014 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0- 4 ani 425 432 424 437 449 434 428 419 

5- 9 ani 509 503 480 444 455 439 446 425 

10-14 ani 595 561 535 525 504 525 505 488 

15-19 ani 831 756 711 651 614 580 561 533 

20-24 ani 969 992 1.013 991 915 825 754 709 

25-29 ani 894 915 900 884 903 908 911 932 

30-34 ani 889 904 947 931 879 881 868 819 

35-39 ani 1.056 974 882 894 887 880 883 916 

40-44 ani 724 844 934 958 1.017 1.057 978 891 

45-49 ani 845 820 800 769 763 699 818 912 

50-54 ani 807 821 818 815 790 808 781 769 

55-59 ani 627 629 641 680 728 763 789 774 

60-64 ani 437 456 499 524 548 574 597 613 

65-69 ani 457 443 419 399 379 395 413 453 

70-74 ani 461 416 418 412 415 372 371 354 

75-79 ani 298 335 338 340 338 350 334 333 

80-84 ani 189 194 187 195 197 208 223 241 

85 ani și peste 73 83 97 107 111 121 130 130 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește populația tânără, în teritoriul analizat, între grupele de vârsta 0-4 ani, 

trendul a fost unul crescător intre anii 2004 – 2011, apoi a scăzut ușor. În schimb categoriile 

de vârsta 05-19 ani au înregistrat un trend descrescător, numărul scăzând de la an la an. 

Populația între 25 -29 de ani înregistrează un trend pozitiv constant în ultimii 4 ani, în timp ce 

populația cu vârste între 30 și 54 de ani înregistrează un trend alternant de la an la an în 

aceasta perioadă. Populația cu vârste cuprinse între 55 – 59 de ani scade drastic, în timp ce 

populația cu vârste cuprinse între 60 – 64 de ani înregistrează un trend crescător de la an la 

an. La nivelul teritoriului, numărul de persoane de peste 65 de ani a înregistrat un trend 

crescător între anii, încadrându-se în trendul județean. 

Soldul migrator 

Migrația internă și internaționala pentru teritoriul analizat 

  
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Stabiliri de reședința pe 

județe și localități 
214 235 139 116 140 134 

Plecări cu reședința pe 

județe și localități 
115 134 144 129 98 107 

Plecări cu domiciliul 

(inclusiv migrația externa) pe 

județe și localități 

194 252 199 255 176 180 

Stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migrația externa) pe 

județe și localități 

244 266 134 220 147 172 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Migrația internă a populației a oscilat în ultimii ani, înregistrând creșteri și scăderi de la an la 

an, urmând același trend la nivel de județ. 

Conform Primăriei Costești, Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa 

Persoanelor Costeşti, numărul locuitorilor în orașul Costești și cele 6 sate aparținătoare 

se prezintă astfel; 

Anul 2011=10053 locuitori 

Anul 2012=10515 locuitori 

Anul 2013=10724 locuitori, care sunt prezentați pe sexe și grupe de vârsta astfel; 

 

Nr. 

crt 

localitate Nr. total 

persoane 

Bărbați Femei  0-18 

ani 

18-35 35-65 Peste 

65 

1 Oraș Costești 8434 4171 4263 1327 2286 3899 922 

2 Sat Broșteni 680 334 346 91 144 279 166 

3 Sat Lăceni 155 76 79 15 29 73 38 

4 Sat Pârvu Roșu 606 301 305 66 110 244 186 

5 Podu Broșteni 458 233 225 71 82 201 104 

6 Sat Smei 149 72 77 12 34 50 53 

7 Sat Stârci 242 125 117 42 46 103 51 

 

Sporul natural =negativ (născuți=78 și decedați 120) pentru anul 2011 

                             Negativ (născuți=79 și decedați 134) pentru anul 2012) 

 Natalitate=anul 2011=78; 

                    anul 2012=79; 

 Natalitate sub 1 an pentru anul 2011=1 

                                            anul 2012=1 

Morbiditate=anul 2011=0 

                      anul 2012=0 

Mișcarea migratorie – stabiliți reședința în localitate =140 în anul 2011 

                                                                                   134 în anul 2012 
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Plecări cu reședința din localitate  =98 în anul 2011 

                                                         107 în anul 2012 

În cursul anului 2014, lucrătorii Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa 

Persoanelor Costeşti au eliberat un număr de 6938 acte de identitate, din care 6839 Cărți 

identitate, 99 Cărți provizorii după cum urmează: 

La 14 ani= 688 C.I, peste 18 ani = 9 C.I., ca urmare a expirării termenului de valabilitate = 

4623, schimbării numelui=241, schimbarea domiciliului=942, pierdute=508 deteriorate =162, 

alte cazuri =88,furate=13,cu procură=51 

Au fost luate în evidență un număr de 335 la naștere. 

În ceea ce privește mișcarea populației, în anul 2014 an au fost efectuate 2782 schimbări de 

domiciliu și 254 vize de reședința. 

Au fost întocmite 44 acte căsătorie, 97 acte deces, 28 divorțuri. 

În cadrul Planului Urbanistic General, elaborat în anul 2002 și aprobat în anul 2008, au 

fost realizate prognoze privind evoluția populației pentru anul 2015. Astfel s-a estimat că 

numărul de locuitori și profilul economico-social de importanță județeana va fi de 15.500 

locuitori cu profil economico social pentru Orașul Costești și profil agricol pentru comunele 

aparținătoare. 

În condiţiile în care ar apărea alte oportunităţi economice şi o dezvoltare social – culturală a 

oraşului Costești ar putea deveni pe termen mediu un centru important de influenţă în zona de 

sud a judeţului, aceasta presupunând atragerea unei forţe de muncă suplimentare care ar duce 

la creşterea populaţiei oraşului. 

Prognoze demografice 

Prognozele demografice au fost realizate pentru 3 tipuri de scenarii, având la baza 

următoarele ipoteze: 

 Scăderea populației în ultimii 7 ani în orașul Costești cu 3,38% în anul 2014 fata de 

anul 2007. 

 Scăderea populației urmând trendul național de scădere a numărului locuitorilor din 

Romania 

 Varianta pesimistă luată în calcul în Prognozarea numărului populației din România 

pentru următorii 20 de ani. 

 

 

 

 



83 

 

Varianta % 

Anul 

2007 

Anul 

2020 

Anul 

2030 

Anul 

2040 

Anul 

2050 

Medie -7,50% 11.086 10.255 9.485 8.774 8.116 

Optimistă -3,38%   10.711 9.908 9.165 8.477 

Pesimistă -8,70%   10.122 9.362 8.660 8.011 

 

Indicatori economici 

- Şomajul 

- Nivelul salariilor 

Șomeri 

înregistrați Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Județ Argeș 19721 14540 16309 18498 15334 

 Costeşti 292 200 193 271 161 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Șomajul nu reprezintă o problemă deosebită nici în judeţul Argeş nici în oraşul Costeşti. 

Şomajul a evoluat fluctuant, tendinţa fiind una de scădere. Dinamica înregistrată la nivelul 

oraşului Costeşti urmează tendinţele de la nivelul judeţului. 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Numărul de salariaţi a fost şi el fluctuant, urmând tendinţa judeţului. Există în ultimii doi ani 

o tendinţă de creştere a numărului de salariaţi. 
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Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul oraşului Costeşti s-au înregistrat în 2014 cel mai mare număr de salariaţi în 

domeniul Industria prelucrătoare respectiv 67.97% din totalul numărului de salariaţi, urmat 

de domeniul comerţ 14,64% şi agricultura 14.05%. În domeniul construcţii numărul 

salariaţilor reprezentau în 2014, 1.24%. Domeniul alte servicii este slab reprezentat prin 

numărul de salariaţi. 

La nivelul oraşului Costeşti s-au înregistrat în 2014, 1040 de salariaţi, în creştere faţă de 417 

în 2010. 

Comerţul a avut şi el o tendinţă de scădere 30% între 2010 şi 2014. Numărul de salariaţi din 

domeniul industria prelucrătoare a crescut de la 51.17% în 2010 la 67.97% în 2014. 

Conform Raportului „3.2 Cadrul metodologic pentru implementare eficienta a activităților de 

dezvoltare urbana durabila, elaborat de Banca Mondiala, 1168 locuitori din Costești,, 

reprezentând 24% din forța activă de muncă, fac naveta și lucrează în Pitești. 

Număr personal salariat 

Costeşti – valori absolute 
2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
159 154 171 184 215 

C - Industria prelucrătoare 417 424 474 856 1040 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi 

de decontaminare 

0 0 0 0 0 

F - Construcții 50 49 52 32 19 

G - Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 
166 183 205 222 224 
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Număr personal salariat 

Costeşti – valori absolute 
2010 2011 2012 2013 2014 

autovehiculelor şi motocicletelor 

H - Transport şi depozitare 9 21 25 27 12 

I - Hoteluri şi restaurante 6 5 2 5 4 

J - Informații şi comunicații 4 4 4 4 4 

K - Intermedieri financiare şi 

asigurări 
1 0 0 0 2 

M - Activităţi profesionale, 

științifice şi tehnice  
1 1 1 2 3 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport  

0 0 0 1 1 

O - Administraţie publică şi 

apărare; asigurări sociale din 

sistemul public 

2 2 2 2 2 

R - Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative 
0 0 0 1 0 

S - Alte activităţi de servicii 0 1 2 5 4 

 TOTAL 815 844 938 1341 1530 

Sursă : www.listafirme.ro 

În Costești, 1168 locuitori, reprezentând 24% din forța activă de muncă migrează spre Pitești. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
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2.EVOLUŢIA ȚESĂTURII ECONOMICE A ZONEI ŞI DINAMICA 

INVESTIŢIILOR 

 

- Ponderea diferitelor sectoare  

Până în anul 1990, zona era caracterizată de o economie puternic industrializată prin politica 

forţată din perioada comunistă.  

Ponderea principalelor domenii ale economiei din Costeşti – Valori absolute 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 36,942,747 48,859,522 54,703,567 56,907,346 57,735,810 

Industria  59,246,612 68,147,481 81,652,607 147,900,830 163,039,140 

Construcții 1,416,365 2,389,604 4,160,030 4,123,081 2,426,574 

Servicii turism 19,896 40,681 136,329 102,366 274,004 

Servicii 38,820,759 43,732,930 41,380,420 44,183,284 49,778,746 

TOTAL 136,446,379 163,170,218 182,032,953 253,216,907 273,254,274 

Sursă: www.listafirme.ro 

Ponderea principalelor domenii ale economiei din Costeşti – Valori procentuale 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 27.07% 29.94% 30.05% 22.47% 21.13% 

Industria  43.42% 41.76% 44.86% 58.41% 59.67% 

Construcții 1.04% 1.46% 2.29% 1.63% 0.89% 

Servicii turism 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.10% 

Servicii 28.45% 26.80% 22.73% 17.45% 18.22% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Sursă: www.listafirme.ro 

În decursul perioadei 2010-2014, în economia oraşului Costeşti dominant a fost domeniul 

industriei, urmat de domeniul agriculturii şi cel al serviciilor. Cifra de afaceri realizată de 

firmele din oraşul Costeşti  a crescut de două ori în perioada 2010-2014, de la 136,446,379 

RON la 273,254,274 RON. 

Domeniul Servicii cumula 18.2 % din cifra de afaceri a firmelor din oraş în anul 2014, în 

scădere de la 28.45%. Firmele din domeniul Construcţiilor şi cel al Serviciilor în turism deţin 

împreună sub 1% din cifra de afaceri totală a firmelor din Costeşti. 

Cifra de afaceri Costeşti – Valori 

procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, silvicultura și pescuit 27.07% 29.94% 30.05% 22.47% 21.13% 

C - Industria prelucrătoare 43.42% 41.76% 44.48% 58.06% 59.65% 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activităţi de decontaminare 
0.00% 0.00% 0.38% 0.35% 0.01% 

F - Construcții 1.04% 1.46% 2.29% 1.63% 0.89% 

G - Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
23.48% 22.77% 18.81% 14.47% 14.70% 

H - Transport şi depozitare 4.55% 3.67% 3.50% 2.53% 2.73% 

I - Hoteluri şi restaurante 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.10% 

J - Informații şi comunicații 0.19% 0.18% 0.23% 0.16% 0.12% 

K - Intermedieri financiare şi asigurări 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 

M - Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice  
0.17% 0.14% 0.12% 0.16% 0.57% 

N - Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport  
0.01% 0.00% 0.02% 0.08% 0.03% 

O - Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 
0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 

R - Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

http://www.listafirme.ro/
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Cifra de afaceri Costeşti – Valori 

procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

S - Alte activităţi de servicii 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 

 TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă: www.listafirme.ro 

În decursul anilor 2010-2014 economia locală a avut o evoluţie crescătoare pe toate 

domeniile şi a înregistrat scăderi în domeniul Serviciilor între 2011 şi 2012 şi în domeniile 

Construcții şi Servicii turism între 2012 şi 2013. Cifra de afaceri a firmelor din domeniul 

Industriei, care cuprinde şi industria prelucrătoare din domeniul alimentar, a crescut de 

aproape 3 ori în perioada 2010-2014.  

- Nivelul productivității (CA/Nr angajați total)  

Productivitatea firmelor din Costeşti 

Productivitatea 

firmelor din Costeşti 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, 

silvicultura și pescuit 
232,344.32 317,269.62 319,903.90 309,279.05 268,538.65 

C - Industria 

prelucrătoare 
142,078.21 160,725.19 170,808.76 171,756.87 156,732.35 

E - Distribuția apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deșeurilor, activităţi 

de decontaminare 

- - - - - 

F - Construcții 28,327.30 48,767.43 80,000.58 128,846.28 127,714.42 

G - Comerț cu 

ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

193,015.20 203,029.14 167,019.68 165,063.84 179,363.28 

H - Transport şi 

depozitare 
690,122.00 285,510.33 255,162.08 237,070.41 622,235.00 

I - Hoteluri şi 

restaurante 
3,316.00 8,136.20 68,164.50 20,473.20 68,501.00 

J - Informații şi 

comunicații 
65,821.75 71,459.25 103,728.00 103,979.25 85,037.25 

K - Intermedieri 

financiare şi asigurări 
46,722.00 - - - 47,335.00 

M - Activităţi 

profesionale, 

științifice şi tehnice  

235,591.00 229,296.00 219,148.00 204,960.00 515,585.33 

http://www.listafirme.ro/
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Productivitatea 

firmelor din Costeşti 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

N - Activităţi de 

servicii administrative 

şi activităţi de servicii 

suport  

- - - 197,178.00 82,817.00 

O - Administraţie 

publică şi apărare; 

asigurări sociale din 

sistemul public 

4,460.50 3,442.50 6,487.00 9,589.50 13,349.00 

R - Activităţi de 

spectacole, culturale 

şi recreative 

- - - 9,117.00 - 

S - Alte activităţi de 

servicii 
- 6,262.00 10,796.50 6,874.00 10,865.50 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

Sursă: www.listafirme.ro 

Cea mai ridicată productivitate s-a înregistrat în oraşul Costeşti în perioada 2010-2014 în 

domeniul „Transport şi depozitare”, unde cifra de afaceri raportată la numărul de angajaţi a 

fost de 622,235 RON în anul 2014. Principalele firme ce activează în acest domeniu sunt 

Mavi Diam Instal SRL şi Liviu & Georgiana Trans SRL. 

Următorul domeniu cu o productivitate a muncii ridicată a fost în anul 2014 „Activităţi 

profesionale, științifice şi tehnice”cu 515,585 RON/ angajat. 

O productivitate ridicată s-a înregistrat şi în domeniul „Agricultura, silvicultura și pescuit” 

de 268,538 RON în anul 2014. Principalele firme au fost: Avicola Costești SA, Fructigena 

SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 SRL. 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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- Evoluția polilor de excelenţă 

La nivelul judeţului Argeş
1
, structura PIB pe categorii de resurse relevă, ca şi particularitate a  

economiei argeşene, faptul că cea mai mare contribuţie la formarea acestuia o are industria, 

respectiv cea prelucrătoare, a cărei pondere este de 43,0%, faţă de numai 28,8% cât este 

contribuţia la nivel naţional. Astfel, se poate afirma că evoluţia economiei judeţului este 

influenţată în mod covârşitor de performanţele industriei constructoare de autovehicule şi a 

celei conexe. Acest lucru se reflectă şi în economia oraşului Costeşti unde activează 

societatea Comefin SA. Firma realizează o cifră de afaceri importantă şi era în anul 2014 al 

doilea mare angajator din oraş cu 318 angajaţi. 

Societatea S.C. Comefin S.A. Costeşti provine prin transformarea integrală a Întreprinderii de 

Scule, Dispozitive şi Verificatoare Auto (I.S.D.V.A.) Costeşti. Domeniul de activitate constă 

în producerea de piese pentru automobile, respectiv: brackeţi, bucşă filetată, suport fixare tren 

spate, tija fixare, sistem remorcare cârlig și suport cârlig spate, armatură fixare scaun etc. Alte 

produse fabricate sunt confecțiile metalice (paleţi metalici, containere etc.). 

Topul firmelor cu cea mai mare cifra de afaceri în anul 2014 în oraşul Costeşti 

Nr 

crt 

Firma Domeniu 

Cifra 

afaceri 2014 

RON 

1 LACTAG SA Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 71,858,927 

2 

COMEFIN SA 

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și 

pentru motoare de autovehicule 64,097,468 

3 AVICOLA 

COSTEȘTI SA Creșterea porcinelor 27,604,920 

4 FARM ZOO STAR 

SRL Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 11,956,114 

5 

FRUCTIGENA SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 11,432,189 

6 PARAFIN & WAX 

SRL Fabricarea altor produse chimice organice, de baza 8,405,480 

7 MUNTENIA 

COSTEȘTI SRL Prelucrarea și conservarea cărnii 7,195,768 

8 

PUFI SRL 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi și 

tutun 7,169,013 

9 

MIDAGRO SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 6,158,655 

10 MAVI DIAM Transporturi rutiere de mărfuri 4,884,120 

                                                           
1
 Sursă : http://www.bnro.ro/files/d/Pubs_ro/Monografii/Monografie_Arges.pdf. 

http://www.bnro.ro/files/d/Pubs_ro/Monografii/Monografie_Arges.pdf
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Nr 

crt 

Firma Domeniu 

Cifra 

afaceri 2014 

RON 

INSTAL SRL 

Sursă: www.listafirme.ro 

-Filiera produselor tradiționale în crearea unei mărci locale  

Firma Domeniu 

Cifra 2010 

RON 

Cifra 2011 

RON 

Cifra 2012 

RON 

Cifra 2013 

RON 

Cifra 2014 

RON 

Lactag SA Fabricarea produselor 

lactate și a 

brânzeturilor 

16,681,000 15,705,984 19,587,002 60,947,171 71,858,927 

Avicola 

Costești 

SA 

Creșterea porcinelor 

15,406,350 16,139,470 17,897,469 19,976,812 27,604,920 

Fructigena 

SRL 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), 

plantelor leguminoase 

și a plantelor 

producătoare de 

semințe oleaginoase 

9,266,588 11,748,653 12,306,343 13,816,676 11,432,189 

Muntenia 

Costești 

SRL 

Prelucrarea și 

conservarea cărnii 3,618,320 3,833,057 6,778,767 8,042,222 7,195,768 

Midagro 

SRL 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), 

plantelor leguminoase 

și a plantelor 

producătoare de 

semințe oleaginoase 

2,623,483 4,092,153 9,964,662 6,096,895 6,158,655 

Ave 

Agrosilv 

2001 SRL 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), 

plantelor leguminoase 

și a plantelor 

producătoare de 

semințe oleaginoase 

2,136,151 4,492,294 3,758,061 4,528,052 3,667,073 

Total Cifra de afaceri principalele 

firme din domeniul agroalimentar 

Costeşti 

49,731,892 56,011,611 70,292,304 
113,407,82

8 

127,917,53

2 

Total Cifra de afaceri firme 

Costeşti 

136,446,37

9 

163,170,21

8 

182,032,95

3 

253,216,90

7 

273,254,27

4 

 

36.45% 34.33% 38.62% 44.79% 46.81% 

Sursă: www.listafirme.ro 

Primele şase firme din domeniul agroalimentar din Costeşti, respectiv Lactag SA, Avicola 

Costești SA, Fructigena SRL, Muntenia Costești SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 

SRL,  au realizat în 2010 36.45% din cifra de afaceri realizată de firmele din oraş. În 2014 

procentul a ajuns la 46.81%. 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Reprezentativă pentru fabricarea produselor agroalimentare locale este firma Lactag SA care 

şi-a crescut cifra de afaceri de peste 4 ori în perioada 2010-2014. 

Anul 1962 reprezintă începutul prelucrării industriale moderne a laptelui în județul Argeș, 

prin punerea în funcțiune a Fabricii de Produse Lactate – Pitești: ICIL ARGEŞ
2
.  

Teritoriul pe care își desfășoară în principal activitatea, din 1968, este județul Argeș, odată cu 

aplicarea reformei administrative în Romania. Această unitate a fost extinsă în două etape: în 

1974 când și-a dublat capacitatea și în 1984 prin construirea secției de înghețată.  

După anul 1994, activitatea de colectare și prelucrare a laptelui a fost preluată de cooperativa 

de consum până în anul 1995, când se înființează unitatea de stat Întreprinderea de 

Industrializare a Laptelui Argeș”. 

Fabrica de produse lactate Costești a fost modernizată și retehnologizată cu cofinanțare 

Sapard și a fost pusă în funcțiune în anul 2005.  S.C. Lactag S.A. dispune de o capacitate 

anuală de producție de circa 500 mii hl lapte materie primă, situându-se printre societățile de 

mărime medie din sectorul prelucrării laptelui din țara noastră.  

În anul 2013, S.C. Lactag S.A. a intrat și pe piața mezelurilor și a produselor din carne. În 

2013 Lactag a achiziționat o importantă fabrică de mezeluri situată în imediata apropiere a 

Craiovei, în județul Dolj. 

- Dinamica investițiilor – evoluția activelor imobilizate pentru firmele din Costeşti 

În perioada 2010-2014, dinamica investițiilor din oraşul Costeşti a avut o evoluţie 

crescătoare, crescând mai mult de două ori, de la 57,538,501 RON în 2010 la 124,656,423 

RON în 2014. 

Firmele cu cea mai ridicată valoare a activelor imobilizate în 2014 au fost Lactag SA, 

Avicola Costeşti SA, Midagro SRL, Fructigena SRL şi Comefin SA. 

Active imobilizate - 

RON 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 22,168,423 29,106,631 33,245,593 33,150,116 48,016,430 

Industria  29,808,631 22,431,035 29,969,977 61,602,459 69,463,551 

Construcții 860,525 756,435 522,178 521,423 402,293 

Servicii turism 6,949 6,167 40,030 34,343 40,926 

Servicii 4,693,973 5,960,084 6,314,487 7,248,455 6,733,223 

Total 57,538,501 58,260,352 70,092,265 102,556,796 124,656,423 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

 

                                                           
2
 Sursă: http://www.lactag.ro/ 

http://www.listafirme.ro/
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Active imobilizate – 

valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 38.53% 49.96% 47.43% 32.32% 38.52% 

Industria  51.81% 38.50% 42.76% 60.07% 55.72% 

Construcții 1.50% 1.30% 0.74% 0.51% 0.32% 

Servicii turism 0.01% 0.01% 0.06% 0.03% 0.03% 

Servicii 8.16% 10.23% 9.01% 7.07% 5.40% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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3.PIAȚA IMOBILIARĂ ȘI CALITATEA LOCATIVĂ 

 

În perioada regimului comunist, în Romania, a avut loc un exod forțat dinspre rural spre 

urban, urmare a politicii de industrializare accelerate și forțate în special după anii ’60. Cu 

toate acestea, regimul proprietăților rezidențiale era limitat, ajungându-se chiar la pierderea în 

favoarea statului, a terenurilor în cadrul procesului de succesiune a proprietăților imobiliare. 

În ceea ce privește proprietatea imobiliară cu alta destinație decât rezidențiala, aceasta a fost 

practic desființata: proprietățile în domeniul activităților neagricole au fost naționalizate 

(acest proces a început în anul 1948), iar proprietățile din domeniul activităților agricole au 

fost în mica măsura naționalizate și în cea mai mare măsura comasate și transformate în 

proprietăți de stat cooperatiste (CAP); o mica parte din proprietățile cu destinație activități 

agricole din zonele de deal au rămas în proprietate privată  individuală. Începând cu a doua 

parte a anilor ’70, regimul comunist a permis proprietatea imobiliara pentru destinație 

rezidențiala principala și eventual o proprietate suplimentara, rezidențiala pentru vacanță. Cu 

toate acestea, cea mai mare parte a sectorului rezidențial era în proprietate de stat și a fost 

dezvoltat în perioada industrializării de după anii ’60 prin construcția unor zone de unități 

locative colective, a căror calitate din punct de vedere al eficienței termice și al utilităților 

este scăzuta. Aceste zone au devenit practic majoritare în cea mai mare parte a orașelor, 

creându-se chiar orașe noi ca anexa a unor unități industriale (ex orașul Victoria). După  anul 

1990, marea majoritate  a locuințelor rezidențiale construite de stat în perioada comunistă, au 

fost cumpărate de către utilizatori la prețuri istorice de construcție (contravaloarea a câtorva 

mii de dolari). În același timp a început un proces lung de retrocedare a proprietăților, atât a 

celor cu destinație rezidențiala cât și a celor cu destinație activități neagricole și agricole, 

inclusiv păduri. Nici în prezent acest proces nu este încheiat, o parte din proprietăți fiind 

imposibil de reconstituit și deci de retrocedat, motiv pentru care a fost creat Fondul 

Proprietatea. Cu toate acestea, în special în a doua parte a anilor ’90 și mai ales după anul 

2000 se poate vorbi de o piața imobiliară care s-a structurat la început doar pentru funcțiunea 

rezidențiala, apoi pentru funcțiuni comerciale și ulterior pentru alte activități și în ultima 

instanța pentru domeniul agricol. Datorita urbanizărilor forțate din perioada comunistă, piața 

imobiliară/funciară pentru alte activități, altele decât cea rezidențială și agricolă, s-a realizat 

în special în zonele limitrofe marilor orașe în cea mai mare parte și în fostele activități 

industriale închise și dezafectate. Ca urmare  practica dezindustrializării ce a urmat perioadei 

comuniste, se poate aprecia ca a apărut ca un exod invers, dinspre urban spre rural. După anul 

1990, reglementările în domeniul funciar/utilizarea solului s-au făcut în prima instanță cu 

preluarea utilizărilor din reglementările din perioada comunistă. În teritoriul analizat Planul 

Urbanistic General este vechi, depășit și inadecvat. PUG-ul fost elaborat în anul 2002 și 

aprobat în anul 2008, iar datele statistice folosite sunt la nivelul anului 2002. Prețurile 

terenurilor și al construcțiilor precum și cel al terenurilor agricole au avut un trend ascendent 

după anul 1990. Prețurile pentru cele cu destinație rezidențiala și activități industriale și 

comerciale au cunoscut o scădere începând cu  anul 2009. Totuși, prețurile la chirii pentru 
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spatiile comerciale au rămas în continuare foarte mari comparativ cu cererea în zona. Aflat 

într-o interdependenţă evidentă, sectorul imobiliar nu a fost nici el extraordinar de dezvoltat, 

abia reuşind să treacă peste pragul de 0,12% din cifra de afaceri a municipiului în anul 2014. 

Clădirile vechi nu sunt reabilitate. Clădirile de locuințe nu sunt reabilitate termic; exista un 

număr mic de proprietari de locuințe care și-au reabilitat locuințele din surse proprii. 

Suprafața spatiilor verzi intravilane este insuficientă față de normele europene în vigoare. Se 

preconizează o degradare a aspectului arhitectural al orașului datorată dezvoltării imobiliare 

fără respectarea unor norme locale de arhitectură. Neimplicarea asociațiilor de proprietari în 

potențiale proiecte ce vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit și a mediului urban în 

ansamblu va avea repercusiuni asupra calității locative.  

Conform PUG: „oraşul Costeşti are 25 blocuri P+4 care însumează 1534 apartamente. La 

acest fond de locuinţe se adaugă construcţii P,P+1 şi P+2 în număr de 585 gospodării. 

Oraşul propriu zis grupează  două zone distincte: zona de locuit cu dotări social – culturale 

şi comerciale şi zona agro-industrială cu depozite, separate de traseul căii ferate. 

Localităţile aparţinătoare de Costeşti au un fond construit mediocru şi o dotare minimă 

având ca singură funcţiune cazarea personalului muncitor din agricultură şi de servire a 

locuitorilor acestor localităţi. Fondul de locuinţe aparţinând oraşului Costeşti: 

Zorile -  465 gospodării 

Teleşti – 352 gospodării 

Broşteni – 242 gospodării 

Lăceni – 93 gospodării 

Podul Broşteni – 194 gospodării 

Pârvu Roşu – 272 gospodării 

Smei – 86 gospodării 

Stârci – 134 gospodării 

TOTAL 1838 gospodării 

Procentul este de 2.02 locuitori pe gospodărie.” 

Conform „Strategiei de dezvoltare locala a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015” în ceea ce privește numărul de autorizații de construcții pentru locuințe emise în 

2008, acesta a fost de 43 autorizații, în creștere faţă de 2007, când au fost emise doar 23 de 

autorizații de construcție. Menţionăm că nu există informaţii publice actualizate privind 

numărul de autorizaţii de construcţie emise de Primăria Costeşti, însă este cunoscut faptul că 

dinamica acestora s-a păstrat. 
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 Există un număr ridicat de cereri pentru locuințe ANL și locuințe sociale, de aceea Primăria 

dorește accesarea de finanțări pentru asigurarea fondului de locuințe necesar, dar și pentru 

creșterea confortului în locuințele existente, prin reabilitarea termică a clădirilor și 

consolidarea acestora.  

Oferte vânzare apartamente Costeşti Argeş Pret - EURO Suprafata 

Apartament 4 camere mobilat 38000 96 

Garsoniera ultracentral 17000 32 

Apartament 2 camere confort 1 sporit, 

semidecomandat 16500 54 

Apartament 2 camere Sud-Est 16500 54 

Apartament 2 camere, Costesti 21000 51 

3 camere Costesti 28000 69 

 Garsoniera complet mobilata și utilata 17000 34 

Apartament 2 camere,  central 28000 43 

Apartament 2 camere 25000 49 

Apartament 2 camere 30000 50 

Apartament 3 cam, conf 1 decomandat 22500 65 

Garsoniera modificata în 2 camere 17000 32 

Apartament 2 camere 17650 50 

Sursă: olx.ro – Oferte August 2015 

Conform ofertelor de vânzare rezultă un preț mediu de vânzare de 433 euro/mp pentru 

locuinţele la bloc în Costeşti. 
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4.ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (BUGET, INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII) 

- Buget 

Evoluție venituri și cheltuieli 2007-2014 – Oraș Costești 

Dinamica veniturilor bugetare este una fluctuantă în perioada 2011-2014. Cheltuielile 

realizate urmează același trend ca în cazul veniturilor. În anii 2012 și 2014 a fost înregistrat 

un deficit de 4.562.149, respectiv 16.967 lei. 

AN 
Deficit/ 

Excedent 

VENITURI VENITURI PROPRII 

Venituri directe 

TOTALE 

TOTAL 

din care: 

(col.2+5+...+12) 

Cote defalcate 

din impozitul 

pe venit 

Sume alocate din 

cotele defalcate din 

impozitul pe venit 

pentru 

echilibrarea 

bugetelor locale 

2007 1.500.179 11.787.691 3.464.924 1.056.911 720.012 1.688.001 

2008 1.307 13.444.953 4.678.592 1.700.115 1.104.482 1.873.995 

2009 6.699 13.874.250 5.158.227 2.020.788 1.392.993 1.744.446 

2010 38.741 13.911.345 5.101.187 2.025.615 974.992 2.100.580 

2011 4.934.269 16.919.468 5.054.663 1.898.995 1.082.779 2.072.889 

2012 -4.562.149 15.374.664 5.574.310 2.106.001 1.276.993 2.191.316 

2013 2.104.566 31.835.791 6.569.529 2.879.071 1.233.994 2.456.464 

2014 -16.967 20.672.818 6.666.972 3.084.570 998.996 2.583.406 

  

Veniturile directe urmează o tendință de creștere în perioada 2007-2014, de la 1.688.001 în 

anul 2007, la 2.583.406 în anul 2014, înregistrând o creștere de 53%. 
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- Ponderea personalului din administrația publică în total forță de muncă ocupată  

Numărul mediu al salariaţilor: 

 Nr. mediu al 

salariaţilor din Județ 

Argeş* Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din Oraş 

Costeşti  Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti  

Sursă : 

www.listafirme.ro 

**Ia în calcul doar 

angajaţii din mediul 

privat 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti   

 

*** Angajaţi în  

administraţia 

publică 

Anul 

1999 

172,589 2,908   

Anul 

2000 

166,760 2,614   

Anul 

2001 

158,033 2,567   

Anul 

2002 

154,137 2,429   

Anul 

2003 

146,499 2,672   

Anul 

2004 

139,550 2,440   

Anul 

2005 

137,331 2,335   

Anul 

2006 

136,538 2,223   

Anul 

2007 

145,895 2,232   

Anul 

2008 

146,835 2,236   

http://www.listafirme.ro/
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 Nr. mediu al 

salariaţilor din Județ 

Argeş* Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din Oraş 

Costeşti  Sursă: 

Institutul Naţional de 

Statistică 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti  

Sursă : 

www.listafirme.ro 

**Ia în calcul doar 

angajaţii din mediul 

privat 

Nr. mediu al 

salariaţilor din 

Oraş Costeşti   

 

*** Angajaţi în  

administraţia 

publică 

Anul 

2009 

136,440 1,996   

Anul 

2010 

123,836 1,891 815 1,076 

Anul 

2011 

124,853 1,861 844 1,017 

Anul 

2012 

129,116 2,042 938 1,104 

Anul 

2013 

130,859 2,036 1341 695 

Anul 

2014 

  1530  

 

Dacă înainte de anul 2012, numărul salariaţilor din Costeşti din administraţia publică era net 

superior celui din mediul privat, ulterior situaţia s-a inversat, astfel încât în anul 2013 în 

mediul privat erau 1341 salariaţi faţă de 695 în administraţia publică. Angajaţii din 

administraţia publică reprezentau în 2013 aproximativ 52% din salariaţii din Costeşti. 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

http://www.listafirme.ro/
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Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul oraşului Costeşti s-a înregistrat în 2014 cel mai mare număr de salariaţi în 

domeniul Industria prelucrătoare respectiv 67.97% din totalul numărului de salariaţi, urmat 

de domeniul comerţ 14,64% şi agricultura 14.05%. În domeniul construcţii numărul 

salariaţilor reprezentau în 2014, 1.24%. Domeniul alte servicii este slab reprezentat prin 

numărul de salariaţi. 

La nivelul oraşului Costeşti s-au înregistrat în 2014, 1040 de salariaţi, în creştere faţă de 417 

în 2010. 

Numărul de salariaţi din domeniul industriei prelucrătoare a crescut de la 51.17% în 2010 la 

67.97% în 2014. 

- Indicele administrativ: numărul personalului din administrația publică/locuitori  

  Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

 Locuitori Costeşti                

10,956  

               

10,892  

                

10,819  

                   

10,790  

 Angajaţi în administraţia 

publică  

                

1,076  

                 

1,017  

                  

1,104  

                        

695  

  9.82% 9.34% 10.20% 6.44% 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 2011, angajaţii din domeniul în administraţiei publice reprezentau aproximativ 9% 

din totalul populaţiei oraşului Costeşti. Acest procent a scăzut până la 6.44% în anul 2013, în 

principal la urmare a scăderii numărului angajaţilor în domeniul public măsură stabilită prin 

măsuri luate de Guvernul României..  

- Acoperirea teritorială cu servicii 

Toate cele 1560 de apartamente beneficiază de alimentare cu gaze naturale.  
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În ceea ce privește canalizarea, gradul de asigurare a capacității necesare pentru epurarea 

debitelor de ape uzate este de 100%, deși în etapa actuală stația de epurare funcționează cu 

cca. 40% din capacitate. 

Orașul Costești și localitățile aparținătoare sunt integral electrificate. Sistemul Energetic 

National (SEN), prin distribuția și amplasarea posturilor de transformare, asigură alimentarea 

cu energie electrica atât a locuințelor și a dotărilor social-culturale, cât și a iluminatului 

public aferent orașului Costești și localităților componente. 

- Numărul de spitale publice și private în teritoriu 

Pentru asigurarea serviciilor de sănătate, în orașul Costești există un singur spital, Spitalul 

Orăşenesc “Regele Carol I” Costeşti. 

Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate (nr.) 

Categorii 

de 

unități 

sanitare 

Proprietate Localitate 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spitale Publică 
ORAȘ 

COSTEȘTI 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

- Numărul de servicii de urgență 

Pe lângă Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, la nivelul teritoriului siguranța, ordinea 

publică și situații de urgență pentru cetățeni sunt asigurate și de alte 4 organisme specializate 

în acest sens, astfel: 

o Spitalul Orăşenesc “Regele Carol I” Costeşti, prin compartimentul Primire Urgență 

o Serviciul de Ambulanță Județean, care are o stație și în cadrul Spitalului Orășenesc 

"Regele Carol I" 

o Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă, "CPT. PUICĂ NICOLAE" al judeţului Argeş, 

Secția de Pompieri Costești (Garda nr.1 de intervenție Costeşti’, Garda nr.2 de intervenție 

Vedea, Punctul de lucru Stolnici) 

o Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 

 

- Numărul practicienilor din domeniul sănătății 

Numărul practicienilor din domeniul sănătății a scăzut în perioada 2007-2013 în orașul 

Costești, de la 210 în anul 2007, la 192 în anul 2014. Singura categorie în care s-a 

înregistrat o creștere a fost cea a personalului sanitar cu studii medii (asistenți medicali, 

asistenți de farmacie, surori medicale, tehnicieni sanitari, oficianți medicali, moașe, 
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laboranți), de la 130 în anul 2007, la 138 în anul 2013, totalizând numărul salariaților atât 

din sistemul public, cât și din sistemul privat. 

Categorii de 

cadre medico-

sanitare 

Forme de 

proprietate 
Localitate 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Medici 
Proprietate 

privată 
Oraș Costești 7 8 9 9 9 8 10 

Stomatologi 
Proprietate 

privată 

Oraș Costești 
15 0 0 0 0 0 5 

Farmaciști 
Proprietate 

privată 

Oraș Costești 
5 3 3 3 3 3 3 

Personal sanitar 

mediu 

Proprietate 

privată 

Oraș Costești 
37 34 35 37 39 39 47 

Medici 
Proprietate 

publică 

Oraș Costești 
48 47 37 37 37 30 35 

Stomatologi 
Proprietate 

publică 

Oraș Costești 
5 4 3 3 3 3 0 

Farmaciști 
Proprietate 

publică 

Oraș Costești 
0 0 1 1 1 0 1 

Personal sanitar 

mediu 

Proprietate 

publică 

Oraș Costești 
93 92 101 97 97 95 91 

Personal medico-sanitar Oraș Costești 210 188 189 187 189 178 192 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

Personalul medico-sanitar din sistemul public a scăzut în perioada 2007-2013, cel din 

sistemul privat menținându-se constant.  

Personalul medico-sanitar pe forme de proprietate (număr persoane) 

Forme de proprietate 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Publică 146 143 142 138 138 128 127 

Privată 64 45 47 49 51 50 65 

TOTAL 210 188 189 187 189 178 192 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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- Echipamente culturale inclusiv cele conexe (agrement) 

Casa de Cultură Costești este considerată reprezentativă pentru oraș, din punctul de vedere 

al activităților desfășurate tipuri de activități și din punct de vedere istoric. Casa de Cultură 

funcționează ca instituție publică sub directa coordonare și finanțare a Consiliului Local și a 

Primăriei Costești și este implicată în organizarea festivalurilor locale și a spectacolelor 

publice. 

Numărul de biblioteci a scăzut în orașul Costești, în perioada 2007-2014, scădere 

nesemnificativă în cei șapte ani.  

Număr de biblioteci 

Localitate 

Ani 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oraș Costești 8 8 8 8 8 8 8 7 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

- Evenimente-festivaluri 

Orașul Costești găzduiește și participă la numeroase concursuri artistice. Din programul 

pentru anul 2009 prezentăm următoarele: 

- "Mugurii folclorului argeșean" - Concurs zonal și județean al soliștilor vocali și 

instrumentali de muzică populară (martie –aprilie) - organizat în Costești; 

- Concursul Național de muzică ușoară și dans modern „FLOARE DE CASTAN"- 

ediția a IV-a (29-31 mai ) - organizat în Costești; 

- CUPA „1. IUNIE" – concurs de întreceri sportive și de desene pe asfalt (1 iunie) - 

organizat în Costești; 

- Concursul județean al formațiilor de călușari (iunie); 

-  „Târgul tradițional de Sf. Ilie" (20 iulie) - organizat în Costești; 

- Festivalul Național al ansamblurilor folclorice și al formațiilor de călușari 

„DUMITRU-TUDOR- REFU ediția a II-a (august) - organizat în Costești; 

-  Festivalul Internațional de Folclor „CARPAȚI-2009" (august) - organizat în 

Costești; 

-  „Ziua recoltei" - manifestare câmpenească (Octombrie) - organizat în Costești; 
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- Concursul interjudețean de educație rutieră „COPII ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ" 

– ediția a V-a (octombrie) - organizat în Costești; 

- Ziua națională a României - manifestări cultural-artistice și sportive (1 decembrie)  

organizat în Costești; 

-  „Florile dalbe" - manifestări cultural-artistice consacrate sărbătorilor de iarnă 

(13- 23 decembrie) organizat în Costești; 

- Indicele de utilizare al echipamentelor culturale 

Numărul cititorilor activi la biblioteci a scăzut în perioada 2011-2014 în orașul Costești, de la 

3.553 în anul 2011, la 2.708 în anul 2014, înregistrând o scădere de aproximativ 24%. 

Cititori activi la biblioteci 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

Oraș Costești 3.553 3.005 3.132 2.708 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Aceeași tendință de scădere ca și în cazul numărului de cititori activi a fost urmată și de 

numărul de volume eliberate în perioada 2011-2014, în orașul Costești, înregistrând același 

procent de scădere. 

Volume eliberate 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

Oraș Costești 26.715 27.599 27.213 20.075 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

- Calitatea aerului 

Până acum circa 30 de ani, provocările/dezbaterile erau în special de natură economică și 

tensiuni  geo-politice. În ultimii ani, în special în perioada de preaderare la Uniunea 

Europeană de după anul 1998 și accentuat după aderare în anul 2007, provocările/dezbaterile 

au căpătat  un caracter complex: 

- provocări în domeniul calității mediului: impact definit de schimbările climatice 

- provocări socio-economice: creșterea prețului petrolului, liberalizarea pieței gazului și 

electricității, dezvoltarea/modernizarea industrială insuficientă 

- provocări geo-politice: scăderea resurselor energetice fosile. 
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În orașul Costești, factorul de mediu “aer” nu este supus unor surse importante de poluare, în 

primul rând datorită tipurilor de sectoare industriale prezente și a modului în care se 

derulează activitățile de agricultură de subzistență în teritoriu. 

- Gestionarea deșeurilor 

În ceea ce privește managementul deșeurilor solide, în județul Argeș, acesta este deficitar din 

punct de vedere al protecției mediului. Nu respectă legislația română în vigoare, cu privire la 

protecția mediului și nu este în concordanță cu directivele Uniunii Europene. 

În prezent, colectarea și transportul deșeurilor se face numai în zona urbană a județului Argeș 

(deservind 340.000 locuitori), iar în zona rurală aceste servicii sunt practic inexistente. În 

municipii și orașe, serviciile pentru gestionarea deșeurilor sunt realizate doar de companii 

specializate și ADP-urile primăriilor locale, așa cum se întâmplă și în Costești. 

Operatorul de salubritate din orașul Costești este Serviciul Apă Canal Gunoi Costești, 

administrator/proprietar fiind Consiliul Local Costești. Pentru colectarea deșeurilor se 

utilizează autocontainer, în timp ce în localitățile aparținătoare nu se colectează deșeurile. 

În ceea ce privește depozitul de deșeuri din Costești, deschis în anul 1992 pe o suprafață de 

2,5 ha, are în prezent capacitatea disponibilă (mc) de depozitare epuizată. Conform HG 

349/21 aprilie 2005, depozit neconform de deșeuri din Costești și-a sistat depozitarea în anul 

2010. 

Deșeuri din echipamente electrice și electronice (DEEE) 

În județul Argeș este organizat sistemul de colectare DEEE de la populație, în Costești fiind 

înființat prin Hotărâre a Consiliului Local un punct de colectare în zona serei orașului, 

destinat producătorilor de EEE din județ, dar care încă nu este funcțional. 

În prezent, punctele de colectare funcționale sunt unul în Pitești, unul la Curtea de Argeș și 

unul la Mioveni. Cantitatea de DEEE colectată în anul 2007 de primării prin centrele de 

colectare și Campania Națională de Colectare DEEE din noiembrie este de 27.096 tone. 

- Oferta de infrastructură de transport 

De două secole, istoria transporturilor a pus necontenit problema reducerii distanțelor și a 

timpului cotidian pentru deplasare, care a variat continuu. Intensificarea transporturilor de 

mărfuri este explicabilă: 

- prin creșterea globală a veniturilor care permit consumatorului o alegere mai largă de 

produse 

- prin raționalizarea costurilor logisticii 
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Distantele parcurse la nivel global sunt mici chiar dacă sunt în creștere. În Europa, trei 

sferturi din emisiile de CO2 legate de activitatea de transport reprezintă traiectorii mai mici 

de 100 km. Principalele probleme ale sectorului sunt determinate de principalele schimbări 

care au avut loc după anul 1990, dintre care: 

- schimbări fundamentale în structura transportului din Romania, de la o economie planificată 

de stat la o economie bazată pe cererea de transport dirijată de piață 

- declinul industriilor care ar folosi cu predilecție transportul feroviar 

- moștenirea unei infrastructuri  inadecvate și investiții reduse în continuare 

- o creștere rapidă a parcului de vehicule private 

- scăderea utilizării transportului public 

Din aceste motive, în Romania, transportul rutier constituie un mod uzual și important atât 

pentru mărfuri cât și pentru călători. Perioada 2007-2013, deși a beneficiat de susținerea 

europeană prin POS-TE, nu a condus la schimbări majore. Axa strategică în domeniul 

transportului intermodal a rămas neutilizată. Axa privitoare la transportul feroviar nu și-a 

îndeplinit obiectivul de reducere a timpului de transport. Nici axa privitoare la transportul 

rutier (autostrăzi) nu a avut un impact major. Singura autostradă finalizată, este autostrada 

A2,  București – Constanța. Rămâne o prioritate absolută, definirea unei politici în domeniu, 

astfel încât Romania în general și TERITORIUL în mod deosebit, să valorifice intr-un mod 

articulat și coerent, avantajele create de politica europeană în domeniu, respectiv crearea 

rețelei TEN-T până în anul 2050.  

Teritoriul orașului Costești este traversat de calea ferata Pitești — Slatina cu ramificație din 

gara Costești spre Roșiori de Vede pe o lungime de 140 km. 

Principala arteră de circulație care traversează de la Nord la Sud teritoriul administrativ al 

orașului Costești este DN 65 A care se desprinde din DN 65 Pitești – Slatina. Acest drum 

național străbate intravilanul localităților Costești, Telești, Broșteni și Podu Broșteni, 

traversând linia de cale ferată și zona centrală a orașului, fapt ce produce perturbări în 

circulație. 

Lungimea totala a străzilor de pe raza orașului Costești este de 81 km, dintre care 58 km sunt 

străzi modernizate și 23 km sunt străzi pietruite. 

Lungimea totala a drumurilor comunale însumează 24 km. 

Drumuri Comunale (DC) Lungime totala DC (km) 

DC 110 0,7 
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Drumuri Comunale (DC) Lungime totala DC (km) 

DC 113 2,850 

DC 117 3,100 

DC 188 8,800 

DC 146 0,800 

DC 150 5,000 

DC 151 3,000 

TOTAL 24,250 

 

Lungimea străzilor orășenești era de 81 km în anul 2013, din care aproximativ 72% sunt 

modernizate. Numărul de kilometri de străzi orășenești a rămas constant în perioada 2007-

2013. Procentul numărului de kilometri de străzi orășenești modernizate a crescut de la 

55,6% în anul 2007, la 71,6% în anul 2013. 

Lungimea străzilor orășenești (km) 

 Oraș Costești 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lungime totală 81 81 81 81 81 81 81 

Din care modernizate 45 45 45 45 45 48 58 

% străzi orășenești 

modernizate 
55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 59,3 71,6 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

În perioada 2005-2007, existau 2 vehicule publice pentru transport local de pasageri, care au 

fost retrase din circulație în anul 2008, datorită lipsei cererii de servicii de transport intra-

orășenești. 

Numărul vehiculelor în inventar pentru transport public local de pasageri 

    2005 2006 2007 

Autobuze și microbuze Oraș Costești 2 2 2 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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5.GUVERNANȚA TERITORIALĂ/ CADRU INSTITUȚIONAL TERITORIAL 

 

Pentru elaborarea strategiei europene de cooperare dintre guvern şi formele 

neguvernamentale de reprezentare a societăţii civile, au fost organizate grupuri de lucru, 

acoperind domenii ca spaţiul public european, participarea societăţii civile la procesul de 

elaborare a politicilor publice şi reglementarea formelor de participare, descentralizarea prin 

constituirea unor structuri de expertiză şi de reconfigurare a procesului decizional – Agenţiile 

europene specializate pe domenii de interes public şi cu putere de decizie în acel domeniu – şi 

descentralizarea verticală, convergenţa politicilor naţionale prin dezvoltarea reţelelor 

transeuropene de politici (policy-networks) şi a guvernanței multi-stratificate (multi-level 

governance) şi problemele guvernantei mondiale – criminalitatea internaţională, protecţia 

mediului, migraţia transfrontalieră etc. Organizaţiile neguvernamentale au cerut o mai mare 

participare în procesul de luare a deciziilor înainte ca acestea să fie adoptate, reorganizarea 

procedurilor de consultare pentru a le face mai eficiente, precum şi focalizare administrativă 

pe importanța inputului organizaţiilor neguvernamentale, pledând pentru includerea unui 

articol specific în Tratatul CE privind implicarea organizaţiilor societăţii civile în practicile 

consultative ale Comisiei. 

Prin strategia Europa 2020, Comisia Europeană menţionează  guvernanța ca optim instrument 

în realizarea obiectivelor 2020: ”Avem la dispoziție instrumente puternice: noua guvernanță 

economică, susținută de piața internă, bugetul, comerțul și politica economică externă, 

precum și nomele și sprijinul uniunii economice și monetare. Reușita noastră depinde de 

implicarea reală a liderilor și a instituțiilor din Europa. Noua noastră agendă necesită un 

răspuns coordonat la nivel european, în care să fie implicați partenerii sociali și societatea 

civilă. Numai împreună putem contracara efectele crizei și putem ieși din această situație mai 

puternici. Avem la dispoziție noi instrumente și o nouă ambiție. Nu ne mai rămâne decât să 

trecem la acțiune.” 

În cadrul capitolului 5 dedicat guvernanței se menţionează: “Toate autoritățile naționale, 

regionale și locale ar trebui să pună în aplicare parteneriatul, în strânsă colaborare cu 

parlamentele, precum și cu partenerii sociali și reprezentanții societății civile, contribuind atât 

la elaborarea, cât și la punerea în aplicare a programelor naționale de reformă. Prin stabilirea 

unui dialog permanent între diversele niveluri de guvernare, prioritățile Uniunii sunt aduse 

mai aproape de cetățeni, consolidând implicarea necesară reușitei strategiei Europa 2020.” 

Structurile guvernanței în spaţiul public românesc, în special în ceea ce priveşte cooperarea 

dintre organizaţiile neguvernamentale şi guvern, au în acest moment un cadru instituţional 

mai mult formal, configurat sub presiunea acquis-ului şi nesusţinut de o cultură autentică a 

autonomiei, a transparenţei sectorului public şi a parteneriatului public-privat. În spaţiul 
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public românesc (şi în cel post-socialist în general) nu exista o “învăţare” coerenta şi 

strategică a negocierii colective a deciziei - deşi există o lege a transparenţei decizionale în 

administraţia publică, alta a liberului acces la informaţiile de interes public, se derulează o 

reformă a administraţiei publice, inclusiv a elaborării politicilor publice, există o lege-cadru a 

descentralizării însoţită de strategii sectoriale – şi toate documentele acestor reforme susţin că 

urmăresc principiile participării publice şi al transparentei procesului decizional, al 

subsidiarităţii etc. 

În Parlament nu există nici o structură specializată privind parteneriatul cu societatea civilă în 

procesul decizional, există doar proceduri, mai mult sau mai puţin formale în practica 

activităţii comisiilor. 

Guvernul are câteva încercări hibride şi între care nu există legături suficiente pentru a se 

fundamenta o strategie de cooperare, altfel decât formală, la o distanţă de Cartea Alba a 

Guvernanței Europene care măsoară diferenţa de cultură politică dintre spaţiul public 

postsocialist şi însuşi procesul europenizării, în care are loc transferul de politici din state 

“welfare” (democraţiile vest-europene postindustriale). 

Astfel, la Cancelaria Primului-ministru, în cadrul Departamentului de Analiză şi Planificare 

Politică, exista o Direcţie de Relaţii cu Mediul Asociativ care are în atribuţii cooperarea cu 

societatea civilă. De asemenea, deşi în Nota de fundamentare a actului normativ care 

hotărăşte înfiinţarea, la nivelul Guvernului, a unor organisme cu rol consultativ numite 

Consilii interministeriale, este invocată ca scop “îmbunătăţirea calităţii actului guvernamental 

şi a managementului politicilor publice”, nici una dintre cele 11 entităţi nu conţine, în 

denumirea care fixează şi domeniul de interes, sintagmele “societate civilă” sau “organizaţii 

neguvernamentale”. Consiliile pot alege să invite reprezentanţi ai societăţii civile la lucrările 

comisiilor şi ale grupurilor de lucru, dar nu există reglementări specifice în ceea ce priveşte 

participarea acestora şi, mai ales, nivelul de decizie la care au acces, participarea fiind la 

alegerea Consiliului, fără nici o minimală condiţionare a acestei alegeri pe baza principiilor 

transparentei decizionale etc. În plus, o analiză de tip A.C.D. a Notei de fundamentare, ca şi a 

întregului document, denotă o concepţie centralizată, bazată pe distribuirea ierarhică a 

deciziei. 

Colegiul pentru Consultarea Societăţii Civile este alt organism consultativ, fără personalitate 

juridică, funcţionând pe lângă Primul-ministru “ca urmare a voinţei de a recunoaşte valoarea 

competentelor acumulate şi de a asigura participarea mediului asociativ la elaborarea, 

evaluarea, amendarea şi implementarea politicilor publice” (Art.1), anunţat că o mare 

deschidere a parteneriatului civic la cel mai înalt nivel: “Colegiul facilitează comunicarea şi 

asigură implicarea societăţii civile în realizarea politicilor guvernamentale la toate palierele 

decizionale ale administraţiei publice centrale şi are ca scop dezvoltarea parteneriatului 

strategic între autorităţile publice şi mediul asociativ şi consolidarea democraţiei participative 

în România” (Art.1). Aplicând acelaşi instrument, A.C.D., pentru cele 9 atribuţii enumerate 

în Art. 2, constatam că 7 dintre acestea denumesc acţiuni “slabe”, aflate într-o relaţie univocă 

şi necondiţionala cu puterea decizională, deşi formal sfera civilă este plasată în interiorul 

câmpului decizional (literele: a) sesizează şi informează primul ministru b)propune 
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instrumente e) sprijină politicile de integrare f) propune instrumente g) recomandă h) 

organizează consultări i) realizează anual rapoarte sau studii), ceea ce înseamnă că statul nu 

s-a decis să împartă puterea politică în fond, nu doar în formă, iar acţiunea societăţii civile 

este, în acest context, depolitizata. Celelalte două atribuţii ale Colegiului denumesc acţiuni 

mai “tari”, dar strict canalizate pe problemă finanţării sectorului nonprofit. De asemenea, nu 

există în nici unul dintre documentele referitoare la alcătuirea Colegiului un set de criterii de 

selecţie a ONG-urilor, ceea ce ridică un semn de întrebare privind atât transparenta deciziei 

guvernamentale, cât şi gradul de reprezentativitate a organizaţiilor privind interesele publice. 

La nivelul TERITORIULUI este început un proces de structurare a unui cadru instituţional. 

În arealul analizat există  1 GAL, Asociaţia GAL Găvanu Burdea centrată pe trei aspecte 

cheie: 

  1. Facilitarea transformării şi modernizării agriculturii pentru a o face mai competitiva şi 

pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu.  

2. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din 

domeniul agricol către sectoare economice non-agricole.  

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de 

bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei 

dezvoltări durabile. 

Societatea civilă are reprezentanţi importanţi ca exponenţi ai domeniului social (parohii şi 

ONG-uri orientate pe probleme sociale, asociaţii de proprietari orientaţi spre problemele 

comunităţii), dar şi ca exponenţi ai  pieţei muncii (asociaţii profesionale). Mediul privat, 

semnificativ pentru dezvoltarea teritorială şi care deci poate fi implicat într-un cadru 

instituţional al guvernantei locale, poate fi  clasificat în deţinut integral privat. Dintre 

companiile importante menţionăm. Lactag SA, Comefin SA, Avicola Costești SA, Farm Zoo 

Star SRL, Fructigena SRL, Parafin & Wax SRL, Muntenia Costești SRL, Pufi SRL, Midagro 

SRL, Mavi Diam Instal SRL. Firmele din domeniul agricol sunt organizate în asociații. 

Autorități Publice Locale: Consiliul Județean Argeș, Primăria Orașului Costești, instituții 

subordonate şi departamentele din cadrul primăriei 

Organizații Neguvernamentale - În orașul Costești sunt înregistrate 29 de asociaţii non-

guvernamentale şi 9 parohii, majoritatea cu activitate restrânsă şi fără număr foarte divers de 

domenii: servicii sociale, religie, societate civilă, minorități. 
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2.3 CONCLUZII. ISTORIE ŞI DINAMICĂ 

2.3.1 ISTORIE ŞI DINAMICĂ 

 

Scurt istoric Costeşti
1
 

Teritoriul pe care se află oraşul Costeşti a fost locuit din timpuri străvechi, aşa cum o 

demonstrează numeroasele descoperiri arheologice, documente istorice şi izvoare orale. 

Unelte din epoca pietrei şi a metalelor, precum şi monede greco-macedonene, au fost 

descoperite în această zonă; de asemenea, au fost descoperite monede datând din perioada 

ocupaţiei romane a Daciei. 

Un important tezaur conţinând monede din secolele XVIII – XIX, provenind din Imperiul 

Otoman, Austria, Saxonia şi Bavaria, a fost descoperit pe teritoriul oraşului Costeşti în anii 

1986-1988, cu ocazia construirii unor blocuri. 

Satul Teleşti deţine cea mai veche atestare dintre componentele actuale ale oraşului Costeşti 

respectiv 5 august 1452. Atestarea Costeştiului a făcut-o domnitorul Radu Paisie  la 30 iulie 

1535. 

Pe de altă parte, o atestare certă a satului Costești este reprezentată de documentul provenind 

din anul 1552 şi aflat în arhivele municipiului Pitești. Anul corespunde perioadei primei 

domnii a lui Mircea Ciobanu (1545-1552). Documentul a fost redactat sub forma unui 

rezumat al „unei hotarnicii” din care rezultă că localitatea Costești era un sat de moșneni 

(ţărani liberi), restrâns sub aspect demografic, ca mai toate satele din Câmpia Română, 

conducerea fiind asigurată de obștea sătească. Satul avea un preot, iar locuitorii practicau 

agricultura. Faptul că era vorba de un sat de moșneni explică parțial de ce apare menționat 

atât de rar în documentele epocii. 

Atestări documentare există pentru toate localitățile care fac parte din actualul teritoriu 

administrativ al orașului Costești. Astfel, satul Băseni a fost atestat documentar într-un 

„zapis” al unui călugăr, document redactat în anul 1687. Satul Broșteni apare dată sub numele 

de Floreni, într-un document emis de Neagoe Basarab în anul 1520; sub numele de Broșteni 

este menționat în anul 1678, într-un zapis conținând şi numele unui număr de 14 localnici. 

Satul Lăceni apare menționat într-un zapis redactat în anul 1800, dar care face referire la 

evenimente petrecute în această localitate încă din anul 1775. Satul Pârvu Roșu este 

menționat pentru prima data sub numele de Mărăcineni în anul 1810. În „Indicele comunelor 

oraşiane şi rurale din Muntenia” publicat în anul 1861 la imprimeria statului apare la județul 

Argeș, poziția 154 satul Pârvu Roșu compus din cătunele Pârvu Roșu şi Mărăcineni. Același 

„Indice ” menționează şi existenţa satului Smei. Satul Podu Broșteni apare pentru prima dată 

                                                           
1
 Sursă : Costești. 550 de ani de la prima atestare a localităţii Costeşti Argeş – Autor profesor Stefan Savovici – 

Ed. Carminis 2002 
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într-un act al domnitorului Radu de la Afumați din anul 1525, sub denumirea de Bălteani, dar 

cu indicarea localizării lângă podul Broșteni. Satul Stârci este menționat, sub denumirea de 

Stârcu, într-o scrisoare din anul 1680 a domnitorului Șerban Voievod.  

Satul Teleasca este atestat pentru prima dată în anul 1800 într-o scrisoare, probabil a unui 

călugăr, către mitropolitul Ţării Românești. În sfârșit, satul Telești apare pentru prima oară în 

câteva documente din anul 1724, deși existenţa lui este mai veche. 

Satele ce compun astăzi orașul Costești figurează în câteva hărți datând de la sfârșitul evului 

mediu. Este vorba de „Mappa specialis Walachie” tipărită la Sibiu în anul 1788 de F. Jos. 

Ruhedorff şi de harta colonelului austriac Specht tipărită la Viena în 1790-1791. 

 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis în perioada 1862-1866, reformele lui 

Alexandru Ioan Cuza au adus câteva din satele localităţii Costeşti în prim plan. Prin decretul 

de lege din 14/26 august 1864, țăranii clăcaşi au fost liberaţi de servituţile feudale şi 

împroprietăriţi printr-o răscumpărare plătită în 15 ani, în conformitate cu numărul de vite 

deţinut şi diferenţiată pe zone geografice. 

În 1865 satele făceau parte din 4 comune: Costeşti, Telești, Băseni, Podu-Broşteni toate din 

Plasa Cotmeana, districtul Argeş.  

Costeşti se face cunoscut pe harta ţării şi localitatea începe să se dezvolte în preajma datei de 

5 ianuarie 1875, când se inaugurează linia Pitești-Vârciorova, iar gara Costești devine punct 

de încărcare şi descărcare a mărfurilor din zona de sud, precum şi de transport a călătorilor. 

Astfel se creează o strânsă legătură între calea de transport şi locuitori, a căror ocupaţie 

începe să devină din ce în ce mai mult aceea de muncitor la CFR. Când se inaugurează linia 

Costeşti Roşiori, la 1 ianuarie 1887, Costeşti devine nod de cale ferată. 

 

Costeşti 1900-1944 

La începutul secolului al XX-lea, mai precis în primele două decenii, greutatea procesului de 

producţie în agricultura României apasă de fapt pe umerii ţărănimii, moşierii şi arendaşii 

beneficiind de situaţia lor de a reprezenta  marea proprietate. Sistemul muncii în dijmă nu era 

un sistem economic eficace. Acest sistem consuma multă muncă iar rezultatele era cu cu mult 

sub nivelul agriculturii ţărilor dezvoltate. Între 1900 şi 1920 producţia medie de porumb la ha 

se menţinea la 1200-1300 kg/ha, ca şi cu 40 de ani în urmă, iar producţia de grâu la 1500  

kg/ha. Dintre legume se cultivă doar cartoful, în anul 1915 obţinându-se la Costeşti 3000 

kg/ha. 

În jurul anului 1915, în această zonă existau din punct de vedere administrativ 3 comune: 

Costeşti, Broşteni şi Băseni. Ele aparţineau de Plasa Teleorman din judeţul Argeş, aveau o 

populaţie de 7291 locuitori din care 1973 reprezentau populaţia ocupată. Dintre aceştia din 

urmă, 1609, adică 81.7% erau plugari, 38 industriaşi, 53 comercianţi, iar 273 aveau alte 

profesiuni între care intrau şi arendaşii şi proprietarii de pământ.  
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Din documente reiese că cele 5662 ha cultivate cu cereale şi cele 285 ha cu pruni şi vie erau 

sub îngrijirea totală a celor 1609 plugari, ei fiind aceea care trebuiau să muncească pentru 

moşieri şi arendaşi. Datorită tehnicii puţin performante din agricultură, nici pe aceste 

suprafeţe cultivate nu întâlnim producţii deosebite. Astfel producţiile obţinute în 1915 erau în 

medie de 1200 kg/ha: la orz 900 kg, la ovăz 1520 kg, la porumb 700 kg. 

 Făcând o analiză a vitelor aflate în posesia locuitorilor, puteam să spunem că nu predominau 

animalele de muncă: 1434 boi şi 348 cai; animalele pentru producţie fiind în număr de 5771 

oi şi 2320 porci (râmători). Vacile figurau în număr de 454 capete. 

Cultura de prun era extinsă în toate cele trei comune, deşi nu în livezi prea mari. Cele mai 

bune rezultate s-au obţinut pe terenurile comunei Costeşti, unde s-au produs 6000 l ţuică de la 

prunii existenţi pe un hectar, iar la Broşteni şi Băseni  100 l pe aceeaşi suprafaţă. Încă din acel 

timp comuna Costeşti se profila ca un puternic centru, viitoarea reşedinţă a Plasei Teleorman, 

iar mai târziu centru de raion. 

În cadrul activităţii financiare s-au înregistrat în anul 1911, 1858 contribuabili. Existau patru 

bănci populare: 

 Băseni – Principele Nicolae, Preşedinte Dinu Badea 

 Broşteni – Sfântul Dumitru, Preşedinte Ioan Popescu 

 Costeşti - Sfântul Ioan, Preşedinte preot Marin Inescu 

 Costeşti - Sfinţii Voievozi, Preşedinte Marin Voiculescu 

Comerţul se limita la 14 hanuri, dintre care cinci cârciumi (Băseni- două hanuri, Broşteni – 

şapte hanuri, Costeşti – cinci hanuri), existând la Costeşti şi trei târguri periodice cu obor. 

În ceea ce privește activitatea industrială, existau trei brutării, o fabrică de apă gazoasă, o 

fabrică de cherestea şi mai multe poverni: la Băseni 6, la Broşteni 15 şi la Costeşti 4. Toate se 

numeau stabilimente industriale.  

În anul 1918 s-a realizat în România o reaşezare a comunelor şi satelor de plase. La 15 august 

1918, judeţul Argeş cuprindea 6 plase, 127 de comune, 498 de sate şi 67 de cătune, proiect ce 

a fost aprobat. Motivându-se menţinerea Plasei Costeşti cu centrul la Costeşti, se spunea 

despre aceasta: „ Plasa Costeşti compusă din 19 comune cu reşedinţa în comuna Costeşti, 

comună mare, frumoasă, cu cale ferată, cu locul propriu pentru administraţie şi cu destule 

locuri pentru alte autorităţi,” 

Anul 1921 a fost marcat la Costeşti prin pregătiri pentru ca ţăranii să primească pământ. 

Guvernul liberal adoptase la 16 decembrie 1918 decretul privind exproprierea unei părţi a  

moşiilor, legea definitivă de înfăptuire a reformei agrare fiind votată de Parlament în iulie 

1921. 
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Prin decretele legilor 1407 şi 1682 publicate în Monitorul Oficial din 2 şi 23 aprilie 1920, s-a 

stabilit felul cum trebuie făcută împărțirea pământului. În fiecare comună s-a înfiinţat un 

comitet cu însărcinarea să cerceteze pe cei îndreptățiți să ceară pământ şi să întocmească liste. 

Au fost desfiinţate şi la Costeşti, Băseni şi Broşteni obştile de împroprietărire şi au fost 

înlocuite prin comitete comunale, în care cheltuielile de administraţie erau plătire de stat, care 

mai asigura şi plata administratorilor. Pământul a fost împărţit în loturi de până la 5 ha pentru 

fiecare sătean cultivator, ţinând seama pământul pe care îl avea în proprietate.  

Cele 3 comune, atunci în anul  împroprietăririi, aveau 1797 gospodării cu 6893 suflete: 

Băseni 436, Broşteni 860; Costeşti 501. 

Se face simţită  şi activitatea economică prin existenţa cooperativelor de consum: la Costeşti, 

la Băseni, - Îndreptarea, la Broșteni – Înainte. Şi-au continuat activitatea băncile populare de 

la Broșteni şi Băseni, iar la Podu-Broşteni au funcţionat băncile „Sfântul Ioan” şi „Albina”. 

La Costeşti, alături de alte târguri din Plasa Teleorman, s-a organizat un târg în punctul 

Teleasca, aprobat de Ministerul Industriei şi Comerţului, fără bâlci de vite, care se ţinea la 25 

martie, 20 iulie, 26 octombrie şi dura o singură zi. 

Activitatea industrială se desfăşura în 1936 la Costeşti în următoarele întreprinderi: fabrica de 

făină, fabrica de ulei, moara ţărănească, fabrica de ape gazoase. Toate acestea îi aparțineau lui 

Belizarie Ionescu. 

La Broşteni exista moara ţărănească aparţinând lui Radu Plăcintescu, iar Pârvu Roşu o moară 

ţărănească aparţinând lui Constantin N. Dumitru. 

Existau şi bănci, unele care îşi continuau activitatea, altele noi înfiinţate: 

 Costeşti: Banca Populară, Banca Teleşti, Banca CFR 

 Băseni: Banca Principele Nicolae 

 Broşteni: Banca Sfântul Dumitru  şi Idealul 

 Pârvu Roşu:  Banca Albina 

 Podu- Broşteni: Banca Sfântul Ion  

 

Costeşti 1944-1968 

În Costeşti, centrul noului Raion Costeşti din Regiunea Argeş, la 25 martie 1952 era primar 

Radu Cojocaru, care aproba înfiinţarea unui târg săptămânal de vite. Între 1955 şi 1960 la 

ordinea de zi a sesiunilor Sfaturilor Populare Broşteni şi Costeşti se găsea deseori punctul „ 

transformarea socialistă a agriculturii”. Procesul a început la 13 martie 1955 şi s-a derulat 

astfel încât au apărut: 

 Costeşti – Întovărăşirea „Secera şi ciocanul” 
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 Costeşti – Întovărăşirea „ 23 August- 18 August 1956” 

 Costeşti – Întovărăşirea „30 decembrie – 9 decembrie 1956” 

 Costeşti – Întovărăşirea „7 noiembrie 28 octombrie 1956” 

 Broşteni – Întovărăşirea „Drumul Belşugului” 

 Băseni – Scânteia 16 martie 1956 

 Stârci – Gh. Doja 

Fiecare întovărăşire avea între 40 şi 70 ha şi cuprindea 25-50 de familii. Procesul s-a derulat 

în perioada primarilor Ciuleanu Ion – Broşteni şi Grigore Ion – Costeşti. 

La 4 aprilie 1962 a apărut G.A.C. „8 Martie” Broşteni. În comună se găseau la acea dată 931 

gospodării, dintre care: 

 2 familii fără pământ; 

 296 familii cu gospodărie mică; 

 240 de familii cu gospodărie mijlocie; 

 5 gospodării chiabureşti 

 388 ţărani cu gospodarii diverse. 

 

Comuna dispunea de 4426.48 ha, dintre care 3426.91 ha teren agricol. Existau în comună: 

234 boi, 258 cai, 646 vaci cu lapte, 1131 oi. Reveneau în medie pentru fiecare familie  2.75 

ha de suprafaţă arabilă. Cele 5 sate care aparţineau comunei Costeşti erau: Broşteni, Lăceni, 

Pârvu Roşu, Podu-Broşteni şi Smei. 

În comuna Broşteni au luat fiinţă: 

- La 11 iunie 1961 G.A.C Victoria Socialismului 

- La 5 decembrie 1961 G.A.C. 6 Martie Teleşti 

- 1961 G.A.C. Progresul Băseni 

După anul 1962, se desfăşurau în cele două comune care aparţin astăzi oraşului şi alte 

activităţi: 

- Moara Tudor Vladimirescu Broşteni 

- Încercări de electrificare 

- O piaţă cu o valoare de 65.000 lei în 1960 

 

La 1 iunie 1968 prin unificarea celor două comune Costeşti şi Broşteni a luat fiinţă oraşul 

Costeşti consemnat prin decret prezidenţial în Buletinul Oficial. Oraşul avea 11 sate şi 

anume: Costeşti, Teleşti, Târleşti, Datcu, Zorile, Broşteni, Lăceni, Pârvu Roşu, Podu 

Broşteni, Smei, Stârci cu o populaţie locală în acel an de 9926 locuitori. 

Comuna Costeşti participă la unificare cu 6592 locuitori, 1599 clădiri şi 1726 gospodării, iar 

comuna Broşteni cu 3334 locuitori, 1039 gospodării şi 1088 clădiri. La data înfiinţării 

oraşului au existat 2765 gospodării care se întindeau pe o vatră de sat de 535 ha, adică 22 

locuitori/ha. Suprafaţa oraşului era de 11457 ha de teren, din care 8102 ha teren arabil. 

La 1 iunie 1968, prin decret oficial, localitatea Costeşti a fost declarată oraş de categoria a III-

a. 

Actul de naștere al orașului Costești a fost dat la 8 iunie 1968 de către comitetul executiv al 

Consiliului Popular Orășenesc.  



116 

 

Costeşti 1968-1989 

Agricultura a rămas ramura de bază în continuare. Funcţionau: G.A.S. Costeşti, S.M.A. 

Costeşti, G.A.C Victoria Socialismului, G.A.C Progresul, G.A.C Broşteni. 

În 1968 în cadrul iniţiativelor industriale îşi desfăşurau activitatea la Costeşti unităţi mici sau 

cu sarcini teritoriale: 

- Fabrica de cărămidă, cu o capacitate de 2 milioane de bucăţi 

- Secţia de tâmplărie 

- Fabrica de sucuri, cu o producţie de 14 tone/24 h 

- Atelier metalurgic (toate aparţineau industriei locale cu subcentrul al Costeşti) 

- Abator 

- Baza de recepţie 

- Silozul, cu o capacitate de 1949 vagoane 

- Secţia de Vinalcool 

- Depozitul de lemne. 

Deservirea populaţiei se realiza în bune condiţii printr-un complex ce aparţinea cooperativei 

meșteșugărești, prin cooperativa de consum cu două unităţi de prestări servicii şi prin moara 

ţărănească din Broşteni. 

Comerţul se desfăşura prin cooperativa de consum, cu 28 de unităţi la un volum de desfacere 

de 33 milioane pe an. 

Industria alimentară deţinea locul I în perioada 1968-1980, la nivelul oraşului, ponderea ei 

fiind de 1.6%-1.8%. Industria grea a fost reprezentată din 1968 până în 1980 de un atelier 

metalurgic ce a aparţinut Întreprinderii de industrie locală Argeş. Din 1978 acesta a fost 

subordonat Fabricii de piese auto Piteşti, din cadrul Uzinei Autoturisme Colibaşi, iar din 

1980 a făcut parte integrată din întreprinderea de scule, dispozitive şi verificatoare Costeşti. 

Aceasta a fost pusă în funcţiune parţial în septembrie 1980, ca întreprindere de gradul al III-

lea, autonomă. Întreprinderea a avut 500 de salariaţi, dar până în 1989 numărul s-a completat 

ajungând la 800-90, între aceştia fiind incluşi şi cei preluaţi de la atelierul metalurgic. Până în 

1989 se producea în atelier o gamă variată de piese finite din fontă, rame canal, iar în 

întreprindere – dispozitive folositoare industriei constructoare de autoturisme Dacia şi Oltcit. 

Industria de prelucrare a lemnului era reprezentată prin atelierul de tâmplărie care luase fiinţă 

în mai 1959, fiind deservit de 43 oameni până în 1989. 

Industria textilă s-a remarcat printr-o întreprindere de repasat stofe tip lână şi poliester, 

unitate subordonată Fabricii de stofe Argeşana Piteşti, folosind 145 de angajate, dar încetând 

activitatea după 1989. 

Industria alimentară a fost prezentă prin centrul de reindustrializare a laptelui şi atelierul de 

panificaţie care a funcţionat până în 1989, prin contribuţia a 83 de muncitori şi 74 de 

sezonieri. 

Întreprinderea agricolă de stat a funcţionat până în 1989 cu un laborator de preparare a cărnii, 

care producea 300 de tone anual şi care alimenta populaţia oraşului. A existat de asemenea 

până în 1991 un siloz cu capacitate de 33.000 tone, care a fost modernizat şi unde au muncit 

93 de salariaţi. 



117 

 

Costeşti  după 1989 

După 1989 au fost desfiinţate anumite instituţii: 

- C.A.P Costeşti 

- C.A.P Broşteni 

- S.M.A Costeşti 

- Avicola Costeşti 

- I.A.S Costeşti 

- F.N.C. Costeşti 

- Siloz Costeşti 

Avicola Costeşti înfiinţată în 1977 se ocupă în prezent cu creşterea porcinelor. Au apărut mai 

multe societăţi comerciale.  

Au apărut asociaţii agricole sau suprafeţe luate în arendă: Arend Agrocost SRL, Arenda SA 

Teleşti. Au apărut mici ateliere care au încercat să absoarbă forţa de muncă din rândul 

disponibilizaţilor fostei unităţi  ISDVA Costeşti. 

 

În decursul anilor economia locală Costeşti nu a avut o evoluţie uniformă, liniară, ci a 

înregistrat ca orice economie fluctuantă, şi creșteri şi reduceri, dar şi stagnări. Daca înainte de 

1989 era înfloritoare, imediat după Revoluție a avut probleme în restructurarea cerută de 

noile realităţi economice. În condițiile în care societățile de stat şi-au redus mereu personalul 

și activitățile, orașul și-a regăsit resursele de dezvoltare economică în inițiativa privată, 

dovada fiind multitudinea societăţilor comerciale care activează în oraș. 

 

Evoluţia economiei judeţului Argeş este influenţată în mod covârşitor de performanţele 

industriei constructoare de autovehicule şi a celei conexe. Acest lucru se reflectă şi în 

economia oraşului Costeşti unde activează societatea Comefin SA. Firma realizează o cifră 

de afaceri importantă şi era în anul 2014 al doilea mare angajator din oraş cu 318 angajaţi. 

 

Reprezentativă pentru fabricarea produselor agroalimentare locale este firma Lactag SA care 

şi-a crescut cifra de afaceri de peste 4 ori în perioada 2010-2014. Anul 1962 reprezintă 

începutul prelucrării industriale moderne a laptelui în județul Argeș, prin punerea în funcțiune 

a Fabricii de Produse Lactate – Pitești: ICIL ARGEŞ
2
. S.C. Lactag S.A. dispune de o 

capacitate anuală de producție de circa 500 mii hl lapte materie primă, situându-se printre 

societățile de mărime medie din sectorul prelucrării laptelui din țara noastră.  

SC Avicola Costeşti SA are ca obiect de activitate reproducţia, creşterea şi îngrăşarea porcilor 

şi a fost în anul 2014 a treia firmă din Costeşti după valoarea cifrei de afaceri. 

 

 

                                                           
2
 Sursă: http://www.lactag.ro/ 
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN COSTEŞTI 

Obiceiurile de peste an din zona oraşului Costeşti ocupă datorită importanţei lor un loc 

aparte. Ca şi obiceiurile de iarnă, obiceiurile de peste an sunt străvechi, de factura precreştină, 

cu un evident conţinut laic, adaptate şi uneori chiar suprapuse sărbătorilor  religioase. 

Obiceiurile de peste an, practicate sub forma unor jocuri, colinde sau petreceri pot fi grupate 

astfel: 

- Obiceiuri de primăvară: se practicau în preajma Paştelui, de Sfântul Gheorghe şi de 

Rusalii fiind considerate sărbători ale naturii reînviate 

- Obiceiuri de vară: practicate în perioadele de secetă, de Sf. Ilie sau Tăierea Capului 

Sf. Ioan Botezătorul 

- Obiceiuri de toamnă: practicate de Sf. Maria Mică sau Sf. Dumitru socotite 

manifestări ale bucuriei recoltelor bogate. 

Obiceiuri de primăvară 

 Focul Măcinicilor ( 9 martie ) – sărbătoarea celor 40 de sfinţi. Gospodarii greblează 

curţile şi grădinile, curăţă pomii de uscături strâng gunoaiele şi el; dau foc în dimineaţa zilei 

de 9 martie. Gospodinele pregătesc colaci împletiţi, care se cheamă bradoşi peste care pun 

apa cu zahăr sau miere. 

 Obiceiuri de Sfântul Gheorghe 

În seara premergătoare zilei de Sfântul Gheorghe cei mai mulţi locuitori pun la grajdul 

vitelor sau la stâlpul porţii de la intrare în curte o ramură înfrunzită de jugastru care 

simbolizează triumful naturii, venirea cu adevărat a anotimpului cald. 

De Sfântul Gheorghe se practica şi obiceiul legat de furatul laptelui de la vaci. Obiceiul era 

practicat de unele femei invidioase pe anumite persoane din sat, care erau mai înstărite şi 

aveau vaci care dădeau mult lapte. 

 Paparuda 

Se întâmplă ca după o primăvară frumoasă cu vegetaţie bogată să urmeze o perioadă de 

secetă. În aceste împrejurări când arşiţa soarelui stăruia prea mult omul în neputinţă credea 

că săvârșind anumite practici ar câştiga bunăvoinţa lor în declanşarea ploilor. Cea mai 

răspândită practică pentru invocarea ploii în perioada de secetă era Paparudă – un colind în 

grup. 

 Căluşul 

Jocul Călușului de Rusalii, o tradiţie în Costești 
 

Pe locuitori nu îi îndeamnă nimeni să poarte costumul tradiţional românesc, însă, de câteva 

ori pe an îmbracă cu mândrie costumul de căluşar şi le aduc oamenilor, potrivit tradiţiei, 

belşug, sănătate şi veselie.  
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Căluşul se dansează la Costeşti în fiecare an, în ziua de Rusalii, dar şi în a doua zi, de 

Sânziene, acolo unde tinerii şi bătrânii merg din poartă în poartă. 

Dansatorii au credinţa că obiceiul alungă spiritele rele şi chiar vindecă anumite boli. Pentru 

binefacerea lor, gazdele le dau dansatorilor apă, usturoi şi bani, pentru că dansul este aducător 

de ploaie, de bogăţie în hambare, alungă relele, duhul-boală şi Ielele.  

Căluşarii sunt aşteptaţi cu porţile deschise şi cu găleţi de apă în mijlocul curţii, în jurul cărora 

joacă.  

Semănând cu personaje din obiceiurile altor popoare (arlechin, bufon, nebun), Mutu’ este 

costumat cu haine vechi, rupte şi peticite, poartă pălărie (sau căciulă) şi mască, iar la brâu se 

încinge cu o legătură din sfoară, de care atârnă usturoiul şi pelinul, plante protectoare (prin 

calităţile lor apotropaice); în mână ţine fie sabia (adesea vopsită în roşu), fie biciul (cu care 

atinge pe actanţii care participă la eveniment: căluşari, gazde, vecini). 

Mutu’ poartă adesea haine de femeie şi face „gesturi prosteşti“, de aici venindu-i şi numele de 

„proasta din Căluş“.  

Căluşul
3
 este un dans popular specific Olteniei şi Munteniei, având origini precreştine,  şi 

reprezintă un ritual de vindecare a bolilor psihice care se presupune că sunt aduse de fiinţe 

fantastice, numite Iele sau Rusalii. 

 În regiune principalele localităţi în care s-a păstrat jocul căluşului sunt: Comuna Bîrla, sat 

Zorile (oraş Costeşti), sat Pădureţi (comuna Lunca Corbului), sat Vităneşti (comuna Sârbii 

Măgura), comuna Stolnici, comuna Corbu. 

Jocul este legat în prezent de Sărbătoarea Cinzecimii sau Pogorârea Sfântului Duh, la 50 de 

zile de la Paşte. În 2005, Căluşul a fost inclus în Lista Capodoperelor Patrimoniului Oral şi 

Imaterial al Omenirii, alături de tangoul argentinian, caligrafia chineză sau teatrul de păpuşi 

Wayang din Indonezia. În teritoriu, importante vetre căluşăreşti se regăsesc la Costeşti, 

Stolnici şi Sârbii Măgura. De altfel, în tot teritoriul predomină dansurile populare ca formă 

predominantă de manifestare a culturii locale. Astfel în aproape fiecare localitate întâlnim 

formaţii de dansuri populare iar în Costeşti există Ansamblul folcloric Mugurelul. 

Obiceiuri de Anul Nou 

Obiceiurile se practicau în seara şi în noaptea de Anul Nou erau legate de bunul mers al 

gospodăriei şi de rodnicia câmpului sau de soarta tinerilor aflaţi în prag de căsătorie. 

Dintre aceste obiceiuri menţionăm: pocnitul seminţelor, pusul cepelor, pusul oalelor, 

număratul ulucilor, bobăritul, datul de grindă, încurarea cailor, jocul ursului, şezătorile.  

Având în vedere funcţiile administrative ale teritoriului din jurul oraşului Costeşti am 

identificat mai multe clasificări şi grupări ale localităţilor. În cele ce urmează prezentăm 

evoluţia demografiei pe principalele  

                                                           
3
 Sursă: Planul de dezvoltare locală a teritoriului Găvanu-Burdea, 2010-2013 - Asociaţia Comunelor de pe 

Valea Cotmenei 
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 Varianta I:  localități arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa 

Persoanelor Costeşti: Bârla, Buzoești, Căldăraru, Costeşti, Hârsești, Izvoru, Miroși, 

Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Suseni, Stolnici, Stefan cel Mare, 

Ungheni. 

 Varianta II: localități arondate Serviciului fiscal orăşenesc Costeşti teritoriu propus: 

Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, 

Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni. 

 Varianta III localități arondate Judecătoriei Costești si Spitalului Orăşenesc “Regele 

Carol I” Costeşti teritoriu propus: Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costești, Hârsești, Izvoru, 

Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Sapata, Slobozia, 

Stolnici, Suseni, Ștefan cel Mare, Ungheni.  
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Varianta I : Bârla, Buzoești, Căldăraru, Costeşti, Hârsești, Izvoru, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Suseni, 

Stolnici, Stefan cel Mare, Ungheni (localități arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Costeşti) 

POPULAŢIE 
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

13668 Oras Costesti 11.086 11.078 11.043 10.956 10.892 10.819 10.790 10.711 10.666 

14450 Birla 5.397 5.402 5.342 5.266 5.167 5.054 4.928 4.850 4.738 

14940 Buzoesti 6.026 6.018 6.014 5.970 5.901 5.875 5.832 5.781 5.716 

15064 Caldararu 2.690 2.701 2.660 2.646 2.600 2.550 2.502 2.441 2.407 

16613 Hirsesti 2.606 2.616 2.610 2.563 2.510 2.466 2.423 2.362 2.332 

16739 Izvoru 2.556 2.521 2.482 2.420 2.387 2.340 2.302 2.266 2.224 

17398 Mirosi 2.758 2.725 2.674 2.630 2.608 2.551 2.513 2.477 2.425 

17575 Mozaceni 2.499 2.505 2.457 2.403 2.345 2.312 2.248 2.212 2.179 

17726 Negrasi 2.401 2.372 2.347 2.311 2.261 2.219 2.178 2.147 2.104 

18162 Popesti 2.440 2.380 2.330 2.297 2.221 2.167 2.118 2.092 2.044 

18411 Recea 3.084 3.086 3.071 3.032 3.002 2.968 2.907 2.850 2.817 

18475 Rociu 2.772 2.771 2.738 2.707 2.640 2.604 2.572 2.555 2.535 

18741 Slobozia 5.167 5.171 5.125 5.063 4.992 4.937 4.870 4.822 4.794 

19114 Stefan Cel Mare 2.547 2.533 2.540 2.539 2.507 2.479 2.445 2.418 2.386 

18938 Stolnici 3.410 3.415 3.419 3.384 3.348 3.297 3.227 3.196 3.121 

19007 Suseni 3.162 3.202 3.210 3.184 3.174 3.140 3.120 3.081 3.065 

19560 Ungheni 3.364 3.286 3.255 3.187 3.152 3.088 3.021 2.946 2.858 

Total 63.965 63.782 63.317 62.558 61.707 60.866 59.996 59.207 58.411 

*Sursa: Institutul National de Statistică 

După cum se observă din tabel, populația a scăzut constant din anul 2007 până în anul 2014.   
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Varianta II: Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, Rociu, 

Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni (localități arondate Serviciului fiscal orăşenesc Costeşti) 

POPULAŢIE 
Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

13668 Oras Costesti 11.086 11.078 11.043 10.956 10.892 10.819 10.790 10.711 10.666 

14450 Birla 5.397 5.402 5.342 5.266 5.167 5.054 4.928 4.850 4.738 

14940 Buzoesti 6.026 6.018 6.014 5.970 5.901 5.875 5.832 5.781 5.716 

15064 Caldararu 2.690 2.701 2.660 2.646 2.600 2.550 2.502 2.441 2.407 

16613 Hirsesti 2.606 2.616 2.610 2.563 2.510 2.466 2.423 2.362 2.332 

16739 Izvoru 2.556 2.521 2.482 2.420 2.387 2.340 2.302 2.266 2.224 

16944 Lunca Corbului 2.784 2.829 2.860 2.815 2.831 2.789 2.779 2.756 2.725 

17398 Mirosi 2.758 2.725 2.674 2.630 2.608 2.551 2.513 2.477 2.425 

17575 Mozaceni 2.499 2.505 2.457 2.403 2.345 2.312 2.248 2.212 2.179 

17726 Negrasi 2.401 2.372 2.347 2.311 2.261 2.219 2.178 2.147 2.104 

18162 Popesti 2.440 2.380 2.330 2.297 2.221 2.167 2.118 2.092 2.044 

18411 Recea 3.084 3.086 3.071 3.032 3.002 2.968 2.907 2.850 2.817 

18475 Rociu 2.772 2.771 2.738 2.707 2.640 2.604 2.572 2.555 2.535 

18741 Slobozia 5.167 5.171 5.125 5.063 4.992 4.937 4.870 4.822 4.794 

19114 Stefan Cel Mare 2.547 2.533 2.540 2.539 2.507 2.479 2.445 2.418 2.386 

18938 Stolnici 3.410 3.415 3.419 3.384 3.348 3.297 3.227 3.196 3.121 

19560 Ungheni 3.364 3.286 3.255 3.187 3.152 3.088 3.021 2.946 2.858 

Total 63.587 63.409 62.967 62.189 61.364 60.515 59.655 58.882 58.071 

*Sursa: Institutul National de Statistică 

După cum se observă din tabel, populația a scăzut constant din anul 2007 până în anul 2014.   
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Varianta III : Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costești, Hârsești, Izvoru, Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, 

Sapata, Slobozia, Stolnici, Suseni, Ștefan cel Mare, Ungheni (localități arondate Judecătoriei Costești si Spitalului Orăşenesc “Regele Carol 

I” Costeşti) 

POPULAŢIE Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

13668 Oras Costesti 11.086 11.078 11.043 10.956 10.892 10.819 10.790 10.711 10.666 

14450 Birla 5.397 5.402 5.342 5.266 5.167 5.054 4.928 4.850 4.738 

14940 Buzoesti 6.026 6.018 6.014 5.970 5.901 5.875 5.832 5.781 5.716 

15064 Caldararu 2.690 2.701 2.660 2.646 2.600 2.550 2.502 2.441 2.407 

16613 Hirsesti 2.606 2.616 2.610 2.563 2.510 2.466 2.423 2.362 2.332 

16739 Izvoru 2.556 2.521 2.482 2.420 2.387 2.340 2.302 2.266 2.224 

16944 Lunca Corbului 2.784 2.829 2.860 2.815 2.831 2.789 2.779 2.756 2.725 

17398 Mirosi 2.758 2.725 2.674 2.630 2.608 2.551 2.513 2.477 2.425 

17575 Mozaceni 2.499 2.505 2.457 2.403 2.345 2.312 2.248 2.212 2.179 

17726 Negrasi 2.401 2.372 2.347 2.311 2.261 2.219 2.178 2.147 2.104 

18162 Popesti 2.440 2.380 2.330 2.297 2.221 2.167 2.118 2.092 2.044 

18411 Recea 3.084 3.086 3.071 3.032 3.002 2.968 2.907 2.850 2.817 

18475 Rociu 2.772 2.771 2.738 2.707 2.640 2.604 2.572 2.555 2.535 

18581 Sapata 1.814 1.785 1.786 1.760 1.720 1.697 1.707 1.691 1.660 

18741 Slobozia 5.167 5.171 5.125 5.063 4.992 4.937 4.870 4.822 4.794 

19114 Stefan Cel Mare 2.547 2.533 2.540 2.539 2.507 2.479 2.445 2.418 2.386 

18938 Stolnici 3.410 3.415 3.419 3.384 3.348 3.297 3.227 3.196 3.121 

19007 Suseni 3.162 3.202 3.210 3.184 3.174 3.140 3.120 3.081 3.065 

19560 Ungheni 3.364 3.286 3.255 3.187 3.152 3.088 3.021 2.946 2.858 

Total 68.563 68.396 67.963 67.133 66.258 65.352 64.482 63.654 62.796 

*Sursa: Institutul National de Statistică 

După cum se observă din tabel, populația a scăzut constant din anul 2007 până în anul 2014. 
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SUPRAFETE 

Varianta I: Bârla, Buzoești, Căldăraru, Costeşti, Hârsești, Izvoru, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, Slobozia, Suseni, 

Stolnici, Stefan cel Mare, Ungheni (localități arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Costeşti) 

Suprafaţă Ha 

Anul 

1990 

Anul 

2001 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

13668 Oras Costesti 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.854 

14450 Birla 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.373 

14940 Buzoesti 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 

15064 Caldararu 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.013 

16613 Hirsesti 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.509 

16739 Izvoru 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 

17398 Mirosi 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.789 

17575 Mozaceni 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.103 

17726 Negrasi 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 

18162 Popesti 9.427 9.427 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 4.567 

18411 Recea 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 7.105 

18475 Rociu 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.845 

18741 Slobozia 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 

19114 Stefan Cel Mare 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.540 

18938 Stolnici 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.943 

19007 Suseni 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.211 

19560 Ungheni 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 

Total 127.334 127.334 123.074 123.074 123.074 123.074 123.074 123.074 123.074 124.202 

*Sursa: Institutul National de Statistică 
Suprafața totală a scăzut cu 4.260 ha din anul 2001 până în anul 2007 (Popești) . Din anul 2007 a rămas constantă până în anul 2014, când a crescut cu 1.128 

ha. 
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Varianta II :  Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, Rociu, 

Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni (localități arondate Serviciului fiscal orăşenesc Costeşti) 

Suprafaţă Ha 

Anul 

1990 

Anul 

2001 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

13668 Oras Costesti 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.854 

14450 Birla 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.373 

14940 Buzoesti 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 

15064 Caldararu 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.013 

16613 Hirsesti 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.509 

16739 Izvoru 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 

16944 Lunca Corbului 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 9000 

17398 Mirosi 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.789 

17575 Mozaceni 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.103 

17726 Negrasi 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 

18162 Popesti 9.427 9.427 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 4.567 

18411 Recea 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 7.105 

18475 Rociu 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.845 

18741 Slobozia 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 

19114 Stefan Cel Mare 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.540 

18938 Stolnici 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.943 

19560 Ungheni 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 

Total  132.582 132.582 128.322 128.322 128.322 128.322 128.322 128.322 128.322 127.991 

*Sursa: Institutul National de Statistică 

Suprafața totală a scăzut cu 4.260 ha din anul 2001 până în anul 2007 (Popești) . Din anul 2007 a rămas constantă până în anul 2014, când a 

scăzut cu 331 ha.   
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Varianta III : Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, Costești, Hârsești, Izvoru, Lunca Corbului, Miroși, Mozăceni, Negrași, Popești, Râca, Recea, Rociu, 

Sapata, Slobozia, Stolnici, Suseni, Ștefan cel Mare, Ungheni (localități arondate Judecătoriei Costești si Spitalului Orăşenesc “Regele Carol 

I” Costeşti) 

Suprafaţă Ha 
Anul 1990 Anul 2001 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

13668 Oras Costesti 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.864 10.854 

14450 Birla 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.563 10.373 

14940 Buzoesti 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 16.027 

15064 Caldararu 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.011 6.013 

16613 Hirsesti 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.164 5.509 

16739 Izvoru 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 

16944 Lunca Corbului 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 10358 9000 

17398 Mirosi 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.789 

17575 Mozaceni 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.103 

17726 Negrasi 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 

18162 Popesti 9.427 9.427 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 4.567 

18411 Recea 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 6.338 7.105 

18475 Rociu 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.851 7.845 

18581 Sapata 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4727 4771 

18741 Slobozia 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 6.201 

19114 Stefan Cel Mare 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.540 

18938 Stolnici 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.362 7.943 

19007 Suseni 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110 5.211 

19560 Ungheni 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 7.479 

Total  142.419 142.419 138.159 138.159 138.159 138.159 138.159 138.159 138.159 137.973 

*Sursa: Institutul National de Statistică 

Suprafața totală a scăzut cu 4.260 ha din anul 2001 până în anul 2007 (Popești). Din anul 2007 a rămas constantă până în anul 2014, când a 

scăzut cu 186 ha.
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Serviciului fiscal orăşenesc Costeşti îi sunt arondate 18 localități: Bârla, Buzoeşti, Căldăraru, 

Costeşti, Hârseşti, Izvoru, Lunca Corbului, Miroşi, Mozăceni, Negraşi, Popeşti, Râca, Recea, 

Rociu, Slobozia, Stolnici, Ştefan Cel Mare, Ungheni.  

  

Cifra de afaceri teritoriu 18 

localități valori absolute lei 
2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 118,944,659 161,636,221 185,714,949 285,383,697 273,990,633 

B Industria extractivă - - - - - 

C Industria prelucrătoare 70,120,302 79,261,710 97,325,040 163,993,999 182,835,094 

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 

şi aer condiționat 

- - - - - 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

- 324,509 1,092,633 1,386,488 378,677 

F Construcții 1,603,163 2,759,736 4,761,410 5,094,366 4,109,145 

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

54,394,277 62,323,123 56,108,375 83,797,627 90,465,427 

H Transport şi depozitare 43,971,174 45,705,492 37,002,392 30,525,151 31,182,675 

I Hoteluri şi restaurante 396,355 354,215 3,828,774 6,845,042 9,337,315 

J Informații şi comunicații 324,837 1,092,650 2,417,502 2,142,681 2,254,144 

K Intermedieri financiare şi asigurări 83,555 265,966 390,100 572,525 779,064 

L Tranzacții imobiliare - - 11,820 - 24,000 

M 
Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice 
235,591 229,296 252,406 498,425 1,704,217 

N 
Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport 
9,200 - 36,799 197,178 82,817 

O 
Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
8,921 6,885 12,974 19,179 26,698 

P Învățământ - 
    

Q Sănătate şi asistenţă socială - 
    

R 
Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 
116,643 293,042 159,603 123,253 273,365 

S Alte activităţi de servicii 5,416 12,870 166,632 390,510 188,847 

  
290,214,093 354,265,715 389,281,409 580,970,121 597,632,118 

Sursă : www.listafirme.ro 

Cifra de afaceri a firmelor aflate în cele 18 localităţi din Argeş a crescut în perioada 2010-

2014 de la 290,214,093 la 597,632,118 lei. Cea mai mare a ponderii cifrei de afaceri a fost 

realizată în domeniul „Agricultură, silvicultură şi pescuit”, deţinând în general peste 40% din 

cifra de afaceri realizată de toate firmele din teritoriu. Al doilea domeniu în care firmele au 

realizat o cifră de afaceri mai ridicată a fost „Industria prelucrătoare”cu un procent între 22 

şi 30%. Domeniul „Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor”este al treilea domeniu mai important în care acţionează firmele din teritoriu. 

http://www.listafirme.ro/
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Cifra de afaceri teritoriu 18 

localităţi –valori procentuale 
2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 40.99% 45.63% 47.71% 49.12% 45.85% 

B Industria extractivă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C Industria prelucrătoare 24.16% 22.37% 25.00% 28.23% 30.59% 

D 

Producția şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 

şi aer condiționat 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

E 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 0.00% 0.09% 0.28% 0.24% 0.06% 

F Construcții 0.55% 0.78% 1.22% 0.88% 0.69% 

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 18.74% 17.59% 14.41% 14.42% 15.14% 

H Transport şi depozitare 15.15% 12.90% 9.51% 5.25% 5.22% 

I Hoteluri şi restaurante 0.14% 0.10% 0.98% 1.18% 1.56% 

J Informații şi comunicații 0.11% 0.31% 0.62% 0.37% 0.38% 

K Intermedieri financiare şi asigurări 0.03% 0.08% 0.10% 0.10% 0.13% 

L Tranzacții imobiliare 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

M 

Activităţi profesionale, științifice şi 

tehnice 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.29% 

N 

Activităţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 

O 

Administrație publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

P Învățământ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Q Sănătate şi asistenţă socială 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

R 

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 0.04% 0.08% 0.04% 0.02% 0.05% 

S Alte activităţi de servicii 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% 0.03% 

    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Sursă : www.listafirme.ro 
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Firmele din teritoriu care au realizat peste 10 milioane cifra de afaceri au fost: 

Firma Localitate Domeniu 
Cifra afaceri 

2014 RON 

LACTAG SA Costești 

Fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor 

        

71,858,927  

COMEFIN SA Costești 

Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

        

64,097,468  

COOPERATIVA 

AGRICOLA DANBRED Slobozia Creșterea porcinelor 

        

57,477,499  

DANBRED ARGEȘ SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

45,477,926  

HADITON GROUP SRL Bârla Creșterea păsărilor 

        

31,082,687  

AVICOLA COSTEȘTI SA Costești Creșterea porcinelor 

        

27,604,920  

ALEX TRANS MASTER 

CEREAL SRL Slobozia 

Comerț cu ridicata al cerealelor, 

semințelor, furajelor şi tutunului 

neprelucrat 

        

20,207,773  

AGRO CONSULTING 

CHIRIAC SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

15,675,145  

AGROPROD BENTA 

NICU SRL Slobozia Creșterea porcinelor 

        

13,291,886  

FARM ZOO STAR SRL Costești 

Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

        

11,956,114  

ZOOTRANS & ALIN 

AGRO 91 SRL Slobozia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,520,740  

FRUCTIGENA SRL Costești 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,432,189  

SLOBOZIA FOOD 

PRODUCTION SRL Slobozia 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

        

11,357,197  

Sursă : www.listafirme.ro 

În 2010 firma Zoo Trans Impex SRL din Slobozia a fost firma cu cea mai mare cifră de 

afaceri din cele 18 localităţi analizate. În anul 2014 această firmă avea o cifră de afaceri de 

5,318,745 lei, în scădere de la 32,658,229 lei cât avea în anul 2010. 

 

Firma Localitate Domeniu Cifra afaceri 

2010 RON 

ZOO TRANS IMPEX SRL Slobozia Transporturi rutiere de mărfuri 32,658,229 

DANBRED ARGES SRL Slobozia Creșterea porcinelor 28,142,107 
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Firma Localitate Domeniu Cifra afaceri 

2010 RON 

HADITON GROUP SRL Bârla Creșterea păsărilor 27,017,870 

COMEFIN SA Costești Fabricarea altor piese şi accesorii 

pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

25,344,338 

LACTAG SA Costești Fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor 

16,681,000 

AVICOLA COSTEȘTI SA Costești Creșterea porcinelor 15,406,350 

FARM ZOO STAR SRL Costești Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice 

11,131,672 

SLOBOZIA FOOD 

PRODUCTION SRL 

Slobozia Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

9,888,134 

FRUCTIGENA SRL Costești Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

9,266,588 

Sursă : www.listafirme.ro 

La nivelul celor 18 localităţi cifra de afaceri a firmelor raportată numărul de locuitori din 

teritoriu a crescut de la 4667 lei la 10150 lei din 2010 în 2014. Raportată la numărul de 

salariaţi a crescut de asemenea, însă a avut o uşoară descreştere din 2013 în 2014. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Cifra de afaceri 

teritoriu 18 

localitati 

290,214,093 354,265,715 389,281,409 580,970,121 597,632,118 

nr locuitori 62,189 61,364 60,515 59,655 58,882 

nr angajati 1376 1546 1739 2170 2418 

CA/1000 locuitori 

teritoriu 
4.67 5.77 6.43 9.74 10.15 

CA/1000 locuitori 

Costesti 
12.45 14.98 16.83 23.47 25.51 

CA/nr salariati 210,911 229,150 223,854 267,728 247,160 

Sursă : www.listafirme.ro; Institutul Naţional de Statistică. 
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La nivelul teritoriului format din cele 18 localităţi cifra de afaceri teritoriu - 18 localităţi 

raportată la numărul de salariaţi a crescut constant în perioada 2010-2014. Productivitatea 

salariaţilor din Costeşti este totuşi peste media teritoriului, fiind de aproape două ori mai 

mare. 

Evoluţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi din cele 17 localitaţi arondate fiscal 

Costeşti. (Prezentarea situaţiei economice în oraşul Costeşti este prezentată în capitolul 2.1.2 

Costeşti repere actuale): 

1.Bârla 

  Cifra de afaceri lei Bârla 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 30,142,091 46,784,841 39,282,494 34,379,557 35,996,395 

F Construcții 0 0 103,399 90,243 27,640 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 140,910 332,897 516,220 315,160 183,950 

H Transport şi depozitare 0 0 0 10,194 0 

L Tranzacții imobiliare 0 0 11,820 0 24,000 

S Alte activităţi de servicii 0 0 144,865 325,640 82,946 

   Total 30,283,001 47,117,738 40,058,798 35,120,794 36,314,931 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Personal Bârla 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 109 92 107 109 102 

F Construcții 0 0 0 0 0 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 1 3 8 8 2 

H Transport şi depozitare 0 0 0 0 0 

L Tranzacții imobiliare 0 0 1 1 1 

S Alte activităţi de servicii 0 0 0 1 0 
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  Personal Bârla 2010 2011 2012 2013 2014 

    Total 110 95 116 119 105 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

2.Buzoeşti 

  Cifra de afaceri Buzoești 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit       4,238,722  

 

6,655,490  

 

6,933,433  

 

6,173,358  

 

4,490,834  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor       1,896,405  

 

2,806,946  

 

1,750,748  

 

1,909,040  

 

1,456,723  

 

 Total       6,135,127  

 

9,462,436  

 

8,684,181  

 

8,082,398  

 

5,947,557  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Buzoești 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 29 28 28 27 26 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 4 4 5 4 4 

   Total 33 32 33 31 30 

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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3.Căldăraru 

  Cifra de afaceri Căldăraru 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 1977383 3077021 3670783 4240573 5193412 

C Industria prelucrătoare 0 0 0 0 1000 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 1467019 1570524 1660067 1685732 1506270 

H Transport şi depozitare 158473 167382 77978 34903 0 

    Total       3,602,875        4,814,927        5,408,828        5,961,208        6,700,682  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Căldăraru 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 13 16 23 27 26 

C Industria prelucrătoare 0 0 0 0 4 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 13 13 16 19 18 

H Transport şi depozitare 0 1 1 0 0 

   Total 26 30 40 46 48 

Sursă : www.listafirme.ro 
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4.Hârseşti 

  Cifra de afaceri Hârsești 2010 2011 2012 2013 2014 

 

A  

 Agricultura, silvicultura şi 

pescuit  

                

-    

                   

-    

          

229,151  

          

136,058  

          

131,691  

 

G  

 Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor  

       

279,859  

          

897,430  

        

1,603,477  

        

2,593,902  

        

3,377,820  

 

K  

 Intermedieri financiare şi 

asigurări  

         

36,833  

          

211,365  

          

333,193  

          

519,996  

          

637,646  

   Total 

       

316,692  

        

1,108,795  

        

2,165,821  

        

3,249,956  

        

4,147,157  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

   Salariați Hârsești  2010 2011 2012 2013 2014 

 

A  

 Agricultura, silvicultura 

şi pescuit  0 0 2 2 2 

 

G  

 Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor  0 0 8 14 13 

 

K  

 Intermedieri financiare şi 

asigurări  1 3 3 4 4 

    Total 1 3 13 20 19 

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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5.Izvoru 

 

 Cifra de afaceri Izvoru  2010  2011  2012  2013  2014  

 C   Industria prelucrătoare             -                -    

      

15,000         91,530              -    

 G  

 Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor             -    

      

26,870  

      

30,675         14,858  

      

13,607  

 

Total            -    

      

26,870  

      

45,675  

      

106,388  

      

13,607  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

6.Lunca Corbului 

  

Cifra de afaceri 

Lunca Corbului 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, 

silvicultura şi pescuit 

        

251,159  

        

533,406  

        

311,595  

        

456,371  

          

86,234  

C Industria prelucrătoare 

        

270,185  

        

394,812  

        

496,326  

        

367,879  

        

434,196  

G 

Comerț cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

      

1,830,540  

      

3,192,805  

      

2,831,519  

      

3,323,652  

      

3,712,218  

H Transport şi depozitare 

        

240,947  

        

295,972  

        

541,353  

          

53,586                   -    

I Hoteluri şi restaurante 

        

376,459  

        

310,268  

        

329,066  

        

295,043  

        

335,401  

    Total 

      

2,969,290  

      

4,727,263  

      

4,509,859  

      

4,496,531  

      

4,568,049  

Sursă : www.listafirme.ro 
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Salariați Lunca 

Corbului 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, 

silvicultura şi pescuit                   1                    1                    1                    1                    1  

C 

Industria 

prelucrătoare                   5                    9                    9                    9                    9  

G 

Comerț cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor                   6                  17                  13                  16                  17  

H 

Transport şi 

depozitare                   1                    2                    2                    1                    1  

I 

Hoteluri şi 

restaurante                 10                  10                    9                    8                    6  

    Total                 23                  39                  34                  35                  34  

Sursă : www.listafirme.ro 
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7.Mirosi 

  Cifra de afaceri Mirosi 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultura şi pescuit 

      

420,792  

    

610,760  

    

891,898  

 

1,204,212  

    

838,659  

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

      

936,059  

 

1,046,467  

 

1,135,399  

    

844,575  

 

1,505,788  

I Hoteluri şi restaurante               -           3,266  

      

25,655  

      

10,287         3,408  

    Total 

   

1,356,851  

 

1,660,493  

 

2,052,952  

 

2,059,074  

 

2,347,855  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Mirosi 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultura, silvicultura şi pescuit               17              35              17              19              21  

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor                9              16              17              16              13  

I Hoteluri şi restaurante 0 0 2 1 1 

    Total               26              51              36              36              35  

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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8.Mozăceni 

 

Cifra de afaceri  Mozăceni 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit                -                -                -    

    

204,331               -    

C Industria prelucrătoare 

    

2,396,699  

 

3,719,674  

 

3,257,801  

 

3,967,251  

  

4,125,365  

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor                -                -         16,737  

      

23,891  

       

29,768  

H Transport şi depozitare                -                -                -                -    

     

592,433  

I Hoteluri şi restaurante                -                -                -                -    

       

54,591  

J Informații şi comunicații 

         

34,158              -                -                -                 -    

S Alte activităţi de servicii                -                -                -                -    

       

31,599  

 

 Total 

    

2,430,857  

 

3,719,674  

 

3,274,538  

 

4,195,473  

  

4,833,756  

Sursă : www.listafirme.ro 
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  Salariați  Mozăceni 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit                -                -                -                -                 -    

C Industria prelucrătoare                48              52             58              61               66  

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor                -                -                 1                1                 2  

H Transport şi depozitare                -                -                -                -                   2  

I Hoteluri şi restaurante                -                -                -                -                   2  

J Informații şi comunicații                  2              -                -                -                 -    

S Alte activităţi de servicii                -                -                -                -                 -    

    Total                50              52             59              62               72  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

9.Negraşi 

  Cifra de afaceri Negrași 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit               -                  -      859,905   1,716,815   1,578,333  

H Transport şi depozitare       603,597        815,536    630,818      806,927      963,697  

M 

Activităţi profesionale, 

științifice şi tehnice               -                  -        23,400        66,200              -    

http://www.listafirme.ro/
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  Cifra de afaceri Negrași 2010 2011 2012 2013 2014 

R 

Activitati de spectacole, 

culturale şi recreative        15,503         14,965      17,060              -          46,157  

  
 Total 619,100 830,501 1,531,183 2,589,942 2,588,187 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Negrași 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit               -                  -                         -    

              

1  

              

1  

H Transport şi depozitare 

                 

9  

              

11                        9  

            

11  

             

12  

M 

Activităţi profesionale, 

științifice şi tehnice               -                  -                          1  

              

3              -    

R 

Activitati de spectacole, 

culturale şi recreative               -                  -                          1              -    

              

3  

    Total                9  

              

11                      11  

            

15  

             

16  

Sursă : www.listafirme.ro 
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10. Popeşti 

  Cifra de afaceri Popești 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 

508,186 965,387 1,207,653 1,737,169 1,103,508 

G Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

682,617 558,389 371,877 300,020 283,267 

   Total 1,190,803 1,523,776 1,579,530 2,037,189 1,386,775 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Popești 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 

                  

4  

                  

5  

                  

8  

                

12  

                

14  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

                

11  

                  

9  

                  

8  

                  

6  

                  

6  

    

                

15  

                

14  

                

16  

                

18  

                

20  

Sursă : www.listafirme.ro 
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11. Râca 

 Cifra de afaceri Râca 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultura, silvicultura 

şi pescuit 

- 271,128 508,910 478,910 439,247 

G Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

100,543 96,926 111,008 95,546 115,732 

S Alte activitati de 

servicii 

- 6,608 174 30,500 30,840 

  Total 100,543 374,662 620,092 604,956 585,819 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

 

  Salariați Râca 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, 

silvicultura şi pescuit               -                   4                 2                 4                 4  

G 

Comerț cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor                1                 1                 1                 1                 1  

S 

Alte activitati de 

servicii               -                  -                   1                 1                 1  

   Total                 1                 5                 4                 6                 6  

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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12. Recea 

  Cifra de afaceri Recea 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 

0 0 35647 359361 576409 

F Construcții 0 0 22683 7160 37074 

G Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

658210 650691 417820 453050 198564 

H Transport şi depozitare 82681 550677 1099875 914976 1131189 

   Total        

740,891  

  

1,201,368  

     

1,576,025  

  

1,734,547  

   

1,943,236  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Recea 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 0 0 2 2 3 

F Construcții 0 0 0 0 0 

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 6 7 12 7 3 

H Transport şi depozitare 0 0 2 3 5 

   Total                 6                7                 16               12                11  

 

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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13. Rociu 

 

  Cifra de afaceri Rociu 2010 2011 2012 2013 2014 

C Industria prelucrătoare 

            

5,039                   -                     -                     -                     -    

E 

Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activitati de 

decontaminare                  -    

        

324,509  

        

388,380  

        

418,010  

        

341,178  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

      

1,598,467  

      

1,310,193  

      

1,217,771  

      

1,079,229  

        

963,177  

H Transport şi depozitare                  -                     -                     -    

        

243,511  

          

35,474  

K 

Intermedieri financiare 

şi asigurări                  -                     -                     -                     -    

          

46,748  

M 

Activitati profesionale, 

științifice şi tehnice                  -                     -    

            

9,858  

          

22,305  

          

20,945  

R 

Activitati de spectacole, 

culturale şi recreative                  -    

        

165,000  

          

16,129  

          

16,770  

          

84,707  

   Total  

      

1,603,506  

      

1,799,702  

      

1,632,138  

      

1,779,825  

      

1,492,229  

 

Sursă : www.listafirme.ro 
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  Salariați Rociu 2010 2011 2012 2013 2014 

C Industria prelucrătoare                   4                    3                    3                   -                     -    

E 

Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activitati de 

decontaminare                  -                    17                  18                  19                  16  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor                 13                  12                  11                  11                  14  

H Transport şi depozitare                  -                     -                     -                     -                     -    

K 

Intermedieri financiare 

şi asigurări                  -                     -                     -                     -                     -    

M 

Activitati profesionale, 

științifice şi tehnice                  -                     -                      1                    1                    1  

R 

Activitati de spectacole, 

culturale şi recreative                   2                    3                    2                    2                    2  

   Total                  19                  35                  35                  33                  33  

Sursă : www.listafirme.ro 
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14. Slobozia 

  

Cifra de afaceri 

Slobozia 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, 

silvicultura şi pescuit       41,519,850   49,347,949        71,913,316      172,447,969   160,991,348  

F Construcții                    -                  -                       -              378,915       1,159,737  

G 

Comerț cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor         2,795,143     3,132,274          6,679,416        29,091,493     27,555,604  

H 

Transport şi 

depozitare       36,109,429   36,946,223        27,126,593        20,949,481     20,193,684  

I Hoteluri şi restaurante             27,392        806,813          2,002,590          1,726,764       1,913,995  

J 

Informații şi 

comunicații             27,392        806,813          5,299,429          8,112,746     10,579,186  

M 

Activitati 

profesionale, 

științifice şi tehnice                    -                  -                       -                       -           136,516  

R 

Activitati de 

spectacole, culturale 

şi recreative           101,140        113,077            126,414              97,366         142,501  

   Total        80,580,346   91,153,149      113,147,758      232,804,734   222,672,571  

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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  Salariați Slobozia 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit           75            90              120          120          138  

F Construcții           -              -                  -                4            16  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor           25            29                18            33            49  

H Transport şi depozitare           24            27                30            38            28  

I Hoteluri şi restaurante             1            15                33              1            31  

J Informații şi comunicații             1            15                33              2            32  

M 

Activitati profesionale, 

științifice şi tehnice           -              -                  -                1              1  

R 

Activitati de spectacole, 

culturale şi recreative             3              4                 4              4              2  

   Total          129          180              238          203          297  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

 

http://www.listafirme.ro/
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15. Stolnici 

 

Cifra de afaceri Stolnici 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura şi 

pescuit 

      

2,680,547  

      

4,286,460  

      

5,005,760  

      

4,636,141  

      

4,627,636  

F Construcții         186,798          370,132          475,298          494,967          458,120  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

      

1,378,696          808,477          822,652          602,767          599,293  

I Hoteluri şi restaurante                  -                     -                     -                     -                4,720  

 

 Total  

      

4,246,041  

      

5,465,069  

      

6,303,710  

      

5,733,875  

      

5,689,769  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Stolnici 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, silvicultura 

şi pescuit                 13                  12                  18                  21                  24  

F Construcții                   1                    2                    5                    5                    5  

G 

Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor                 16                  12                  12                    9                    8  

I Hoteluri şi restaurante                  -                     -                     -                     -                      1  

   Total                  30                  26                  35                  35                  38  

Sursă : www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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16. Stefan cel Mare 

  

Cifra de afaceri 

Stefan cel Mare 2010 2011 2012 2013 2014 

A 

Agricultura, 

silvicultura şi 

pescuit           263,182            515,385            669,747            784,436            640,364  

C 

Industria 

prelucrătoare 

        

8,201,767  

        

6,728,615  

      

12,098,649  

      

12,156,077  

      

14,833,645  

G 

Comerț cu ridicata şi 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

        

8,521,394  

        

8,617,625  

        

2,590,349  

        

4,696,907  

        

8,584,575  

H 

Transport şi 

depozitare           564,949            933,985  

        

1,146,723  

        

1,110,672            799,378  

   Total  

      

17,551,292  

      

16,795,610  

      

16,505,468  

      

18,748,092  

      

24,857,962  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

  Salariați Stefan cel Mare 2010 2011 2012 2013 2014 

A Agricultura, silvicultura şi pescuit             1              2              2              2              1  

C Industria prelucrătoare           71            94          102          107          110  

G 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor           10            37            36            40            35  

http://www.listafirme.ro/
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  Salariați Stefan cel Mare 2010 2011 2012 2013 2014 

H Transport şi depozitare             2              4              7              8              7  

   Total            84          137          147          137          153  

Sursă : www.listafirme.ro 

 

17. Ungheni 

 

Cifra de afaceri Ungheni 2010 2011 2012 2013 2014 

G Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

67891 120277 113605 123632 201697 

Sursă : www.listafirme.ro 

 

 

Salariați Ungheni 2010 2011 2012 2013 2014 

G Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

0 0 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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2.3.2 BUGET - CAPACITATE FINANCIARĂ DE ACȚIUNE ADMINISTRATIVĂ 

 

În marele ''Dicționar Geografic al României'' din 1899 (George Ioan Lahovari, General C. I. 

Brătianu și Grigore C. Tocilescu) în cadrul descrierii Comunei Costești „Budgetul com. pe 

anul 1882-83  a fost de 2463 lei la venituri și de 2371 lei la cheltuieli. După o publicație 

oficială (1887) această com. numără 176 de contribuabili și are un buget de 3113 lei la 

venituri și de 2483 la cheltuieli.'' În acea perioadă, compusă din  satul Costești și cătunul 

Teleasca și având „150 de familii, cu 715 suflete”, „Comuna Costești este un mic centru 

comercial, mulțumită împrejurărei că acise află bifurcația căilor ferate spre Turnul Măgurele 

și Craiova.” 

În perioada interbelică își păstrează poziția de centru (reședință pentru Plasa Teleorman): 

„Prin judeţ trec 5 drumuri naționale, legând urmatoarele localităţi :  

•  București - Pitești – Slatina - Craiova 

•  Pitești – Curtea de Argeș 

•  Pitești –Râmnicu Vâlcea – Tg. Jiu 

•  Pitești – Costești 

•  Pitești - Drăgăşani 

Cale ferată. Județul Argeş este străbătut de o rețea totală de cale ferată de 157 km din care 

100 km linii principale simple si 57 km linii secundare simple. 

Staţii importante: Pitești, Costești, Curtea de Argeș. 

Instituţii culturale. Fundația Culturală Regală „Principele Carol”  are 40 cămine culturale. 

Centrala Caselor Naționale are organizație culturală în comuna Izvorul-de-Sus, cu local 

propriu, o școală de meserii si o clinică pentru sugari.  

Liga Culturală activează în localităţile: Piteşti, Curtea de Argeş, Babana, Bercioiu-Ruda, 

Ciofrângeni, Costeşti, Goleşti-Drăgăneşti şi Trepteni. 

Organizare judecătorească. Un tribunal la Pitești, cu 2 secțiuni si 12 magistrați, 1 prim 

procuror si 1 procuror, în circumscripția Curții de Apel din București. 

8 judecătorii: 2 la Pitești si câte una la Curtea de Argeș, Costești, Jiblea, Lunca-Corbului, 

Pleșoiu si Stroești, cu un total de 17 magistrați. 

Organizare sanitară. Spitale de stat: în Pitești, Curtea de Argeș, Dedulești, Scheiu, 

Mozăceni, Costești si Izvorul-de-Sus. 
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PRINCIPALELE AŞEZĂRI 

Piteşti, capitala județului 

Curtea de Argeş, comuna urbană situată în regiune muntoasă, la 37 km de reședința 

județului, 156 km de Craiova si la 150 km de București. Stație cale ferată pe linia Pitești – 

Curtea de Argeș. Reședința Episcopiei Argeșului. 

Costeşti, comuna rurală cu peste 1.400 locuitori, nod de cale ferata (ramura spre Turnu-

Măgurele), așezat în sudul județului.” 

Nu sunt informații despre Bugetul local dar probabil el își menține un nivel care i-a permis să 

rămână un centru funcțional de importanță zonală (al treilea centru al județului Argeș; o parte 

a actualului județ Argeș era județul Muscel cu reședința la Câmpulung). 

În perioada comunistă localitatea a fost declarată oraș în 1968 și, deși nici din această 

perioadă nu există informații despre Bugetul local, putem totuși concluziona că aceasta a avut 

un nivel care i-a permis crearea și întreținerea unei infrastructuri urbane minimale. Este 

adevărat că infrastructura de bază a fost creată doar la nivelul zonei urbane. 

După căderea comunismului investițiile în întreținerea și eventual dezvoltarea infrastructurii 

au fost deficitare. Informații despre Bugetul local sunt disponibile din 1999.    

 Costești Topoloveni Ștefănești 

An Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 

1999 853450 818650 931880 903780 710850 705120 

2000 1195010 1210900 1198780 1227010 827040 827030 

2001 2987260 2976660 2835640 2830200 2634970 2633420 

2002 3234410 3233560 3027840 3036670 3578870 3572660 

2003 4553390 4554030 4331590 4286540 3935590 3889280 

2004 6635550 6635140 5038790 5038780 5062810 5053150 

2005 6419294 6419293 6559992 6467473 7129290 7019470 

2006 9327633 9254347 9484732 9400190 10162876 10155394 

 

După cum se vede în perioada preaderare bugetul local a avut un trend ascendent și 

comparativ cu trendurile celorlalte orașe comparabile din județ: Topoloveni și Ștefănești (cu 

mențiunea că localitatea Ștefănești a fost declarată oraș în 2004, iar din 2005 a depășit cu 

peste 10% veniturile celorlalte două orașe mici din județul Argeș; populațiile la ultimele două 

recensământuri 2011/2002 au fost Costești 10375/10868 locuitori, Topoloveni 10219/10595 

locuitori, Ștefănești 14541/12983 locuitori). 

Evoluția veniturilor și cheltuielilor din momentul aderării la României la Uniunea Europeană 

2007-2014 pentru Orașul Costești arată o nouă dinamică fiind influențate în prima perioadă 

de efectul aderării și ulterior de efectele crizei economico - financiare. 
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Dinamica veniturilor bugetare este una fluctuantă în perioada 2011-2014. Cheltuielile 

realizate urmează același trend ca în cazul veniturilor. În anii 2012 și 2014 a fost înregistrat 

un deficit de 4.562.149, respectiv 16.967 lei. 

AN 
Deficit/ 

Excedent 

VENITURI VENITURI PROPRII 

Venituri 

directe 

TOTALE 

TOTAL 

din care: 

(col.2+5+...+12) 

Cote 

defalcate din 

impozitul pe 

venit 

Sume alocate din 

cotele defalcate 

din impozitul pe 

venit pentru 

echilibrarea 

bugetelor locale 

2007 1.500.179 11.787.691 3.464.924 1.056.911 720.012 1.688.001 

2008 1.307 13.444.953 4.678.592 1.700.115 1.104.482 1.873.995 

2009 6.699 13.874.250 5.158.227 2.020.788 1.392.993 1.744.446 

2010 38.741 13.911.345 5.101.187 2.025.615 974.992 2.100.580 

2011 4.934.269 16.919.468 5.054.663 1.898.995 1.082.779 2.072.889 

2012 
-

4.562.149 
15.374.664 5.574.310 2.106.001 1.276.993 2.191.316 

2013 2.104.566 31.835.791 6.569.529 2.879.071 1.233.994 2.456.464 

2014 -16.967 20.672.818 6.666.972 3.084.570 998.996 2.583.406 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

Veniturile directe urmează o tendință de creștere în perioada 2007-2014, de la 1.688.001 în anul 2007, 

la 2.583.406 în anul 2014, înregistrând o creștere de 53%. 

 

 

 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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Gradul de îndatorare 

În ceea ce privește gradul de îndatorare al Orașului Costești, acesta nu înregistrează credite în 

anul 2015. Spațiul financiar pentru datoria publică a Primăriei Orașului Costești, pentru 

perioada 2015-2034, este de 37.621.622 lei. Spațiul financiar pentru datoria publică a fost 

calculat ca o sumă a diferenței între nivelul maxim de îndatorare legal anual (30%) și graficul 

de rambursare al îndatorării prezente. 

An 
Venituri 

proprii 

Limita de 

îndatorare 

 30% din 

venituri 

proprii 

Serviciul 

anual al 

datoriei 

publice 

Spațiul 

Financiar 

Gradul de 

îndatorare 

2015    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2016    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2017    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2018    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2019    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2020    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2021    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2022    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2023    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2024    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2025    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2026    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2027    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2028    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2029    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2030    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2031    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2032    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2033    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

2034    6.270.270,3         1.881.081,1      0    1.881.081,1      Nu este cazul 

    
   37.621.622 

 
 

Veniturile directe reprezintă 8% din veniturile totale ale orașului Costești în anul 2013. 

Conform bugetelor aprobate în 2014, veniturile directe reprezintă 12%. 

Veniturile directe sunt veniturile din taxe și impozite colectate direct de administrația publică 

locală. 

Veniturile indirecte sunt venituri atrase din subvenții și venituri din activități și cote parte din 

veniturile bugetare centrale, colectate la nivelul teritoriului. Prin venituri din activități 

înțelegem veniturile provenite din închirieri, concesiuni, asocieri, etc. 
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Se observă, în ultimii 10 ani, o creștere a veniturilor directe cu 53% și a veniturilor indirecte 

cu 79,1% în anul 2014 față de anul 2007. Acest lucru conduce la concluzia că atractivitatea 

teritorială a fost una în creștere. Valoarea patrimonială a crescut până în 2013, după care a 

avut un trend ușor ascendent.  

În anul 2014, ponderea veniturilor directe și a veniturilor indirecte din veniturile totale de 

12%, respectiv 88%, procente ce dovedesc un nivel ridicat al atractivității teritoriului și 

eficienței utilizării lui, nivelul limită fiind considerat 30% pentru venituri directe, respectiv 

70% pentru venituri indirecte. 

Venituri directe și indirecte 

An Venituri totale 

din care 

Venituri directe % 
Venituri 

indirecte 
% 

2007 11.787.691 1.688.001 14% 10.099.690 86% 

2008 13.444.953 1.873.995 14% 11.570.958 86% 

2009 13.874.250 1.744.446 13% 12.129.804 87% 

2010 13.911.345 2.100.580 15% 11.810.765 85% 

2011 16.919.468 2.072.889 12% 14.846.579 88% 

2012 15.374.664 2.191.316 14% 13.183.348 86% 

2013 31.835.791 2.456.464 8% 29.379.327 92% 

2014 20.672.818 2.583.406 12% 18.089.412 88% 

 

Cheltuielile totale, în anul 2014, au fost de 20.689.785 lei, din care: 46,2% cheltuieli pentru 

învățământ, 18% cheltuieli pentru transporturi, 15% cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare 

publică, locuinţe, mediu şi ape, 13,2% cheltuieli pentru servicii publice generale. Un procent 

foarte mic din cheltuielile totale sunt cele pentru asigurări şi asistenţă socială (3,8%), cultură 

recreere şi religie (3,4%), sănătate (0,4%), apărare, ordine publică şi siguranță naţională 

(0,05%). Deși procentual acestea reprezintă fiecare sub 5% din cheltuielile totale, ținând cont 

de evoluția pe ani, sumele cheltuite se află pe un trend ascendent. Cu toate acestea, asistența 

socială, sănătatea și cultura sunt domenii cu impact foarte mare asupra nivelului și condițiilor 

de trai ale locuitorilor, cultura fiind o componenta importantă a dezvoltării economice.  
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Evoluția cheltuielilor în perioada 2007-2014 
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Grad de colectare 

Gradul de colectare înregistrat de Primăria Orașului Costești: 

COD 

JUDE

Ţ 

DENUMI

RE 

JUDEŢ 

TIP 

UNITATE 

ADMINISTR

ATIV 

TERITORIA

LĂ 

Grad 

de 

colecta

re 

2009 

Grad 

de 

colecta

re 

2010 

Grad 

de 

colecta

re 

2011 

Grad 

de 

colecta

re 

2012 

Grad 

de 

colecta

re 

2013 

Grad 

de 

colecta

re 

2014 

27 
Județul 

Argeș  
80,73% 80,05% 83,07% 84,37% 84,57% 84,69% 

  

Orașul 

Costești 
76,64% 66,73% 71,09% 79,93% 69,16% 66,55% 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

 

În perioada 2009-2014, gradul de colectare a taxelor şi impozitelor înregistrate la nivelul judeţului 

Argeș a crescut, în timp ce la nivelul orașului Costești gradul de colectare a fluctuat, începând cu anul 

2012 fiind în continuă descreștere. 

 
Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

La nivelul orașului Costești, în anul 2014, gradul de colectare se situează mult sub cel înregistrat la 

nivelul județului Argeș. 

Scheme de ajutor de stat 

Ajutorul de stat este un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de 

către unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unităţii 

administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează 

sau ameninţă să distorsioneze concurenţa şi afectează comerţul cu statele membre. 

Domeniul este reglementat legislativ de următoarele legi şi regulamente: 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare 

- Regulamentul Consiliului Concurenţei din 20.06.2007 privind procedurile de monitorizare a 

ajutoarelor de stat 

- Regulamentul Consiliului Concurenţei din 13 iunie 2005 privind Registrul ajutoarelor de stat 

- Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii - definirea întreprinderilor mici şi mijlocii 

- Hotărârea de Guvern nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat 

pentru perioada 2007 – 2013 

- Hotărârea de Guvern nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul 

pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" 

- Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21 mai 2004 privind transparenţa relaţiilor 

financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa 

financiară în cadrul anumitor întreprinderi, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea de Guvern nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de 

stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale 

Ajutor de stat reprezintă orice măsură de sprijin ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

- să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrativ – teritoriale, din resurse de stat sau 

resurse ale unităţilor administrativ – teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale 

statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă; 

- să fie selectivă; 

- să asigure un avantaj agentului economic; 

- să distorsioneze ori să ameninţe să distorsioneze concurenţă sau să afecteze comerţul României cu 

statele membre ale Uniunii Europene. 

La nivelul orașului Costești, nu există nici o schemă de ajutor. 

Un element de specificitate al localității îl reprezintă faptul că istoric reprezintă un centru funcțional 

administrativ pentru zona de sud a județului Argeș. Și în prezent orașul este reședință a unor funcțiuni 

importante pentru 18-22 localități: fiscal (ANAF), tribunal, spital zonal, protoierie, subvenții europene 

pentru agricultură (APIA), etc.  
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Anul 2010 

 

 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

(în ordine alfabetică) 

VENITURI 

TOTALE 

VENITURI 

PROPRII 

TOTAL 

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

Venituri 

directe 

% 

Directe 
Indirecte 

Comuna Birla 5,260,352 2183539 428753 1117991 636,795 12.11 4,623,557 

Comuna Buzoiesti 5,754,441 2555261 270325 1374989 909,947 15.81 4,844,494 

Comuna Caldararu 2,639,537 1146289 171197 622995 352,097 13.34 2,287,440 

Comuna Harsesti 2,300,288 927127 64616 684994 177,517 7.72 2,122,771 

Comuna Izvoru 3,061,350 1626554 83904 1211991 330,659 10.80 2,730,691 

Comuna Lunca Corbului 2,986,886 1456690 203872 754994 497,824 16.67 2,489,062 

Comuna Mirosi 2,531,337 1305870 126487 820993 358,390 14.16 2,172,947 

Comuna Mozaceni 3,731,528 1140368 158423 762994 218,951 5.87 3,512,577 

Comuna Negrasi 2,672,043 1221110 74755 908998 237,357 8.88 2,434,686 

Comuna Popesti 3,126,986 1353681 54986 1077992 220,703 7.06 2,906,283 

Comuna Recea 2,909,972 1179604 58024 813993 307,587 10.57 2,602,385 

Comuna Rociu 3,720,502 2209258 85007 1613987 510,264 13.71 3,210,238 

Comuna Slobozia 4,183,755 1591925 274235 627995 689,695 16.49 3,494,060 

Comuna Stolnici 3,101,944 1354586 116888 731994 505,704 16.30 2,596,240 

Comuna Stefan cel Mare 2,228,996 1007991 195048 468997 343,946 15.43 1,885,050 

Comuna Ungheni 4,014,821 1388208 102372 876992 408,844 10.18 3,605,977 

Comuna Raca 1,683,072 776413 37255 545996 193,162 11.48 1,489,910 

Orasul Costesti 13,911,345 5101187 2025615 974992 2,100,580 15.10 11,810,765 

TOTAL 70,229,128 29,525,661 4,531,762 15,993,877 9,000,022 27.35 61,229,106 

din care Costești 19.81% 17.28% 44.70% 6.10% 23.34%   19.29% 

Orasul Topoloveni 13,302,956 6159675 2241346 1196990 2721339 20.45665 10,581,617 

 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

 

 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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Anul 2011 

 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

(în ordine alfabetică) 

VENITURI 

TOTALE 

VENITURI 

PROPRII 

TOTAL 

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

Venituri 

directe 

% 

Directe 
Indirecte 

Comuna Birla 12,616,386 2,438,053 431,604 1,302,746 703,703 28.86 11,912,683 

Comuna Buzoiesti 5,106,063 2,885,950 313,519 1,649,688 922,743 31.97 4,183,320 

Comuna Caldararu 2,505,631 1,456,950 188,398 904,859 363,693 24.96 2,141,938 

Comuna Harsesti 2,006,244 733,268 50,033 505,846 177,389 24.19 1,828,855 

Comuna Izvoru 2,349,990 1,195,431 101,923 797,725 295,783 24.74 2,054,207 

Comuna Lunca Corbului 3,493,396 1,447,632 260,213 675,829 511,590 35.34 2,981,806 

Comuna Mirosi 2,572,275 1,183,189 115,363 698,815 369,011 31.19 2,203,264 

Comuna Mozaceni 2,912,447 1,090,998 112,062 719,827 259,109 23.75 2,653,338 

Comuna Negrasi 2,514,562 1,366,441 87,724 1,044,794 233,923 17.12 2,280,639 

Comuna Popesti 2,237,473 962,340 62,699 652,755 246,886 25.65 1,990,587 

Comuna Recea 2,778,812 1,573,414 59,222 1,180,816 333,376 21.19 2,445,436 

Comuna Rociu 5,621,695 2,021,871 89,336 1,348,636 583,899 28.88 5,037,796 

Comuna Slobozia 3,717,956 1,929,478 350,709 871,857 706,912 36.64 3,011,044 

Comuna Stolnici 3,004,755 1,699,374 94,519 1,056,833 548,022 32.25 2,456,733 

Comuna Stefan cel Mare 2,732,273 1,752,297 249,610 1,166,891 335,796 19.16 2,396,477 

Comuna Ungheni 3,148,648 1,164,524 100,003 663,803 400,718 34.41 2,747,930 

Comuna Raca 3,381,746 617982 31457 426876 159,649 25.83 3,222,097 

Orasul Costesti 16,919,468 5,054,663 1,898,995 1,082,779 2,072,889 41.01 14,846,579 

TOTAL 79,619,820 30,573,855 4,597,389 16,751,375 9,225,091   70,394,729 

din care Costești 21.25% 16.53% 41.31% 6.46% 22.47%   21.09% 

Orasul Topoloveni 14,660,613 6,476,214 2,453,503 1,013,730 3,008,981 20.52 11,651,632 

 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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Anul 2012 

 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

(în ordine alfabetică) 

VENITURI 

TOTALE 

VENITURI 

PROPRII 

TOTAL 

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

Venituri 

directe 

% 

Directe 
Indirecte 

Comuna Birla 2,768,450 2,333,277 510,512 975,995 846,770 30.59 1,921,680 

Comuna Buzoiesti 2,969,783 2,969,783 565,975 1,499,992 903,816 30.43 2,065,967 

Comuna Caldararu 1,390,994 1,233,201 238,810 581,997 412,394 29.65 978,600 

Comuna Harsesti 909,526 909,526 60,034 651,997 197,495 21.71 712,031 

Comuna Izvoru 957,991 957,991 106,353 559,997 291,641 30.44 666,350 

Comuna Lunca Corbului 1,476,275 1,476,275 276,106 613,996 586,173 39.71 890,102 

Comuna Mirosi 1,971,969 1,115,645 106,958 642,996 365,691 18.54 1,606,278 

Comuna Mozaceni 1,083,659 1,083,659 175,718 624,996 282,945 26.11 800,714 

Comuna Negrasi 1,329,418 1,141,300 89,232 782,995 269,073 20.24 1,060,345 

Comuna Popesti 800,124 800,124 66,650 499,997 233,477 29.18 566,647 

Comuna Recea 1,264,733 1,264,733 65,269 831,995 367,469 29.06 897,264 

Comuna Rociu 1,678,519 1,678,519 175,635 897,995 604,889 36.04 1,073,630 

Comuna Slobozia 2,019,568 1,991,068 347,945 909,995 733,128 36.30 1,286,440 

Comuna Stolnici 1,703,354 1,698,358 131,400 1,002,994 563,964 33.11 1,139,390 

Comuna Stefan cel Mare 1,357,201 1,347,934 267,008 497,997 582,929 42.95 774,272 

Comuna Ungheni 1,291,130 1,136,990 100,744 598,996 437,250 33.87 853,880 

Comuna Raca 694,151 694,151 32,502 483,997 177,652 25.59 516,499 

Orasul Costesti 6,140,721 5,574,310 2,106,001 1,276,993 2,191,316 36 3,949,405 

TOTAL 31,807,566 29,406,844 5,422,852 13,935,920 10,048,072 32 21,759,494 

din care Costești 19.31% 18.96% 38.84% 9.16% 21.81% 112.96% 18.15% 

Orasul Topoloveni 7,940,935 7,856,141 2,733,434 1,508,992 3,613,715 45.51 7,940,889 

 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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Anul 2013 

 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

(în ordine alfabetică) 

VENITURI 

TOTALE 

VENITURI 

PROPRII 

TOTAL 

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

Venituri 

directe 

% 

Directe 
Indirecte 

Comuna Birla 11,506,850 3,120,599 718,322 1,604,993 797,284 6.93 10,709,566 

Comuna Buzoiesti 5,204,865 2,811,894 618,747 1,194,995 998,152 19.18 4,206,713 

Comuna Caldararu 4,492,579 1,351,768 310,996 591,997 448,775 9.99 4,043,804 

Comuna Harsesti 8,103,763 1,120,862 99,101 799,996 221,765 2.74 7,881,998 

Comuna Izvoru 1,895,469 894,311 143,516 388,999 361,796 19.09 1,533,673 

Comuna Lunca Corbului 4,490,360 1,875,935 338,846 782,997 754,092 16.79 3,736,268 

Comuna Mirosi 4,564,774 1,613,312 200,142 910,996 502,174 11.00 4,062,600 

Comuna Mozaceni 4,047,506 1,490,155 301,003 852,996 336,156 8.31 3,711,350 

Comuna Negrasi 2,611,385 1,260,848 98,964 872,997 288,887 11.06 2,322,498 

Comuna Popesti 1,952,452 909,875 97,821 539,998 272,056 13.93 1,680,396 

Comuna Recea 3,417,079 1,350,575 87,436 790,996 472,143 13.82 2,944,936 

Comuna Rociu 3,150,087 1,527,152 191,884 691,997 643,271 20.42 2,506,816 

Comuna Slobozia 4,308,823 1,986,080 389,915 610,998 985,167 22.86 3,323,656 

Comuna Stolnici 3,121,447 1,685,457 245,486 828,997 610,974 19.57 2,510,473 

Comuna Stefan cel Mare 2,768,691 1,502,656 326,705 471,998 703,953 25.43 2,064,738 

Comuna Ungheni 6,082,996 1,188,051 116,865 574,998 496,188 8.16 5,586,808 

Comuna Raca 2,195,885 980,402 39,253 744,996 196,153 8.93 1,999,732 

Orasul Costesti 31,835,791 6,569,529 2,879,071 1,233,994 2,456,464 7.72 29,379,327 

TOTAL 105,750,802 33,239,461 7,204,073 14,489,938 11,545,450 20 94,205,352 

din care Costești 30.10% 19.76% 39.96% 8.52% 21.28% 38.56% 31.19% 

Orasul Topoloveni 30,464,855 8,749,755 3,098,699 1,850,992 7,502,048 24.63 22,962,807 

Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/ 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/
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 Venituri totale 2013 2012 2011 2010 

TOTAL 105750802 87226049 79619820 70229128 

Orasul Costești 31835791 15374664 16919468 13911345 

% Costești 30,10 17,63 21,25 19,81 

Teritoriu 73915011 71851385 62700352 56317783 

 

 

 

În perioada analizată cea mai mare parte a Bugetelor locale a avut un trend descrescător sau 

fluctuant. Ponderea Bugetului local al orașului Costești într-un Buget consolidat teritorial a 

avut un trend ascendent. Și prin prisma acestui element revine responsabilitatea orașului 

Costești ca reședință istorică funcțională să se implice în coagularea unui proiect teritorial 

care să susțină dezvoltarea zonală și pe care să-și sprijine propria dezvoltare. Inacțiunea 

poziționează deja comuna Bârla ca reședință funcțională pentru GAL - ul Găvanul Burdea din 

care face parte și orașul Costești, chiar dacă sediul AFIR este la Costești. Aparenta cedare 

poate fi folosită ca model de cooperare teritorială în care orașul Costești poate prelua 

inițiativa. 
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2.2.3. IDENTITATE. CULTURĂ. ANIMARE. 

Identitate - Cultură - Animare reprezintă o triadă care definește și menține viu un teritoriu. 

Elementele triadei au fost și vor fi bazele refontării identitare permanente și în special în 

perioadele în care restructurarea și reconstrucția devin o necesitate economică, administrativă 

și socială. 

Istoria aşezării Costeşti se pierde în negura vremii. Prima atestare sigură a satului Costeşti 

datează din 9 august 1552. Din această atestare putem înţelege că în acea perioadă, satul 

Costeşti avea între 30 şi 40 de case fiind locuit de ţărani liberi care practicau agricultura cu 

cornute mari, exista perot, cel mai probabil şi o bisericuţă din lemn. Existenţa în sat a unei 

vieţi religioase active şi totodată a unui ştiutor de carte, denotă faptul că exista o formă 

empirică de învăţământ prin predică, considerat „cel dintâi sistem de învăţământ de durată la 

români”.  

NUMELE LOCALITĂŢII 

Conform unei legende, ţinutul a fost descoperit şi întemeiat de un cioban, Costea, care vedea 

locul ca fiind potrivit pentru păşunaul oilor. O altă legendă spune că numele de Costeşti 

provine de la înfăţişarea terenului format din dealuri şi coaste repezi. 

 

STEMA ORAŞULUI COSTEŞTI ŞI SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE 

Principalul element identitar al teritoriilor îl reprezintă heraldica aleasă ca mijloc de 

comunicare şi identificare a resurselor şi valorilor.  

Stema Orașului Costești se compune, dintr-un scut triunghiular, cu marginile tăiate în mod 

rotunjit. În jumătatea superioară, pe un fundal verde, deasupra unor nori de argint, se află un 

car alegoric de aur, din ale cărui roți ies flăcări roșii în partea de jos. Carul alegoric de aur 

este tras de doi cai de argint, aflați în salt, cu harnașament negru. În carul alegoric stă în 

picioare, Sfântul Ilie, ocrotitorul spiritual al oraşului 

Costeşti, purtând păr lung până la umeri, mustață și barbă de 

argint, veșminte lungi, albastre, încins la mijloc cu un lanț 

negru, nimbat de aur. Sfântul Ilie ține cu mâna dreaptă 

frâiele cailor, iar în mâna stângă, flexată din cot, ține un bici 

a cărui curea de aur este triplu ondulată spre stânga și legată 

de un băț negru poziționat în bandă. În jumătatea inferioară, 

pe un fundal albastru se află un snop de spice de grâu de aur 

semnificând principala ocupație a locuitorilor orașului, 

agricultura. Scutul este timbrat de o coroană murală de 

argint, cu trei turnuri crenelate semnificând rangul de oraş. 

Sursă: www.primariacostestiag.ro 

La 8 iunie 1968, prin decret oficial, localitatea Costeşti a fost declarat oraş. Elementele 

semnificative ale localităţii erau: Casa de cultură orăşenească cu 300 locuri, Cinematograful 



165 

 

cu 250 locuri, Biblioteca, Centrul de radioficare, căminele culturale săteşti, I.P.N.C. şi 

I.S.D.V.A, muzeul etnografic, portul popular, obiceiurile şi tradiţiile - Căluşul reprezintă 

elementul principal, bisericile, monumentele (o parte clasate monument), bibliotecile. 

Evenimentele reprezintă elemente de animare socio-culturală şi sportivă. 

I.S.D.V.A. Costeşti este cea mai mare unitate de stat rămasă după anul 1989. În prezent, sub 

numele în COMEFIN S.A., cu jumătate din numărul personalului de dinainte de 1989 se află 

într-un proces de restructurare cifra de afaceri fiind din nou în creștere în ultimii 3 ani. A fost 

şi rămâne simbolul industrial al oraşului Costeşti. Parte a Grupului Industrial Componente 

Piteşti (GIC), COMEFIN S.A. Costeşti este o societate comercială care funcţionează de peste 

30 de ani în domeniul producţiei de componente pentru autovehicule. Activităţile principale 

ale societăţii sunt de proiectare, producţie şi comercializare: SDV şi piese de schimb pentru 

industria constructoare de maşini şi alte ramuri; echipamente de frână, elemente de racordare 

pentru instalaţii hidraulice, organe de asamblare pentru industria chimică şi petrochimică; 

elemente de mecano-sudură (containere tip EUROPA) - tonaj maxim 500 Kg; ştanţe şi 

matriţe la specificaţia clientului; scule aşchietoare pentru metal şi lemn; repere presate 

(grosime maximă de 7 mm şi 250 t); pompe de apă şi pompe de ulei pentru autoturisme 

DACIA; eşapamente complete pentru autovehicule; scule şi dispozitive pentru ateliere de 

reparaţii auto. Servicii: prelucrare prin aşchiere şi deformare plastică; prelucrare mecanică, 

strunjire şi frezare cu CNC. Asemănător altor societăţi înfiinţate în perioada comunistă, 

COMEFIN S.A. Costeşti a declanşat procedurile de privatizare într-un moment critic, urmare 

a pierderilor acumulate în timp, a datoriilor la bugetul de stat şi a pierderii pieţei de desfacere. 

În anul 2004 procesul de privatizare a fost încheiat. COMEFIN S.A. îşi consolidează poziţia 

de furnizor Dacia – Renault şi încearcă să dezvolte relaţii de colaborare cu alţi clienţi 

importanţi din industria auto. Lucrurile par să stea la fel de bine în ceea ce priveşte climatul 

de muncă  (relaţiile sindicatelor cu acţionariatul) şi retehnologizarea producţiei. 

Elementele de infrastructură pentru cultură existente în oraşul Costeşti sunt: o casă de cultură 

modernă, 2 cămine culturale săteşti (înființate în anii 1930 în Broşteni şi Podu Broşteni), 7 

biblioteci și Muzeul Etnografic Costești. 

După 1968, Casa Raională de Cultură s-a transformat în Casa Orăşenească de Cultură. Prin 

efortul localnicilor, în perioada 1970-1977 s-a construit un nou lăcaş cultural cu arhitectură 

modernă, dotat cu balcon şi încălzire proprie. Prin autofinanţare, pe scena de la Costeşti au 

urcat nume importante ale muzicii şi teatrului românesc. Casa de Cultură şi-a continuat 

activitatea după 1989 până în prezent fiind susținură din buget local. Este considerată 

reprezentativă pentru oraş,atât istoric cât și pentru susținerea activităţilor culturale în prezent. 

Casa de Cultură funcţionează ca instituţie publică sub directa coordonare şi finanţare a 

Consiliului Local şi a Primăriei oraşului Costeşti şi este implicată în organizarea festivalurilor 

locale şi a spectacolelor publice. De-a lungul timpului a fost renovată fiind dotată cu o sală de 

spectacol cu o capacitate de 360 locuri şi încă alte 5 săli.  

MUZEUL ETNOGRAFIC AL ORAȘULUI COSTEȘTI a fost realizat de o echipă de 

elevi, studenți și profesori voluntari în cadrul proiectului “Valorificarea tradiţiilor culturale şi 

spirituale locale”, inițiat de Asociaţia pentru Implicarea Comunităţii în Acţiuni Realizabile 

Costeşti – ICAR Costeşti și finanțat prin programul european Tineret în Acțiune. 
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Costeştiul este bogat în tradiţii, credinţe, obiceiuri şi datini care s-au transmis oral, până la 

data la care a fost posibil ca cercetătorii cu experienţă să tezaurizeze aceste comori şi să le 

pună la dispoziţia noilor generații. Patrimoniul etnografic este bogat: locuinţe, port, jocuri, 

graiuri, cântece, ocupaţii şi credinţe. Arhitectura populară, este una dintre cele mai originale 

din întreg spațiul românesc. Principalul material de construcţie al locuinţelor era lemnul, iar 

pentru biserici şi cetăţi se folosea piatra. Tehnicile de construcţie a bisericilor au fost preluate 

de la ţărani, aşa cum este tehnica lăcriţelor (cutii mici de lemn) sau a învelirii zidurilor de 

piatră de râu cu cărămizi.  

PORTUL POPULAR ŞI GRAIUL ARGEŞEAN 

Portul argeşean se caracterizează nu numai prin sobrietate şi varietate, ci şi prin frumuseţe şi 

elegantă. Astăzi, portul popular tradiţional pare  aproape pierdut; doar în unele zile se mai 

păstrează obiceiul ca locuitorii (în special bătrânii şi copiii) să participe la diferite sărbători 

laice sau religioase în costum popular. Confecţionarea îmbrăcăminţii se produce ori pe cale 

industrială, ori prin alterarea cromaticii tradiţionale, fiind preferate culorile vii, uneori chiar 

stridente. 

Astăzi, portul popular tradiţional s-a pierdut aproape în totalitate, doar în unele zile se mai 

păstrează obiceiul ca locuitorii (în special bătrânii şi copiii) să participe la diferite sărbători 

laice sau religioase în costum popular. Confecţionarea îmbrăcăminţii se produce ori pe cale 

industrială, ori prin alterarea cromaticii tradiţionale, fiind preferate culorile vii, uneori chiar 

stridente. 

 

Pentru portul bărbătesc, în afara costumului de culoare albă, brodat cu ţesături în culori negre, 

apare ca element distinctiv chimirul din piele şi pălăria mocănească, mică şi rotundă, cu 

boluri înguste. 

Pentru femei, după ce s-a trecut de la obiceiul de a purta pălării pe cap (ilustrate de pictorii de 

la sfârşitul sec. al XIX-lea), portul include aproape cu regularitate o ie împodobită cu fir de 

mătase sau arnici de diferite culori, fota ţesută la război (simple, pentru zilele de lucru, şi 

ornamentate bogat, cu fir de mătase, pentru zilele de sărbătoare), basmaua înflorită (pentru 

femeile tinere) şi marama de borangic (pentru femeile măritate). În timpul iernii se purtau 

broboade călduroase, de lână. În trecut îmbrăcămintea era confecţionată în casă şi necesita o 

migală şi o răbdare care sunt apanajul artei desăvârşite. 
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Sursă: www.romanianmuseum.com 

 

Graiul zonal este şi el în curs de transformare în limbaj literar. Cu toate acestea, în Costeşti  

elementele urbanizării au pătruns mai puţin, astfel încât încă se păstrează fenomenul de 

înlocuire a vocalelor (e cu i: „oili, vacili”), în domeniul morfologiei întâlnindu-se frecvent 

cazul dativ al substantivelor proprii, nume de persoană, format cu art. hotărât proclitic „lu”: 

„lu Ion, lu Gheorghe etc”. Filologii şi fonologii constată că multe cuvinte din vocabularul 

locuitorilor de la sat sunt pe cale de dispariţie, odată cu pierderea importanţei diferitelor 

unelte cum ar fi: meliţa, pisălăul, răschitorul, cioci, cujba, etc. 

 

ARHITECTURA POPULARĂ 

Argeşul are o arhitectură populară relativ distinctă, necesităţile de ordin economic sau cele de 

apărare punandu-şi amprenta pe configuraţia caselor din aşezările cuprinse între Topolog şi 

Dâmboviţa. Arhitectura zonală capată o notă de grandoare conferită şi de utilizarea în mod 

armonios a unor materiale uşor prelucrabile: lemn, piatră. Tehnica “lăcriţelor” (constând în 

“îmbrăcarea în cărămizi a pietrelor de râu pentru regularizarea zidirilor), este utilizată de 

meşterii ţărani. 

 O ingenioasă rezolvare a extinderii spaţiului afectat produselor pomicole se constată şi în 

cazul caselor cu foişor. Foişorul permite prelungirea perimetrului beciului, sporind 

capacitatea acestuia de depozitare. Se semnalează o diversitate de decoraţii murale în cazul 

caselor cu sală apărată de un parapet şi înălţate pe soclu masiv de piatră (Leresti, Davidesti) 

sau decoraţii rezultate din utilizarea traforurilor la balustrade. Construcţiile joase din partea 

sudică a judeţului (case, pivniţe) prezintă ornamente la stâlpii prispei sau la fruntarii (zona 

Costesti-Sapata). 

 

http://www.romanianmuseum.com/
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN COSTEŞTI 

Ocupaţiile tradiţionale sunt aproape în totalitate pierdute, ele fiind înlocuite cu meseriile 

aduse de industria modernă, viaţa socială şi intelectuală prezentă.  

Obiceiurile şi credinţele sunt şi ele în curs de transformare. Cele două mari sărbători creștine, 

Paştele şi Crăciunul, se sărbătoresc în continuare cu mult fast de către întreaga populaţie, dar 

componentele magică și religioasă de altădată își pierd din relevanță. Chiar dacă se păstrează 

obiceiul de a încondeia ouă, el se mai practică pe o arie redusă, în Costeşti fiind preferată 

vopsirea ouălelor. La botez, la cununie, la aniversări, obiceiurile s-au modernizat, 

transformându-se într-un prilej de a sprijini financiar noua familie, care se constituie. 

Obiceiurile de peste an din zona oraşului Costeşti legate de ritmul naturii și practicilor 

agricole ocupă încă un loc aparte datorită menținerii permanente a ruralității localității.  

Obiceiuri de iarnă se practicau seara şi noaptea fiind legate de bunul mers al gospodăriei şi de 

rodnicia câmpului sau de soarta tinerilor aflaţi în prag de căsătorie. Dintre aceste obiceiuri 

menţionăm: pocnitul seminţelor şi pusul cepelor, pusul oalelor, număratul ulucilor, bobăritul, 

datul de grindă, încurarea cailor, jocul ursului, şezătorile. Ca şi obiceiurile de iarnă, 

obiceiurile de peste an sunt străvechi, de factura precreştină, cu un evident conţinut laic, 

adaptate şi uneori chiar suprapuse sărbătorilor  religioase. Obiceiurile de peste an, practicate 

sub forma unor jocuri, colinde sau petreceri pot fi grupate astfel: 

-  Obiceiuri de primăvară: se practicau în preajma Paştelui, de Sfântul Gheorghe şi de 

Rusalii fiind considerate sărbători ale naturii reînviate 

-   Obiceiuri de vară: practicate în perioadele de secetă, de Sfântul Ilie sau Tăierea Capului 

Sfântul Ioan Botezătorul 

-   Obiceiuri de toamnă: practicate de Sfânta Maria Mică sau Sfântul Dumitru socotite 

manifestări ale bucuriei recoltelor bogate. 

În Costeşti, practicile de înmormântare se rezumă tot mai mult la slujbele religioase. 

Manifestări tradiţionale precum  bocitul, sunt practicate tot mai rar, obiceiul fiind uşor de 

trecut în paginile de etnografie. 

JOCUL CĂLUȘULUI DE RUSALII, O TRADIŢIE ÎN COSTEȘTI 

Acest dans e cel mai vechi şi mai spectaculos dintre dansurile tradiţionale româneşti. Cei ce 

joacă sînt iniţiaţi după un ritual secret, bine păstrat. Ceremonialul cuprinde dansuri şi ritualuri 

executate de o ceată de bărbaţi, din care fac parte: mutul - pentru că tăcea tot timpul jocului, 

vătaful sau conducătorul cetei, ajutorul de vătaf, stegarul şi căluşarii de rând. Jocul Căluşului 

are semnificaţii diferite, fiind legat de credinţa în existenţa ielelor, divinităţi malefice ce 

devin periculoase pe timpul Rusaliilor. Timp de două - trei săptămâni, căluşarii merg prin 

sate şi îi vindecă prin dansul lor pe cei cu minţile luate de iele. Protejează de forţele malefice 

oamenii, vitele şi recoltele.  
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În Costeşti există trei ansambluri de dansatori; primul este format din elevi din şcoala 

primară, al doilea este format din elevi din scoala gimnazială şi cel de-al treilea ansamblu este 

format din elevi de liceu.  

Alături de aceştia, Ansamblul Folcloric Mugurelul încântă privirea spectatorilor participând 

la concursuri naţionale şi internaţionale. 

 
Sursă: www.primariacostestiag.ro 

Ansamblul a luat fiinţă în anul 1977 şi este format din dansatori, taraf şi solişti. Cei 27 de 

bărbaţi participă la festivităţile locale precum şi la concursuri organizate în alte localităţi 

promovând spiritul şi valorilor locale. Pe ei nu îi îndeamnă nimeni să poarte costumul 

tradiţional românesc, însă, de câteva ori pe an îmbracă cu mândrie costumul de căluşar 

aducând oamenilor, potrivit tradiţiei, belşug, sănătate şi veselie. 

Căluşul se dansează la Costeşti în fiecare an, în ziua de Rusalii, dar şi de Sânziene. Tinerii şi 

bătrânii merg din poartă în poartă fiind aşteptaţi de gazde cu găleţi de apă în jurul cărora 

joacă dansul, semănând cu personaje din obiceiurile altor popoare (arlechin, bufon, nebun), 

Mutu’ este costumat cu haine vechi, rupte şi peticite, poartă pălărie (sau căciulă) şi mască, iar 

la brâu se încinge cu o legătură din sfoară, de care atârnă usturoiul şi pelinul, plante 

protectoare (prin calităţile lor apotropaice); în mână ţine fie sabia (adesea vopsită în roşu), fie 

biciul (cu care atinge pe actanţii care participă la eveniment: căluşari, gazde, vecini). Mutu’ 

poartă adesea haine de femeie şi face „gesturi prosteşti “, de aici venindu-i şi numele de 

„proasta din Căluş “. Tot la brâu poartă Ciocul Căluşului, un lemn cioplit care simbolizează 

falusul. Cei mai mici căluşari din ansamblu sunt Daniel Constantin (7 ani) şi Robert 

Ghiţulescu (8 ani), iar cel mai vârstnic dintre ei are 52 de ani. Vătaf este Cristi Călin (39 de 

ani), mutul este George (24 de ani), iar la acordeon cântă Viorel Dobrotă (55 de ani).  

Ansamblul a participat la festivaluri din ţară şi străinătate. Printre acestea se numără „Dorna, 

plai de joc şi cântec “, de la Vatra Dornei, unde au ocupat locul I, şi „Dobrogea, mândră 

grădină! “, unde au primit premiul special al juriului. De asemenea, au participat şi la un 

concurs internaţional în Turcia. 



170 

 

Dansatorii au credinţa că obiceiul alungă spiritele rele şi chiar vindecă anumite boli. Tradiţia 

spune că usturoiul primit de la căluşari îţi apără casa de rele şi, în cazul în care munceşti în 

Săptămâna Rusaliilor, trebuie să-l porţi la brâu, pentru a fi ferit de iele. Obiceiul căluşarilor 

are un rol esenţial în desfăşurarea normală a vieţii. El sustrage şi protejează oamenii 

împotriva agresiunii ielelor. În Săptămâna Rusaliilor, nu ai voie să lucrezi la câmp sau cu 

animale; sunt interzise spălatul, făcutul curăţeniei, cusutul, sacrificatul păsărilor, urcatul în 

copac ori de a pătrunde şi poposi, în timpul nopţii, pe teritoriul ielelor, păduri, câmpuri, grote, 

pe malul apelor.  

Călușul este un obicei românesc practicat de Rusalii și ține de cultul unui străvechi zeu 

cabalin numit de tradiția populară a dacilor Căluș, Căluț sau Călucean. 
 

Piesele din 

„echipamentul” călușarilor poartă și ele denumiri care amintesc de numele zeului, mișcările 

dansului simbolizând tropăiturile și comportamentul cabalin. În mod tradițional, dansul se 

execută în săptămâna dinaintea Rusaliilor și are scop cathartic (tămăduitor), însă există 

documente istorice care atestă practicarea dansului și cu alte ocazii, de exemplu, dansul 

executat de soldații lui Mihai Viteazul, "călușerii", ce se aflau sub conducerea căpitanului 

Baba Novac, în cadrul sărbătorii date de Sigismund Bathory în 1599, la Piatra Caprei, lângă 

Alba Iulia.  

„În 1935 când mentalitatea rituală era încă puternică, căluşarii din Pădureţi, Argeş (conduşi 

de Ilie Martin din Maldăru) au fost selecţionaţi de C. Brăiloiu să participe la Festivalul 

Internaţional de  Folclor, de la Londra (15-20 iulie) care se petrecea în Albert Hall. 

A devenit legendar refuzul jucătorilor de a urca pe scenă fără usturoi la steag. Citez din 

revista Folk Dancers : “Douglas Kennedy a trebuit să cutreiere Londra după usturoi proaspăt, 

pentru că căluşarii din Argeş au refuzat să urce pe scenă fără usturoi la steagul ritual, despre 

care ei credeau că le conferă puteri supranaturale, venite de la iele”. (1973 – Grigore Stan: 

”Premiul întâi a fost lucrarea ielelor”)” Cecetare de Anca Giurchescu. 

România este prezentă pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitățiii UNESCO cu 

Ritualul Călușului fiind inclus la 25 noiembrie 2005.  

          STRUCTURA RITUALULUI DIN STUDIUL REALIZAT DE ANCA 

GIURCHESCU: 

În mod obişnuit structura Căluşului este secvenţială: 

- “Ridicarea sau legarea steagului, sau a Căluşului”; 

- ”Jocul Căluşului”  în curţile gospodarilor; 

- “Îngroparea steagului” sau “spargerea căluşului”. 

 Aceste prime trei scvenţe sunt – dacă vorbim de un ”model” tradiţional – necesare. 

S-ar mai putea adăuga: 

- vindecare a celor „luaţi din Căluş”  

- „încontrarea cetelor” (întîlnirea a două grupe de căluşari) depind de circumstanţe. 

1. “Legarea steagului” este un ritual ezoteric care se petrecea pe ”muţeşte” şi care 

marchează începutul căluşului. Constă în: jurământ pe steag (în trecut neverbalizat, secret), 

jocul timp de două, trei, cinci zile (3 sau 9 ani în trecut), păstrarea sectretului căluşului, 
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acceptarea de a intra în posesia ielelor, care le conferă calităţi supranaturale. În prezent: 

respectarea vătafului, împărţirea egală a banilor, secretul jocului. Imunizarea participanţilor 

faţă de acţiunile nefaste ale ielelor,  cu ajutorul plantelor profilactice (usturoi şi pelin) şi a 

acţiunilor magice.  Steagul este simbolul şi instrumentul ielelor. El nu trebuie atins de 

neiniţiaţi, nici să cadă. La final, jucătorii fug şi se reîntâlnesc, salutându-se de parcă se văd 

pentru prima oară. Acţiunea simbolică  marchează scoaterea din timpul real al acestei 

secvenţe ezoterice (din momentul în care căluşarii au început să danseze în jurul steagului 

stadiul de nesiguranţă, acel spaţiu critic al trecerii din sfera realului în cea a magicului, a fost 

depăşit). 

Stolnici – Diversitatea formelor în care există căluşul în prezent  

”Căluş în sat fără steag, nu-i căluş adevărat”, mi-a spus în 1972 un căluşar din 

Stolnici. Dar de aproape două decenii la Stolnici, pe valea Cotmeanei, jud. Argeş, se joacă 

fără steag. Trebuie să admit că jocul numai este adevărat, că este deritualizat? Dimpotrivă, 

steagul nu se mai leagă, şi nu se mai face jurământ chiar din cauza credinţei în puterea 

magică a căluşului şi a fricii că în condiţiile actuale jurământul nu mai poate fi respectat. 

Persistenţa căluşului, chiar şi fără steag, demonstrează că el are un rost şi că oamenii îi 

atribuie anumite funcţii. 

2. Secvenţa „jocului” în curţile gospodarilor (poate dura o zi, două sau mai multe), 

cuprinde în general: o introducere (primirea căluşului), jocul (dansul) propriu-zis, întrerupt de 

„comicăriile mutului”. 

Mutul: personaj mascat, pe jumătate îmbăcat în haine femeieşti. Are o sabie de lemn 

şi un falus prins de brâu, pe sub fustă. Interpretează schiţe dramatice, cu tema moarte şi 

înviere. Similar commediei dell’arte, dialogurile cu text frust (obscen) se construiesc 

improvizat cu alţi căluşari sau cu publicul. 

Jocul se încheie cu hora Căluşului la care participă mai ales femei şi copii. Căluşarilor 

li se dau copii în braţe sau sunt plătiţi să sară peste copii. La final, jocul se plăteşte, iar mutul 

vinde femeilor pelinul şi usturoinl ”jucat de căluşari”. Conţinutul „jocului” variază de la curte 

la curte în funcţie de condiţii obiective şi subiective. Secvenţele sunt legate între ele de o 

procesiue (mersul pe drum) de la o casă la alta. În această secvenţă, dansul constituie 

elementul central, el fiind în acelaşi timp instrument ritual şi act artistic.  

Jocului i se atribuie următoarele roluri şi funcţii: vindecare, profilactice, de propiţiere, 

de invocare a fertilităţii. 

Cercul format de căluşari (înăuntrul graniţei simbolice trasate de mut cu sabia) descrie 

un spaţiu sacru în care puterea căluşarilor se manifestă activ. Nimeni din afară nu are voie să 

pătrundă. Astăzi, explicaţia acestei interdicţii este legată de asigurarea spaţiului necesar 

desfăşurării jocului. 

Pelinul, usturoiul, sarea, lâna, apa de la mijlocul cercului, jucate de căluşari, capătă calităţi 

profilactice şi pot aduce fertilitate. Săriturile înalte pe care le execută căluşarul sunt 

interpretate ca simbolizând creşterea înaltă a grâului (act de magie prin analogie). Femeile 

sterpe care joacă în horă cred că vor deveni fertile. Tema morţii şi învierii ca şi mimarea 

actului sexual în comicăriile mutului au şi scopul invocării fecundităţii, fertilităţii. Căluşarilor 
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li se dau copii în braţe şi sunt plătiţi să sară peste copii în credinţa transferului de forţă vitală, 

de sănătate, de protecţie (mai ales de boală, de friguri). 

Dansul căluşarilor are o funcţie spectaculară şi o reală valoare estetică mai ales în 

zonele Olt, Argeş şi Teleorman. Virtuozitatea şi diversitatea mişcărilor, varietatea ritmică şi 

intensitatea dinamică sunt purtătoare de conotaţii simbolice. (ex: virtuozitatea dansului 

simbolizează puterile supranaturale ale căluşarilor: “La mulţi le place căluşu, dar puţini pot 

să-l înveţe. Căluşu ie rupt din şoimane, pentru că ie iute, schimonosit, sucit şi numai 

şoimanele putea să-l joace”, Greci, 1976 

Variantele de căluş din Mehedinţi, Dolj şi Ilfov spre exemlu, care au mai puţine valenţe 

artistice, şi unde vindecarea şi căderea în transă primează, s-au menţinut cu mult mai multă 

greutate.  Funcţia spectaculară variază de la o curte la alta în raport direct cu poziţia socială a 

gazdei, retribuţia şi prezenţa publicului, etc. 

3. Secvenţa „îngropării steagului” realizează dizolvarea rituală a cetei, dezlegarea 

de jurământ şi restabilirea echilibrului prin reintegrarea cetei în cotidian. Este o secvenţă 

ezoterică, secretă, aşa că aproape toate „îngropările” filmate au fost mai apoi refăcute de 

vătaf. (Nimeni n-are voie să ştie şi să calce peste acest loc). Secvenţa vindecării a fost 

incontestabil cea mai importantă în vechime. Astăzi ea nu se mai practică decât sporadic (am 

filmat o astfel de vindecare în 1992). 

Instrumentele rituale sunt: dansul, muzica, plante cu virtuţi profilactice, obiecte şi acţini 

magice (omorârea unei găini negre). 

Secvenţa „încontrării căluşului”, care are loc la întîlnirea a două cete în acelaşi sat, 

are o funcţie net competiţională şi spectaculară. Ca orice competiţie ea are reguli precise de 

desfăşurare. Comunitatea sătească se constituie în spectator – judecător.  

Plasând căluşul într-o perspectivă diacronică pot realiza cât de mult s-a modificat în 

cei peste 40 de ani de când, la prima mea filmare în 1968, vătaful din Pârşcoveni a vrut să-mi 

spargă aparatul pentru că le „furam” căluşarilor puterea dată de iele, care trebuia folosită 

pentru gazda care i-a plătit şi până astăzi, când căluşarii au devenit ”artişti” sau mă întreabă 

pe ce canal vor fi daţi la televizor sau când vor fi trimişi la un festival în străinătate. 

În cercetările mele am realizat existenţa diacroniei în sincronie. Respectiv am întâlnit 

Căluşul în stadiile cele mai variate între ritual şi spectacol. Mai mult, aceiaşi oameni sunt 

capabili să acţioneze în funcţie de context, ca o „ceată” rituală în sat şi „formaţie” artistică pe 

scenă (formulare auzită la Stolnici în 2008). Această ambivalenţă  se bazează pe coexistenţa 

unei „gândiri magice” (care susţine latura rituală) şi o viziune pragmatică a lumii! La 

întrebarea mai există iele? Răspunsul a fost (ca şi în alte câteva dăţi): „Nu mai zboară peste 

pădure că se lovesc de firele de înaltă tensiune” – 1976.  

Căluşul ca spectacol pe scenă. 

În perioada revoluţionară a comunismului (1948-1965) când s-a purtat o intensă 

campanie împotriva misticismului, dar şi în etapa naţionalistă (1965-1989) căluşul şi-a 

continuat latent existenţa la sate, uneori ca un protest mascat împotriva regimului. În schimb, 

dansul, muzica, costumul, ornamentele, scoase din contextul originar, au devenit produse 

artistice pe care formaţiile de amatori (şi profesioniste) le-au vehiculat pe scenele 



173 

 

festivalurilor şi concursurilor naţionale şi internaţionale. Căluşul a devenit un element de 

spectacol obligatoriu în ceremoniile politice de masă cu sute de căluşari pe stadioane, cu trei 

generaţii pe scenă pentru a simboliza vechimea şi continuitatea culturii noastre tradiţionale şi 

pentru a „împacheta” şi colporta slogane politice. În 1969 ia naştere Festivalul Căluşului 

Românesc (Slatina, apoi Caracal), care până în 1992 a fost organizat de Rusalii ca să 

împiedece jocul în sat. Tradiţia festivalului devenise mai importantă decât cea a căluşului. 

Ce se întâmplă cu căluşul pe scenă?  

Suitele de jocuri sunt restructurate, mişcările şi plimbările sunt selectate în funcţie de 

criterii artistice şi organizate în succesiune fixă. Aceste coregrafii au „intrat cu timpul în 

sângele jucătorilor”(cum spun căluşarii). Căluşul pe scenă trece într-o altă sferă: devine o 

performare artistică unde primează criteriile estetice. 

Forma coregrafiată a Căluşului influenţează jocul în sat. Fenomenul duce la 

standardizare, simplificarea repertoriului, omogenizarea interpretării, şi chiar la introducerea 

formelor scenice în curţile oamenilor. În procesul de selecţie a materialului artistic, spre 

exemplu,  intervenţile mutului (care au mare succes în sat) sunt excluse deoarece pe scenă au 

toate şansele să fie considerate neartistice sau „obscene” şi să fie „cenzurate” de înşişi 

protagonişti. Eliberat (desprins) de timpul şi spaţiul ritual, dansul Căluşului poate fi performat 

oriunde şi oricând. Jucătorii apreciază în mod special această libertate de mişcare, care le 

poate satisface visul călătoriilor în străinătate, al câştigării de premii, de prestigiu artistic şi 

uneori de avantaje materiale. 

Care este echilibrul între căluşul ca practică tradiţională şi cel de spectacol pe scenă? 

În perioada comunistă, când Festivalul Căluşului Românesc era intenţionat organizat 

de Rusalii în Optaşi (Olt), spre exemplu,  se organizau două cete: una pregătită pentru scenă, 

cealaltă ridicând steagul în sat. 

Dar în majoritatea cazurilor căluşarii sunt conştienţi de diferemţa care există între a 

juca în sat şi a dansa pe scenă:  „Când dansăm pe scenă suntem tot o apă după cinci minute, 

când jurăm pe steag în sat, zburăm, putem juca trei zile şi nu obosim” (Florea Giblea, 63 

Optaşi 1993).  

Jocul pe scenă este caracterizat de ei ca fiind: scurt, rapid, intens, extenuant, omogen 

şi uniform (”toţi la un picior”). În 2008 Petre Măsală din Stolnici spune: ”Cînd jucăm în sat, 

jucăm bine, dar pe scenă rupem gura”. Ceea ce leagă cele două ipostaze este mândria de a fi 

căluşar, credinţa în puterea jocului, şi spiritul de competiţie. (Competiţia pe scenă îşi găseşte 

rădăcinile în violentele bătăi rituale când două cete se întâlneau într-un sat, sublimate cu 

timpul în întreceri artistice). Atât timp cât jucătorii  sunt conştienţi de existenţa paralelă a 

jocului în sat şi a spectacolului scenic, ei pot păstra un anumit echilibru şi acţiona în ambele 

contexte. Dar expunerea repetată a căluşarilor pe scenă, transformă deseori jucătorul în 

„artist” ceea ce, dependent de circumstanţe şi de personalitatea căluşarului, poate chiar anula 

valoarea estetică a căluşului. 

Datorită capacităţii sale de adaptare şi transformare, căluşul în context tradiţional este încă 

vital şi extrem de variat. Permanenţa căluşului este asiguată în primul rând de cei care îl 

practică şi de cei pentru care se practică. Fie ei „ceată” în sat sau „formaţie” pe scenă,  

căluşarii cred în puterea jocului lor, iar prin pasiunea cu care acţionează au capacitatea de a 

convinge şi pe alţii de „puterile” lor deosebite (dacă nu supranaturale). Atâta timp cât 
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căluşarii mai pot vinde saci de pelin şi usturoi prin oraşe şi sate şi vor fi rugaţi să sară peste 

copii, substanţa rituală a căluşului îşi va continua existenţa.  

**** 

Surse: Extrase din note şi interviuri: Caracterul spectacular al căluşului: “Dacă ai o inimă şi o 

credinţă trebuie să jucăm, Este la fel cu fotbalul, cu rugbiul, cu orice fel de joc de 

echipă” [Vancea, 1993]. Mentalitate rituală: Legatul cercetătorilor în căluş în 2007, Izvoarele: 

”N-ar fi fost bine de noi şi nici de dumneavoastră” (vătaful). Căluşarii au legarea steagul a 

doua oară (adevărata “legare”), după o filmare WFI (Wissenschaftichen Film Institut), 

Goettingen la Priseaca 1969. Dezgropare şi reîngropare la Bârca, după filmarea din 1958. 

Mutul: ascunde ştremeleagul sub fustă. La final ni-l dă cadou. WFI la Priseaca, 1969. 

Transformăti actuale: Dubla manipulare: Optaşi, 1993, F. Turuianu, învăţător şi vătaf: ”Să 

alegem un loc frumos unde să facem ridicarea steagului” A.G. ”Ridicaţi-l unde l-aţi ridicat 

din totdeauna!” Numele jocurilor erau secrete: Le-a pus nume când învăţarea s-a conştientizat 

şi s-a făcut pentru spectacol, ca să le poată comanda vătaful. Noi motivaţii pentru interdicţii: 

Castitate: ”Să aibe putere să joace. şi sportivii stau în cantonament.”(1992, Osica de jos) Text 

la jurământ verbalizat: 1993, Optaşi-Măgura: (text adaptat realităţilor actuale): «Jurăm ca să 

ţinem secretul jocurilor noastre, să nu le dăm la alte cete. Jurăm să jucăm în credinţă şi să 

împărţim banii egal, în frunte cu muzica » (F.Turuianu)” 

 

Prezentarea poate susține o inițiativă locală care să vizeze menținerea și promovarea acestei 

tradiții identitare incluse în Lista patrimoniului imaterial mondial al UNESCO. Inițiativa 

poate fi, la început concretizată printr-o Universitate populară și ulterior chiar într-o 

secție universitară. În cadrul acestei inițiative ar putea fi pregătiți instructori/profesori care 

să predea în școli primare Călușul - element identitar inclus în Lista patrimoniului 

imaterial mondial al UNESCO. Această abordare se inspiră din viziunea unui argeșan Ion 

Mihalache despre dimensiunea culturală rurală în România și rolul ei în păstrarea identității 

naționale (Univeristatea sătească, materii adaptate vieții locale, cultura vie și puternică în sate 

ca elemnt puternice ale românismului). Includem în anexă rezumatul unei teze de doctorat la 

UNIVERSITATEA BUCURESTI - FACULTATEA DE GEOGRAFIE (Vlad-Ionu Semuc, 

Elemente de geografie mitica a României. Călușul). 

 

Cetele de călușari se văd tot mai rar prin localitățile din sudul României, dar în orașul 

Costeşti tradiția se păstrează cu mândrie. Din acest motiv asumarea de promotor al revigorării 

lui poate fi un demers identitar puternic. Având în vedere spectaculozitatea dansului, 

elementele vestimentare și accesorii ale lui, precum și contextul includeriilui  în Lista 

patrimoniului imaterial mondial al UNESCO, crearea unui centru care să includă o 

universitatea populară cu varianta universitate de vară, cu o bună promovare, ar putea 

deschide zona către atractivitate turistică pentru turismul internațional pentru această 

nișă. În economia locală producția elementelor vestimentare și accesoriilor pentru 

practicanți și/sau suveniruri ar putea fi o oportunitate suplimentară.  

În zona de sud a Argeșului continuă să se practice în comunele Bârla, Pădureţi şi Stolnici 

unde se regăsesc importante vetre căluşăreşti. În prima şi a doua zi de Rusalii, cei 27 de 
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bărbaţi calușani, costumaţi în straiele tradiţionale, străbat străzile Costeştiului, făcând 

demonstraţii de dans şi împărţind fire de usturoi trecătorilor care se opresc în loc pentru a îi 

admira. De altfel, în teritoriu predomină dansurile populare ca formă predominantă de 

manifestare a culturii locale. 

În teritoriu, cele mai importante vetre căluşăreşti se regăsesc la Costeşti şi Stolnic. De altfel, 

în tot teritoriul dansurile populare reprezintă forma predominantă de manifestare a culturii 

locale. Astfel în aproape fiecare localitate întâlnim formaţii de dansuri populare, o 

centralizare a lor regăsindu-se în tabelul de mai jos.  

 

ANSAMBLU/FORMAŢIE INIŢIATOR/LOCAŢIE SPECIFIC 

Ansamblul Floricica 

 

Căminului Cultural Bîrla 

 

dansuri populare din zona 

etnofolclorică Argeş - 

Muscel 

Formaţie căluşari Cornăţel Sat Cornăţel, comuna 

Buzoești 

căluş 

Ansamblul folcloric 

Mugurelul  

Casa de cultură Costeşti  

 

dansuri populare din zona 

etnofolclorică Argeş - 

Muscel 

Formaţie de căluşari  Căminul cultural Hîrseşti  căluş 

Căluşarii din Pădureţi, 

denumiţi şi „Diavolii dansului 

popular românesc”  

Sat Pădureţi (comuna Lunca 

Corbului) 

 

căluş 

 

Ansamblu de Căluşari Stolnici  Stolnici căluş 

 

 În teritoriu, ca de altfel în toată ţara, mediul rural sărbătoreşte din ce în ce mai des 

evenimente precum ziua comunei sau festivaluri diverse. Astfel, printre localităţile din zonă 

care sărbătoresc ziua comunei se regăsesc Bîrla (prima duminică din august), Hîrsesti (prima 

duminică din iunie), Săpata (15 august), Lunca Corbului (8 septembrie). Formaţiile locale se 

adună în cadrul unor evenimente culturale şi festivaluri cum ar fi:  

• „HORA CA LA BÎRLA”, festival de dansuri populare, organizat de către Primăria 

Bîrla în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Argeş, în prima duminică a lunii august când se sărbătoreşte şi ziua 

comunei; 

• FESTIVALUL JUDEŢEAN AL FORMAŢIILOR DE CĂLUŞARI, organizat la 

Stolnici de ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos.  
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BISERICI 

În Costești există un număr de 15 biserici şi o catedrală. Unele dintre acestea sunt clasificate 

elemente de patrimoniu. 

Tehnicile de construcţie a bisericilor au fost preluate de la ţărani, aşa cum este tehnica 

lăcriţelor sau a învelirii zidurilor de piatră de râu cu căramizi.  

Biserica de lemn, hramul „Adormirea Maicii Domnului” 

Biserica de lemn de la Bălteni-Podu Broşteni, a fost ridicată, conform unei inscripţii aflate pe 

spatele uşii edificiului, în anul 1798, de către Radu meşterul, Matei meşterul, popa Mărinu, 

duhovnicul „cu cetaşii săi mai sus de gura Adâncatei”. Lăcaşul a fost reparat de-a lungul 

timpului, suferind şi unele transformări. Astfel, la 1877, pereţii din bârne ai bisericii au fost 

cercuiţi, peste care s-a aplicat tencuială, atât la interior cât şi la exterior, şi împodobiţi cu 

zugrăveală, de către Apostu zugravu din Piteşti. În anul 1810, era consemnată ca „biserică de 

lemn tare” (în bună stare). Pe o icoană a arhanghelului Mihail se poate citi numele zugravului 

şi anul în care a fost executată: „1836, noemv (rie) 5, Stan zugrav P‹... ›zul ot Bur (d) ea”. În 

anul 1909 edificiul ajunsese în „rea stare”, acelaşi lucru consemnându-se şi în anul 1940. 

Cutremurul din 1977 şi o puternică furtună din februarie 1986 au desăvârşit ruinarea bisericii. 

În iunie 1989, prin purtarea de grijă a Î.P.S. Calinic, pe atunci episcop vicar al Eparhiei 

Râmnicului şi Argeşului, biserica a fost readusă la viaţă, aflându-şi loc în frumosul parc al 

Mănăstirii de la Argeş. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

Întrucât vechea biserică de lemn a fost aproape ruinată de scurgerea timpului, enoriaşii au 

luat hotărârea de a ridica un nou edificiu de zid, căruia i-au dat acelaşi hram pe care l-a avut 

bătrânul lăcaş. Prin osteneala preotului paroh Stan I. Radu şi a epitropului Alexandru 

Chiţibuş, sprijiniţi de obştea parohiei, în anul 1936 s-a pus piatra de temelie a bisericii de zid. 

Consemnările din pisanie sunt edificatoare în acest sens: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul 

Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit din temelie acestă sfântă şi dumnezeiescă 

biserică, întru cinstea praznicului Adormirii Maicii Domnului, în anii 1936-1938 şi 1956-

1962 inclusiv, cu cheltuiala binecredincioşilor creştini ai parohiei Podu, din comuna 

Broşteni, raionul Costeşti, regiunea Argeş, a Prea Sfinţiei Sale Episcopului Iosif al 

Râmnicului şi Argeşului, a Protoieriei Costeşti şi a altor binevoitori creştini, prin osteneala 

preotului paroh Stan I. Radu şi a epitropului Alexandru Chiţibuş, ajutaţi de consilierii Radu 

Ionescu, Tudor Niţu, Ion Matei şi Sima Diaconu. S-a sfinţit în ziua de 23 septembrie 1962 de 

către Sfinţia Sa Episcopul Iosif al Râmnicului şi Argeşului. Constructor Ion Martinescu, 

Piteşti. Pictor Ion Diaconu, Râmnicu-Vâlcea”. 

 

Biserica „Duninica Tuturor Sfinţilor” 

Existenţa bisericii vechi de lemn din Broşteni (Broştenii Mari), cu hramul „Duminica Tuturor 

Sfinţilor” este menţionată la începutul secolului al XIX-lea, respectiv în catagrafia 

Teleormanului de Sus şi Cotmeana din 1810 – „Broşteni. Biserica de lemn tare; hramul Toţi 
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Sfinţii”. Din cuprinsul însemnărilor catagrafice rezultă însă că bisrica era mai veche, din 

secolul anterior, întrucât „diaconu Dinu sin d (iaconu) Costandin” fusese diaconit „la 1774 

ghenarie 5”, diaconul Necula sin diaconu Hristea la 25 mai 1783, diaconu Badea sin popa 

Stan – la 20 martie 1783. Fiind mică şi neîncăpătoare, a fost refăcută, tot de lem, în 1851, 

apoi reconstruită din zidărie, cu stăruinţa lui Şerban Diaconu, Gheorghe Grigore, Theodot 

Plăcintescu şi alţii, între anii 1877-1878 (N. Stoicescu). Reparaţii i s-au făcut în 1915, iar 

refaceri ale zidăriei în anul 1952 de către meşterul Ion Prală. Tot atunci, pictura anterioară, 

care a fost executată, după toate probabilităţile, de Belizarie Paraschivescu, a fost refăcută de 

Emil Ivănescu-Millan. În anul 1981 s-a restaurat pictura, inclusiv icoanele tâmplei, care 

poartă semnătura iniţială a lui Belizarie Paraschivescu. 

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” şi „Duminica Tuturor Sfinţilor” 

Începuturile cunoscute ale bisericii din Lăceni datează din anul 1775, când preot al bisericii 

de lemn era popa Stan sin popa Stan, hirotonisit la 10 iulie 1775. Faptul că provenea dintr-o 

familie de preoţi, fiind fiul lui popa Stan, se poate considera că biserica era mai veche decât 

anul menţionat. O inscripţie de pe uşa lăcaşului consemnează numele meşterilor Radu şi 

Matei, precum şi anul 1788. Cu acelaşi hram este menţionată în anul 1810 şi la 1845, când 

biserica de lemn se afla în activitate. Era însă „mică şi ruinată”, fapt pentru care enoriaşi 

doreau reconstruirea ei pe temelie de piatră. Întrucât noile legi bisericeşti impuneau 

construirea de locaşuri „din zid, după planuri arhitectonice”, în luna iulie 1872, credincioşii 

încep lucrările de ridicare a edificiului conform „legilor civile ale ţării”, fiind săvârşită în mai 

1873, iar sfinţirea bisericii s-a oficiat la data 28 a lunii respetive. Lucrări de reparaţii s-au 

efectuat în anii 1897, 1915 şi s-a restaurat între 1944-1950, pictura fiind refăcută de Emil 

Ivănescu şi Vasile Popescu. La începutul celui de al III-lea mileniu, prin purtarea de grijă a 

Înaltpreasfiţitului Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, biserica din Lăceni a 

cunoscut prefaceri înnoitoare prin străduinţele prerotului Narcis Bărbulescu şi sprijinul 

material al enoriaşilor parohiei. 

Biserica „Sfinţii Arhangheli” şi „Naşterea Maicii Domnului” Costeştii Noi 

„Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh. Ridicatu-s-a acest 

sfânt lăcaş cu cheltuiala robilor lui Dumnezeu Voicu Ion şi soţia lui Iuliana, cu 

binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Calinic al Argeşului şi Muscelului şi s-a pus piatra de 

temelie în anul 1998, sub îndrumarea Înaltpeasfinţiei Sale şi a părintelui consilier arhidiacon 

Caliopie Ichim s-au desfăşurat lucrările de construcţie până în 2003. În 2007 

Înaltpreasfinţitul Calinic a săvârşit prima liturghie şi a numit paroh pe preotul Gherghina 

Voicu Cristian Claudiu, care a continuat lucrările de construcţie şi pictură. În anul 2009 

bisericii i-a fost adăugat pridvorul, iar pictura a fost finalizată în anul 2011, pictor Nicolae 

Vâlcu”. 

Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” – Paraclisul Protoieriei Costeşti, Str. Piteşti, Nr. 1 

În anul 2007, în curtea Protoieriei Costeşti s-a ridicat un impunător edificiu religios în stilul 

tradiţional maramureşean – biserica de lemn, cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi - Vasile, Grigore 

şi Ioan”. Pisania inscripţionată pe placa de marmură din pronaos, conţine următoarele: „S-a 
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ridicat această sfântă buserică, ca paraclis al protoieriei Costeşti în anul Domnului 2007 cu 

binecuvântarea arhierească şi purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Calinic al 

Argeşului şi Muscelului din iniţiativa şi prin osteneala preotului protoiereu Dinu Laurenţiu 

Vasile şi preotului-secretar Alexandru Ionuţ-Florin. Lucrările de construcţie au fost susţinute 

de către părintele consilier eparhial, patrimoniu şi construcţii Caliopie Cristian Ichim şi de 

către părintele vicar eparhial Brânzea Nicolae. Biserica a fost ridicată de către S.C. 

Tradition Monument SRL Maramureş, director preot Pop Ioan şi a fost susţinută financiar de 

către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin domnul ministru secretar de stat Adrian Lemeni 

şi consilierul Gomboş Stelian. A fost sfinţită de Preasfinţitul Părinte Episcop Calinic la data 

de 31 mai 2007”. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Costeştii Vechi 

Cea mai veche biserică din Costeştii Vechi (Costeştii de pe Teleorman) – biserica de lemn cu 

hramul „Cuvioasa Paraschiva”, este consemnată de catagrafia din 1810. Biserica a fost 

ridicată însă ceva mai devreme, în secolul al XVIII-lea, fiindcă unul dintre slujitorii săi, 

diaconul Nicola sin d (iaconu) Iene, fusese hirotonisit la leat 7297 (1788) Oct. 29, 

argumentându-se astfel vechimea bisericii. În anul 1845 biserica se afla în activitate, iar la 

1878 enoriaşii solicitau ridicarea unei biserici de zid în locul celei vechi, de lemn care se afla 

„peste apa Teleormanului”. Despre biserica de lemn din Costeşti, tradiţia păstrată de 

lucuitorii din Coşeşti-Muscel, consemnează că a fost dăruită, la 1870, de creştinii din acest 

sat celor din Costeşti, care au reclădit-o la marginea satulu – „dincolo de apa Teleormanului”. 

Lăcaşul, reparat în 1891 şi 1915, a pierit, în mod tragic, împreună cu majoritatea credicioşilor 

ce se aflau înăuntru, în timpul săvârşirii Slujbei Prohodului din Vinerea Mare – 18/19 aprilie 

1930. Între anii 2003-2006, prin stăruinţele preotului paroh Gheorghe Ene şi contribuţia 

enoriaşilor, s-a ridicat o fumoasă biserică de zid, la est de fostul lăcaş dispărut în mod tragic. 

Biserica a primit hramul “Învierea Domnului şi Sfânta Filofteia”. Cu arhieresca 

binecuvântare a Î.P.S. Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, edificiul s-a construit 

după planul arhitectului Aurelian Popescu din Piteşti, inginer constructor fiind Emilia 

Rădulescu, din cadrul I.P.J. Argeş; meşter zidar Zavate Ion din Podu-Broşteni, iar lucrările de 

dulgherie şi confecţionarea strănilor - Aurel Pascal din Colţu-Ungheni. Biserica a fost pictată 

între anii 2005-2006 de pictorul Nicolae Vâlcu şi s-a sfinţit la 28 octombrie 2006. 

Biserica „Cuvioasa Parascheva” 

Biserica din Stârci, închinată hramului „Cuvioasa Parascheva”, este consemnată în 

„Catagrafia Teleormanului de Sud si Cotmeana” din 1810, ca „biserică de lemn tare”, ceea 

ce presupune o existenţă nu prea îndelungată, probabil de la sfârşitul veacului al XVIII-lea 

(1770 sau 1779, după unele surse), ori începutul secolului al XIX-lea. Întru aceasta pledează 

şi faptul că slujitorii altarului – popa Gheorghe sin popa Costandin şi popa Vişan sin diacon 

Ioan, au fost hirotonisiţi în aceeaşi perioadă, respectiv anul 1802. Ctitoria de lemn a 

paharnicului Sandu Depărăţeanu din Roşiorii de Vede a durat până la 1852, când a fost 

refăcută, apoi reparată în 1871. Actuala biserică de zid s-a ridicat între anii 1943-1945 şi a 

fost pictată de Emil Ivănescu, prin străduiţa preotului Dumitru Sandu. S-a sfinţit de vrednicul 

Episcop Iosif Gafton al Argeşului. Prefaceri înnoitoare s-au executat şi în ultima perioadă de 
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către preotul Paroh Ion Neacşu, cu sprijinul obştei de enoriaşi şi binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului. 

Tot aici, în cimitirul satului găsim o bisericuţă de dimensiuni mai mici cu hramul “Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil” astăzi fiind pe post de capelă, dar în care se slujea periodic. 

Biserica de lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor” 

Biserica veche din Pârvu Roşu este consemnată în documentele de arhivă din 1859 ca având 

vechimea de 80 ani, ceea ce corespunde anului 1779. Raportul revizorului eclesiastic din 

1845 o înregistrează în activitate, iar în anul 1859 era dărăpănată, cerându-se repararea sau 

închiderea ei. Enoriaşii o repară, fiind redeschisă în 1860 (T. Mavrodin, p. 200, 364). Ca 

urmare a reparaţiilor succesive, biserica veche din Pârvu-Roşu a supravieţuit tuturor 

vicistitudinilor vremurilor, ajungând până la noi. Din încredinţarea şi purtarea de grijă a 

Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, vechiul edificiu, 

martor al măiestriei artistice în arhitectura de lemn a edificiilor religioase, se află în curs de 

restaurare. 

Biserica de zid, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” 

Întrucât vechiul edificiu de lemn a devenit, datorită vârstei, impropriu oficierii cultului 

religios, din arhiereasca purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic al Argeşului şi 

Muscelului faşă de păstoriţii din eparhie, în anul 1995 s-a pus piatra de temelie a unui nou 

lăcaş religios. Cu stăruinţa preoţilor Emil Constantinescu şi Marius Anghel, ajutaţi de 

enoriaşi, biserica a fost finalizată în anul 2011. Pisania aşezământului menţionează: „Această 

sf. biserică, cu hramul Sf. Dimitrie, a fst ridicată între anii 1995-2011 cu voia lui Dumnezeu, 

binecuvântarea Î.P.S. Calinic şi străduinţa sătenilor conduşi de preotul Emil Constantinescu 

şi preotul marius Anghel. Altarul şi naosul au fost pictate în frescă între anii 2008-2011 de 

către pictorii Ion Truţă şi Camelia Darie. Pronaosul a fost pictat în frescă în anul 2011 de 

pictorul Dan Isăilă”.  

Biserica de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” (Biserica din Vale) 

Atestată documentar pentru prima dată în Catagrafia din 1810, ca „biserică de lemn tare”, 

ctitoria moşnenilor din Teleşti este cu mult mai veche. Dovada acestei afirmaţii este adusă de 

pisania cuprinzând numele celor care au „dat la biserică pentru şindrila” acoperişuşlui, la 

„văleat 7281 (1772-1773), ceea ce presupune existenţa certă a locaşului la acea dată. Nu se 

ştie dacă şindrila a fost necesară pentru acoperirea primei ctitorii sau a fost nevoie de 

refacerea învelitorii. O cruce „de pomenire”, din biserică, pe care sunt trecute numele mai 

multor persoane, enoriaşi ai bisericii poartă ca dată anul 7291 (1782-1783). Câteva exemplare 

din icoanele prăznicar din secolul al XVIII-lea sunt dania popii Arsenie, iar unor zugravi din 

secolul al XIX-lea - Anghel sau popa Mihai, le aparţine icoana împărătească a Mariei cu 

pruncul Iisus şi câteva fragmente decorate de pe panourile dintre uşile altarului. Unul din 

cadrele uşii, care a mai păstrat elemente din vechea lemnărie, poartă ca însemnare anul 1688. 

Ca o mărturie a timpului şi a credinţei strămoşeşti, biserica de lemn a fost declarată 

monument istoric înscrisă la poziţia 419 cod AG-II-m-A-13609.  
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Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 

Biserica din Teleştii de Jos este consemnată documentar cu hramul Sfinţii Voievozi, fiind 

construită în secolul al XVIII-lea, refăcută între anii 1836-1837 (N. Stoicescu) şi s-a reparat 

în anul 1864. Pisania actuală a lăcaşului, refăcută ca urmare a reparaţiilor succesive, 

consemnează: „Cu vrerea tatălui şi ajutorul Fiului şi cu întărirea Sf. Duh, ziditu-sea această 

sf. biserică cu hramul Sfinţii Voievozi de preotul Ion Diaconu, în anul 1819 şi s-a repictat 

peste pictura veche în anul 1863. Sub îngrijirea şi stăruinţa preotului Alexandru C. Radu – 

Târlescu, fiind ajutat de enoriaşi, s-a pictat din nou în două rânduri: în anul 1949 (de 

pictorul Ion Zagora), când s-a scos zidul despărţitor şi s-a introdus sala în interior şi în anul 

1974 când s-a clădit tinda precum se vede, în timpul păstoriei P.S. Episcop Iosif gafton al 

Râmnicului şi Argeşului sub preintele D-l Nicolae Ceauşescu şi iniţiator protoereu Ion 

Albulescu, iar Întâistătător al B.O.R, fiind P.F. Justinian Marina, al treilea Patriarh al 

României. În anul 1998, prin purtarea de grijă a preotului Grecu Georgică şi ajutorul 

credincioşilor s-a făcut reparaţia capitală: s-a introdus apă, revopsit acoperişul, s-a refăcut 

tencuiala exterioară, în interior s-a pus parchet, lambriu, s-au făcut strane noi şi s-a 

restaurat pictura, în timpul păstoriei P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, 

protopop Laurenţiu Popescu, Preşedinte Emil Constantinescu, Patriarh Teoctist Arăpaşu”. 

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” 

Aşezământul religios din cătunul Zmei nu are o istorie prea bogată şi cunoscută. Nu este 

consemnată nici de vreuna din catagrafiile începutului de secol XIX. Documentele din arhive 

consemnează că în anul 1883 enoriaşii cătunului Zmei din comuna Podu-Broşteni fac 

plângere către episcopie deoarece biserica era abandonată, fără însă a se preciza starea 

materială în care se afla. Aceasta presupune că biserica era ridicată la acea dată. În anul 1927 

s-a reconstruit biserica, din lemn, la 1940 găsindu-se „în stare bună”. Pisania actualei biserici 

cuprinde următoarele: „Această sfânta şi dumnezeiască biserică, ce se prăznuieşte hramul 

Sfintei Cuvioasa Paraschiva s-a ridicat din temelie în anul 1927, în locul celei vechi şi s-a 

pictat în anul 1930, în timpul domniei M.S. Regelui Carol II şi al P. Sfinţitului Episcop 

Nichita Duma şi al preacucerniciei sale părintelui protopop C. Mărgineanu, fiind preot M. 

Tomescu. S-a făcut cu cheltuiala enoriaşilor din satul Smei şi alţi pioşi creştini din satele 

vecine. S-a sfinţit la 9 noiembrie 1930. Constructor Ilie Stănescu, comuna Cerbu, judeţul 

Argeş; Pictor Dumitru Gh. Dumitrescu, comuna Strejeştii de Sus, judeţul Romanaţi”. 

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” 

Aşezată în partea de sud-vest a oraşului Costeşti în cartierul Zorile (fost Băseni), biserica de 

lemn a fost datată, conform tipologiei şi elementelor constructive, ca fiind ridicată, iniţial, la 

sfârşitul secolului al XVII-lea. Consemnările, păstrate aici, respectiv „văleat 7240 (1731-

1732) din pronaos; „A... popa 1782” de la proscomidie; „Ioanu logofătu, 1802”, precum şi 

textele de pomenire ale preoţilor răposaţi şi ale familiilor lor, săpate pe trei cruci de lemn, în 

care se menţionează: leat 7314 (1805-1806), „... 7316 (1807-1808), 7317 (1808-1809), 

reprezintă, după opinia cercetătorilor, ani în care biserica era „de lemn tare, îndestulată cu 

podoabe şi cărţi”, adică refăcută după ce fusese mistuită de foc, înainte de 1807. Din piesele 
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de la tâmpla veche, care s-au păstrat, cu însenări de la anii 1822-1824, rezultă că biserica a 

fost repartă în mai multe rânduri, aşa cum a fost şi cea din anul 1868, 1940, când a fost şi 

repictată.  

Cu reparaţiile şi intervenţiile efectuate între anii 1999-2003, care au contribuit la conservarea 

şi păstrarea într-o stare foarte bună şi totodată redându-i-se astfel înfăţişarea iniţială, biserica 

monument istoric ”Sfânta cuvioasă Parascheva” a fost înscrisă pe lista monumentelor istorice 

la poziţia 421. Cod Ag-II-A-13611.  

Biserica de zid, hramul „Cuvioasa Paraschiva” 

Fiindcă biserica de lemn devenise neîncăpătoare şi, în parte, afectată de trecerea timpului, 

preotul parohiei Băseni (vechea denumire a satului), Marin Bradu, dorea, încă din 1912, să 

ridice un lăcaş nou. Biserica se va ridica însă abia în perioada 1939-1940, primind acelaşi 

hram ca şi vechiul edificiu – „Cuvioasa Paraschiva”. Lucrările s-au desfăşurat cu osârdia şi 

preocuparea preotului paroh Gheorghe P. Albulescu. Pisania lăcaşului, menţionează: „Cu 

vrerea Tatălui şi a Fiului şi a Sf. Duh. Acestei sf. biserici cu hramul Cuvioasa Paraschiva i s-

a pus temelia în anul 1912. Întâmplându-se război peste ţară, lucrul s-a întrerupt şi abea 

între anii 1928-1939 zidirea a putut fi săvârşită prin osteneala enoriaşilor, preot fiind 

Gheorghe Albulescu. A fost împodobită cu pictură în ulei în anul 1940 de Dimitrie Belizarie 

şi târnosită la 20 octombrie 1940 de P.S.S. Dionisie Erhan, Episcop al Argeşului. În decursul 

vremurilor pictura s-a întunecat iar în urma cutremurului din 4 martie 1977 au căzut turlele 

sf. biserici trebuind a fi reparate. Între anii 1977-1978 pictura interioară a fost luminată şi 

împodobită cu pictură nouă de Mociulschi Mihai-Bogdan împreună cu Radu Mărculescu şi 

Dumitru Stâncanu, prin osteneala întregii obşti creştineşti din parohia Zorile, preot fiind 

Eugeniu Ion, în timpul păstoririi P.F.S. Dr. Justin Moisescu, Patriarh al Bisericii Ortodoxe 

Române şi a P.S.S. Iosif Gafton, Episcop al Râmnicului şi Argeşului”. 

Biserica "Sfântul Ilie" este cunoscută în întreaga lume din prisma tragicului eveniment din 

18 aprilie 1930, cand în Vinerea Patimilor, biserica a fost mistuită de flăcări odată cu 116 

credincioşi, dintre care majoritatea copii.  

Pe fosta vatră a bisericii arse în anul 1930, stă mărturie monumentul pe care sunt înscrise 

numele celor 116 martiri arşi de vii.  
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Sursă:  www.evz.ro 

Catedrala „Sfântu Ilie” este înscrisă pe lista monumentelor de arhitectură la poziţia 423 cod 

AG.- II-m-B-13613 fiind situată în oraşul Costeşti pe strada Victoriei nr.29. Se evidenţiază 

prin măreţia construcţiei şi împletirea zidăriei de piatră de muscel cu cărămidă aparentă. Pe 

pereţii exteriori stă zugrăvită scena sfinţirii şi o parte din imaginile de la incendiul din anul 

1930. A fost ridicată după distrugerea bisericii de lemn în urma incendiului din 18 aprilie 

1930. Este rodul jertfei celor 116 martiri arşi de vii întrucât acest incendiu devastator a avut 

un ecou European. 

 
Sursă: www.primariacostestiag.ro 

    

La construcţia ei şi-au adus aportul familia regală, autorităţile centrale şi naţionale, presa 

nationala şi ministerul cultelor, precum şi donatori străini. A fost sfinţită în prezenţa regelui 

Carol al II-lea de patriarhul Miron Cristes şi episcopul Nichita Duma - episcop de Argeş în 

ziua de 21 iulie 1935. Arhitectura şi pictura interioară sunt opera unor valoroşi arhitecţi şi 



183 

 

pictori recunoscuţi la nivel naţional (D.Ionescu Berechet-arhitect şi Dumitru Belizarie –

pictor). 

REGELE CAROL AL II LEA ŞI EPISCOPUL NICHITA DUMA AL ARGEŞULUI ÎN 

PRIDVORUL BISERICII 

 
Sursă: fototecaortodoxiei.ro 

În anii 1974-1975, prin grija preotului paroh Ion Albulescu, odată cu restaurarea lăcaşului, s-a 

făcut şi restaurarea picturii de către pictoriţa Virginia Videa din Bucureşti. 

SFÂNTUL ILE – OCROTITORUL SPIRITUAL AL ORAŞULUI COSTEŞTI 

Sfântul Proroc Ilie a trăit în cetatea Tesve, din Galaad, cu peste opt sute de ani înainte de 

întruparea Mântuitorului. Ilie l-a mustrat pentru idolatrie pe Ahab, care împărăţea peste întreg 

Israelul, profeţind că Dumnezeu îl va pedepsi pe el şi pe poporul lui: „În aceşti ani nu va fi 

nici rouă, nici ploaie, iar tu şi nevasta ta veţi muri de moarte înfricoşătoare!”. A urmat o 

secetă cumplită, timp de trei ani şi jumătate.  

 
Sursă:  www.romaniatv.net 

Ilie este singurul profet din Vechiul Testament care apare alături de Moise, pe Muntele 

Tabor, la Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos.  
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Pe stema orașului Costești este evidențiat deasupra unor nori de argint, Sfântul Ilie, 

ocrotitorul spiritual al oraşului şi carul lui tras de cai. 

În fiecare an, pe 20 iulie, la Costeşti are loc cunoscutul târg de Sfântul Ilie, Manifestările au 

loc pe stadionul din localitate, dar la catedrala, în prezenţa a sute de credincioşi, are loc slujba 

închinată sfântului proroc. Conform tradiţiei, rătezatul stupilor are loc de sfântul Ilie, iar 

credincioşii din Costeşti duc faguri la biserică. 

Se spune că Sfântul Ilie va reveni pe pământ, la Sfârşitul Veacurilor, ca Înainte mergător, la 

cea de-a doua venire a lui Hristos. Când fulgeră, poporul zice că Sfântul Ilie a trăsnit un drac. 

Când îl aud pe Ilie cu căruţa, dracii fug de se prăpădesc şi se ascund pe unde pot. Dumnezeu 

i-ar fi spus: “Ilie, în toate să dai, dar în crucea nouă să nu dai!”. Semnul crucii repetat des 

apără de trăsnet. Nu-i este frică ţăranului de niciun sfânt ca de Sfântul Ilie. 

 
OAMENI DE SEAMĂ AI ORAŞULUI COSTEŞTI ŞI MONUMENTE ISTORICE 

Bădescu Marin Ghe.�s-s născut la Costeşti în 1901 şi a decedat la Bucure(ti în anul 1979. 

Diplomat, traducător, militant politic. Studii liceale, Bucureşti (1920). Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Paris. Membru marcant, Partidul Naţional Liberal (1919 – 1943), disident, Gruparea 

Gheorghe Tătărăscu (1943 – 1947). Activitate externă în limita mandatului ministerial 

acordat lui Nicolae Titulescu. Deţinut politic (1953 – 1957). Colaborator, ziarul 

Poporul,Bucureşti; director, revistele: Byzantion, Institutul de Studii Sud–Est Europene, 

Bucureşti; L`Europe Orientale, Bucureşti. Membru permanent, Institutul de Studii şi 

Cercetări Balcanice, Bucureşti (1946 – 1979). Referent, Institutul Naţional de Arheologie din 

Capitală. Numeroase articole, comunicări, recenzii, reuniuni ştiinţifice naţionale. Iniţierea 

lucrărilor pentru edificarea statuii Soldatul Român, Costeşti, Argeş (1937). Aprecieri publice. 

Bădescu M. Marin s-a născut la Costeşti în anul 1947. Adept al constiturii şi consolidării  

Blocului Partidelor Democrate pentru alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, implicat 

în confruntări cu susţinătorii Partidului Naţional ţărănesc. Director fondator (1948 - 1950), 

Întreprinderea de Stat Textila 11 Iunie, Piteşti, înfiinţată, la naţionalizare (1948), din 

Ţesătoria Română/Gară-Sud şi Textila Românească. Deputat de Argeş în Marea Adunare 

Naţională (1952 – 1957), reprezentând Frontul Democraţiei Populare. Şef birou, Sfatul 

Popular Regional Argeş (1957-1964). Aprecieri publice antume.  

Casa Nicolau a fost construită în jurul anilor 1880 - 1890 de Hagi Marcu. În primul război 

mondial a fost rechiziţionată de armată germană, iar Generalul Mackensen a locuit în imobil 

pe durata campaniei. Din 1933 casa şi terenul aferent a intrat în proprietatea lui Iulian 

Nicolau, inginer de drumuri şi poduri, director în Ministerul Transporturilor înainte de război 

şi ofiţer în timpul celui de al doilea război mondial, fiul cel mic al lui Hagi Marcu Nicolau. În 

timpul celui de al doilea război mondial, familia lui Iulian Nicolau s-a mută din Bucureşti la 

Costeşti datorită bombardamentelor: soţia Ana Nella profesoară de limba latină şi fiica 

Corina Viorica născută în 1939. După 1945 casa a fost preluată de Banca Naţională a 

României, sucursala Costeşti care şi-a stabilit sediul în imobil funcţionând până în anul 1950. 

În următorii 13 ani, grandiosul imobil a găzduit unitatea de securitate din Costeşti. În anul 
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1963 unitatea de securitate a predat imobilul Primăriei, iar Primăria l-a transformat în Liceul 

Costeşti, destinaţie pe care a avut-o până în anul 2007 când a fost retrocedat Corinei Viorica 

Nicolau, fiica lui Iulian Nicolau, moştenitoarea de drept a casei. În imobil au funcţionat de-a 

lungul timpului: sala de sport a liceului (la demisol), laboratoare de fizică şi chimie, săli de 

clasă precum şi biblioteca liceului. Pe terenul aferent casei s-au construit în timp: corpul nou 

al liceului, stadionul oraşului, o nouă sală de sport, case proprietate privată.  

Oraşul Costeşti şi localităţile aflate pe teritoriul administrative al acestuia deţin puncte de 

atracţie importante reprezentate de clădiri cu valoare istorică şi culturală. Lista monumentelor 

istorice alcătuită de Ministerul Culturii şi Cultelor include 11 astfel de obiective, după cum 

urmează: 

 

 

BIBLIOTECI 

Oraşul Costeşti mai întreține astăzi 7 biblioteci (10 biblioteci în anul 2000) numărând 

aproximativ 54.000 de volume şi periodice, accesul fiind liber. Bibliotecile oferă servicii de 

împrumut pentru literatura romană şi universală pentru aproximativ 2.700 utilizatori anual 

.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oras 

Costesti 
10 10 10 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 

Recea 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rociu 5 5 5 5 3 3 3 6 5 5 4 4 4 4 4 

Stolnici 7 6 6 6 3 3 3 6 6 6 4 2 2 2 2 

Suseni 6 5 5 5 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 

Personalul angajat din biblioteci 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

ORAS COSTESTI 2 1 1 1 

RECEA 1 1 1 1 

ROCIU 1 1 1 1 

STOLNICI 1 1 1 1 

SUSENI 1 1 1 1 

TOTAL 8 7 7 7 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 

Volume existente in biblioteci 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

ORAS COSTESTI 60.954 61.295 61.571 54.396 

RECEA 17.926 18.081 18.158 18.197 

ROCIU 11.781 11.828 11.881 11.912 

STOLNICI 12.524 12.686 12.287 12.428 

SUSENI 13.213 13.415 13.543 13.586 

TOTAL 151.230 149.913 151.047 144.194 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 

Cititori activi la biblioteci 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

ORAS COSTESTI 3.553 3.005 3.132 2.708 

RECEA 286 280 290 326 

ROCIU 410 413 372 365 

STOLNICI 313 363 403 369 

SUSENI 658 636 682 698 

TOTAL 6.605 5.766 5.966 5.584 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 

Volume eliberate 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

ORAS COSTESTI 26.715 27.599 27.213 20.075 

RECEA 4.779 3.720 7.546 7.665 

ROCIU 4.181 4.494 3.546 4.110 
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Volume eliberate 

Localitate 2011 2012 2013 2014 

STOLNICI 2.700 3.354 3.528 3.140 

SUSENI 3.214 3.231 3.070 3.100 

TOTAL 66.680 66.458 69.013 62.254 

Sursă: INSSE 

TELEVIZIUNI LOCALE COSTEȘTI 

 TV Costești 

 Absolut TV 

 Argeş TV 

 Muscel TV 

 Curier TV 

Televiziunea digitală prin satelit este oferită de companiile Romtelecom (Dolce), RCS&RDS 

(DIGI TV) și AKTA. Televiziunea prin cablu este oferită de companiile cu acoperire 

naționala (RCS&RDS, UPC), dar și de operatori locali care au licență de transmisie. 

 

RADIO LOCAL 

 Radio Costești Argeș 

 

INTERNET 

Serviciile de internet sunt oferite de operatorii naționali RDS&RCS, Romtelecom și AKTA. 

 

PRESA SCRISĂ LOCALĂ 

 Buletin de Argeș,  

 Universul argeșean,  

 Ziarul Profit Argeșean,  

 Jurnal de Argeș,  

 Curierul zilei,  

 Argeșul, Ancheta,  

 Obiectiv de Argeș,  

 Gherla. 

EVENIMENTE CULTURALE ŞI OBICEIURI ÎN COSTEŞTI 

În planul tradiţiei costeştene se întâlnesc numeroase fapte pilduitoare şi evenimente din 

trecutul îndepărtat pe care le regăsim consemnate în creaţiile populare, dar şi în documentele 

care însotesc istoria localităţii Costeşti. Evenimentele care promovează identitatea oraşului şi 

contribuie la mărirea vizibilităţii asupra sa sunt organizate anual în Costeşti, după cum 

urmează: 

 Spectacolul muzical „PE-AL NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE” organizat la 

Costeşti pe 24 ianuarie; 

 Spectacol festiv de ziua mamei (8 Martie) „FLORI PENTRU MAMA";  
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 FOCUL MĂCINICILOR– sărbătoarea celor 40 de sfinţi. Gospodarii aprind un foc 

în zorii zilei de 9 martie, greblează curţile şi grădinile, curăţă pomii de uscături şi 

strâng deşeurile, iar gospodinele pregătesc colaci împletiţi cu miere, numiţi bradoşi;  

 "MUGURII FOLCLORULUI ARGESAN" - concurs zonal şi judeţean dedicat 

soliştilor vocali şi instrumentali de muzică populară (martie –aprilie) - organizat în 

Costeşti;  

 Obiceiuri de Sfântul Gheorghe - În seara premergătoare zilei de Sfântul Gheorghe 

cei mai mulţi locuitori ai Costestiului pun la grajdul vitelor sau la stâlpul porţii de la 

intrare în curte o ramură înfrunzită de jugastru care simbolizează triumful naturii, 

venirea cu adevărat a anotimpului cald. De Sfântul Gheorghe se practică şi obiceiul 

legat de furatul laptelui de la vaci. Obiceiul era practicat de unele femei invidioase pe 

anumite persoane din sat, care erau mai înstărite şi aveau vaci care dădeau mult lapte; 

 Paparuda - Se întâmplă ca după o primăvară frumoasă cu vegetaţie bogată să urmeze 

o perioadă de secetă. În aceste împrejurări când arşiţa soarelui stăruia prea mult omul 

în neputinţă credea că săvârșind anumite practici ar câştiga bunăvoinţa lor în 

declanşarea ploilor. Cea mai răspândită practică pentru invocarea ploii în perioada de 

secetă era Paparudă – un colind în grup care încă se păstrează la Costeşti;  

 În prima sâmbătă din Postul Paştelui, conform tradiţiei, fetele culeg iarbă mare şi o 

folosesc în apa cu care se îmbăiază după care o ascund sub pernă pentru a îşi visa 

ursitul. Tot în acesta sâmbătă flăcăii incureaza caii de la un capăt la altul al 

Costestiului cu scopul de a le pune sângele în mişcare şi de a îi face mai iuţi; 

 În fiecare an, în Săptămâna Luminată, prima de după Paşte, la Costeşti are loc o slujbă 

închinată celor care au ars în incendiul ce a mistuit vechea bisericuţă din Zorile. Şi 

anul acesta, victimele cumplitei tragedii au fost pomenite de un sobor de preoţi, chiar 

pe locul în care cele 116 suflete şi-au găsit sfârşitul. Oamenii îşi fac şi astăzi cruce 

când vorbesc despre nenorocirea petrecută în urmă cu 85 de ani, în care au murit 

aproape toţi copiii satului. Cumplita tragedie care a pus doliu în aproape toate porţile 

satului s-a abătut asupra lăcaşului de cult în ziua 18 aprilie 1930, la Denia din Vinerea 

Mare, când bisericuţa din lemn, în care erau înghesuite 116 suflete, a ars din temelii; 

 „CUPA 1 MAI LA FOTBAL” – concurs ajuns la ediţia a VIII-a organizat de PSD 

Costeşti şi TSD Costeşti; 

 Festival Naţional de Muzică populară „NARCISA DE AUR” – eveniment ajuns la 

ediţia a XXXI- a organizat la începutul lunii mai de Primăria Oraşului Costeşti cu 

sprijinul Consiliului Local Costeşti, Casei de Cultură Costeşti, ACSM Costeşti, 

Clubului Copiilor Costeşti cu scopul simulării celor mai talentaţi interpreţi în vederea 

cunoaşterii şi păstrării valorilor autentice ale folclorului muzical românesc;  

 Zilele oraşului Costeşti – anual organizate în perioada 31 mai – 1 iunie, sărbătorite cu 

o suită de manifestări artistice, culturale, sportive şi de evocare. Căluşarii costesteni, 

zâmbetul copiilor şi numeroşi solişti alcătuiesc petrecerea de zilele oraşului. 
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 Concursul Naţional de Muzică Uşoară şi Dans Modern „FLOARE DE 

CASTAN"- ediţia a-X-a (1-3 iunie) - organizat în Costeşti de către Ministerul 

Educaţiei Şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Palatul 

Copiilor Piteşti - Clubul Copiilor Costeşti, Primăria Oraşului Costeşti, Consiliul Local 

Costeşti, Casa De Cultură Costeşti; 

Festivalul se adresează soliştilor şi formaţiilor vocal – instrumentale, grupurilor de 

muzică folk şi formaţiilor de dans modern din şcoli, licee, cluburi, palate, cămine, 

case de cultură; 

  Se organizează anual în Costeşti „TÂRGUL TRADIŢIONAL DE SFÂNTUL 

ILIE" (20 iulie); 

 Festivalul Naţional al ansamblurilor folclorice şi al formaţiilor de calusări 

„DUMITRU-TUDOR- REFU” 9 august, ediţia a-VII-a – eveniment desfăşurat în 

Parcul oraşului, organizat de Primăria oraşului Costeşti cu ajutorul Consiliului local şi 

al Casei de Cultură; 

 Concursul interjudeţean de educaţie rutieră „COPII ŞI SIGURANŢĂ RUTIERĂ" - 

eveniment organizat în luna octombrie cu sprijinul Primăriei oraşului Costeşti; 

 “HAI LA FOCUL LUI SUMEDRU!” – eveniment organizat de Primăria orașului 

Costeşti în data de 25 octombrie pe stadion. Muzica populară și voia bună este 

prezentă pe toată durata manifestării. Focul lui Sumedru are rol purificator şi 

regenerator. Cenușa, cărbunii aprinși și alte resturi din rug sunt folosite, apoi, pentru a 

fertiliza grădinile și livezile. Se spune că cine sare peste foc strigând "Hai la Focul lui 

Sumedru" va fi sănătos tot anul. Focul lui Sumedru sau Focul de Sâmedru este o 

tradiție românească, veche de două mii de ani. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, 

dinaintea sărbătorii Sfântului Dimitrie (Dumitru), apărătorul păstorilor, se aprind 

focuri și tinerii se adună în jurul acestora. Obiceiul se mai păstrează în Costeşti, dar şi 

în satele învecinate. Pe vremuri, focurile se aprindeau pe dealuri pentru a fi observate 

de la distanță. În foc se punea și tulpina unui copac tăiat din pădure ca simbol al 

zeului care moare și renaște în fiecare an;  

 De 1 decembrie, ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI se organizează în fiecare an la 

Costeşti cuprinzând o serie de manifestări cultural-artistice şi sportive: defilarea 

delegaţiilor oficiale ale instituţiilor din oraş şi depundere de coroane la Monumentul 

Sergentului Erou Gheorghe Stan, de asemenea are loc şi sluja religioasă; 

 Evenimentul „FLORILE DALBE" cuprinde o serie de manifestări cultural-artistice 

consacrate sărbătorilor de iarnă (13- 23 decembrie). Eveniment organizat în oraşul 

Costeşti;  

 Obiceiuri de Anul Nou se practicau seara şi noaptea fiind legate de bunul mers al 

gospodăriei şi de rodnicia câmpului sau de soarta tinerilor aflaţi în prag de căsătorie. 

Dintre aceste obiceiuri menţionăm: pocnitul seminţelor, pusul cepelor, pusul oalelor, 
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număratul ulucilor, bobăritul, datul de grindă, încurarea cailor, jocul ursului, 

şezătorile. 

 

În teritoriu se organizează o serie de târguri şi bâlciuri cum ar fi:  

 

DATA OCAZIE LOCAŢII 

23 aprilie  Sf. Gheorghe Comuna Miroşi 

mai  Rusaliile, Moşii de Vară Comuna Săpata,  

15 august  Adormirea Maicii 

Domnului  

Sat Urluieni (comuna Bîrla), comuna Săpata 

8 septembrie  Naşterea Maicii Domnului  Sat Urluieni (comuna Bîrla), sat Lunca 

Corbului (comuna Lunca Corbului) 

20 iulie  Sf. Ilie  Costeşti 

14 octombrie Sf. Cuvioasă Paraschieva Comuna Miroşi  

Târguri 

săptămânale 

 Comuna Bîrla, comuna Căldăraru, 

Costeşti 

 

Un model de creare eveniment care implică valorificare resurse locale, spiritualitate, tradiție 

este instituirea din 2015 a Zilei Pescarului în Protoieria Costești 

Din îndemnul și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia 

Argeşului şi Muscelului prin Sectorul Administrativ Bisericesc - Biroul de Cateheză şi 

Activităţi cu Tineretul, a organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Pescarului o întâlnire 

inedită pe malul lacului din Căldăraru între pescarii veniţi din zori de zi pentru o partidă de 

pescuit şi preoţii ieşiţi la catehizare pe malul apei asemenea Mântuitorului. 

La acest eveniment interesant fiecare parte şi-a motivat activitatea. Astfel s-a spus că pentru a 

fi un pescar de succes trebuie să îndeplineşti mai multe calităţi primordiale: să ai foarte multă 

răbdare, nervi de oţel, să fii foarte calm, să ai timp la dispoziţie pentru a merge la pescuit, mai 

trebuie să ştii să-ţi alegi momelile, să studiezi în prealabil locul, apoi, mai trebuie să fii 

pasionat, să-ţi placă cu adevărat. S-a motivat, de asemenea, că aşezarea acestei sărbători, în 

apropierea zilei de 29 iunie, când se cinsteşte Sfântul Petru (primii Apostoli ai Mântuitorului 

Hristos au fost la bază pescari) nu este întâmplătoare. 

Părintele Cătălin Zahiu, responsabil cu activitatea catehetică în protoierie, a ţinut un cuvânt 

catehetic pornind de la textul evanghelic din Matei 4:18-22 unde citim că pe malul mării 

Galileii trăiau niște pescari oarecare. Ca orice pescari, munceau din greu de dimineaţa până 

seara și chiar de seara până dimineața. Uneori se trudeau nopți în șir aruncând mrejele în 

întuneric pentru a le scoate de fiecare dată goale. Aveau și nume dar ele nu prea contau decât 

pentru ai lor și pentru alți câțiva. Era unul, Simon și fratele lui Andrei. Și mai erau doi, tot 

frați, Iacov și Ioan. Pe toți aceștia îi aștepta o viață la fel de monotonă, la fel de previzibilă ca 

a părinților lor, o existență parcă lipsită de însemnătate, asemănătoare cu a multora dintre noi. 

Până când, pe malul mării Galileii, a călcat cineva care avea să le schimbe nu doar acea zi ci 

toată viaţa, oferindu-le un nou scop și o nouă identitate. Acel cineva era Iisus, Fiul lui 
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Dumnezeu care le-a adresat o chemare simplă dar cu o autoritate irezistibilă: „Veniți după 

Mine și vă voi face pescari de oameni!”. Ei au răspuns „îndată” şi lăsând totul au venit 

la Iisus, renunțând imediat la viața lor de până atunci și acceptând oferta lui Iisus de a merge 

după El cu scopul de a „pescui” oameni. 

De aceea, când Iisus intră în viața noastră și ne adresează chemarea de a merge după El și noi 

acceptăm, totul se schimbă. Nu mai suntem ceea ce facem ci suntem urmașii Lui și facem 

ceea ce facem pentru a câștiga oameni. Iar scopul tău în viață să nu fie să-ți câștigi existența, 

ci să-i câștigi pe semeni pentru Hristos. 

   

  

Sursă: www.eparhiaargesului.ro 

În aceași notă civică povestea Asociației HERCULES poate căpăta o conotație identitară prin 

redarea unei funcțiuni civice a unei clădiri de patrimoniu „Casa Bădescu”. De altfel 

considerăm că asociația poate fi un partener important în acțiunea de refondare identitară. 

 

Centrul Hercules – o fostă clădire deteriorată devenită casă primitoare pentru zeci de 

copii 

 

 
Sursă:asociatiahercules.ro 

 

http://www.eparhiaargesului.ro/arhieparg/images/img_arhag/20150706ziuapescaruluicostesti/6iulieziuapescaruluicostesti5.jpg
http://www.eparhiaargesului.ro/arhieparg/images/img_arhag/20150706ziuapescaruluicostesti/6iulieziuapescaruluicostesti5.jpg
http://www.eparhiaargesului.ro/arhieparg/images/img_arhag/20150706ziuapescaruluicostesti/6iulieziuapescaruluicostesti5.jpg
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Povestea Centrului Hercules începe în anul 2000, când au achiziționat clădirea în care astăzi 

îi găsim, cu ajutorul unei organizații prietene din Olanda. Au urmat lucrări de renovare și 

restaurare exterioară realizate prin muncă voluntară și finanțate de Heidi Fonds. 

Imobilul ce găzduiește Centrul de zi Hercules face parte din patrimoniul național sub 

denumirea “Casa Bădescu”. 

În 2006 Centrului Hercules colaborarea cu Fundația Principesa Margareta a României. 

Mulțumită fondurilor primite de la Fundația parteneră, au reușit să transforme o casă goală, 

nezugrăvită, fără pardoseli și încălzire, într-un centru de zi pentru copii. Pe 15 noiembrie 

2006 au demarat activitățile de la Centrul Hercules într-o ambianță caldă și primitoare, la 

parterul clădirii. La începutul anului 2007 a fost finalizat etajul și mansarda fiind mobilată 

toată clădirea, amenajând totodată camera unde copiii petrec timpul liber (dotată cu TV și 

DVD) și sala de computere. Este amenajată o bucătărie modernă, unde zilnic se gătește 

pentru 50 de copii. Franke România a donat mobilierul, o mașină de gătit și o hotă, iar 

celelalte dotări au fost realizate cu ajutorul The International Women’s Association of 

Bucharest (mașină de spălat vase, mașină de curățat cartofi, robot de bucătărie, cuptor cu 

microunde, etc.). 

Tot în 2007 a fost amenajată curtea, grădina și spațiul de joacă din spatele clădirii, iar un an 

mai târziu s-a construit în curtea centrului, pe locul unui fost depozit, o sală de evenimente 

încăpătoare care astăzi generează venituri pentru Centrul Hercules. 

Din 2007 până astăzi am funcționat în clădirea Hercules, având grijă să aducem mereu 

îmbunătățiri casei și spațiului de joacă, să le înfrumusețăm continuu. În 2014 C&A 

Foundation ne-a ajutat să transformăm locul de joacă într-un adevărat paradis al copiilor. 

Din 2011, până astăzi, partenerul și principalul finanțator al Centrului Hercules este 

Fundația Vodafone România, care asigură costurile funcționării Centrului Hercules: 

costurile after-school-ului și al cantinei, costurile rechizitelor și al activităților educative, dar 

și salariile angajaţilor. Din 2015, Fundația Vodafone finanțează de asemenea, dezvoltarea 

instituțională a Asociației Hercules, fapt ce a permis posibilitatea dezvoltării şi promovării. 

Şi-au dorit de la începutul proiectului Hercules, ca acest centru să fie o adevărată a doua casă 

pentru copii din familii cu diferite probleme – financiare sau sociale; să le ofere celor mici o 

oază de frumos și de căldură, să fie un loc primitor și frumos.  

 



193 

 

CALENDAR ANIMARE TERITORIALĂ COSTEŞTI 

ACTIVITĂŢI Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

Spectacolul muzical „PE-AL 

NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE”  24                       

Hram biserici "Sfintii Trei Ierarhi" 30                       

Spectacol festiv „FLORI PENTRU 

MAMA"     8                   

FOCUL MĂCINICILOR     9                   

"MUGURII FOLCLORULUI 

ARGESAN"                        

Obiceiuri de Sfântul Gheorghe        23                 

Paparuda                         

Incuratul caiilor 

    

prima 

saptamana 

din postul 

Pastelui                 

Comemorarea sufletelor arse in 

incendiul din 1930       27                 

„CUPA 1 MAI LA FOTBAL”          1               

Festival Naţional de Muzică populară 

„NARCISA DE AUR”                          

Hram biserici "Inaltarea Domnului"         21               

Zilele orasului Costesti 
        

31mai - 

1iun.             

Concursul National de Muzica Usoara 

si Dans Modern „FLOARE DE           1  - 3             
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ACTIVITĂŢI Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

CASTAN" 

Hram biserici "Duminica tuturor 

Sfintilor"           8             

Hram biserici "Sf. Ilie"              20           

„TARGUL TRADITIONAL DE 

SFANTUL ILIE"              20           

Festivalul National „DUMITRU-

TUDOR- REFU”                 9         

Concursul interjudetean de educatie 

rutiera                          

Hram biserici "Adormirea Maicii 

Domnului"               15         

Hram biserici "Sfanta Cuvioasa 

Parascheva"                   14     

"HAI LA FOCUL LUI SUMEDRU!"                   25     

Hram biserici "Sf. Mare Mucenic 

Dimitrie"                   26     

Hram biserrici "Sfintii Arhangheli 

Mihail si Gavriil                     8   

Ziua nationala a Romaniei                       1 

Evenimentul "FLORILE DALBE"                       12 -23 

Obiceiuri de Anul Nou                       31 
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CAPITOLUL 3. ANALIZA PERCEPŢIEI SUBIECTIVE 

Analiza percepţiei subiective a fost realizată în scopul identificării marilor probleme şi 

provocări ale teritoriului. În cadrul acesteia a fost realizată o cercetare cantitativă pe un 

eşantion semnificativ, o cercetare calitativă (3 focus grupuri) şi interviu monografic (1).  

 

Obiectivul General al proiectului este de a creşte relevanţa, eficienţa, eficacitatea, 

impactul şi sustenabilitatea intervenţiilor finanţate din fonduri publice, atât ale Uniunii 

Europene, cât şi ale bugetului consolidat al statului (bugetele centrale şi locale). 

Elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială se realizează pentru a oferi o opinie competentă 

şi independentă, recomandări privind fezabilitatea eficientă şi eficacitatea măsurilor cuprinse 

în strategie cât şi prioritizarea alocării resurselor Consiliului Local în implementarea 

strategiei. Astfel, obiectivele principale ale acestei cercetări au fost: 

 Identificarea principalelor probleme; 

 Identificarea unor elemente reprezentative pentru teritoriul; 

 Identificarea nevoilor de dezvoltare. 

O abordare integrată bazată pe combinarea unor metode, tehnici şi instrumente de cercetare 

apreciate pentru eficienţa lor în cercetarea socială, a fost elaborată pentru a îndeplini 

obiectivele acestui studiu.  

Aşadar, a fost realizată o cercetare cantitativă urmată de cercetarea calitativă şi un 

interviu monografic pentru înţelegerea în profunzime a nevoilor şi pentru trasarea direcţiilor 

de dezvoltare în vederea elaborării unei strategii durabile. 

 

3.1 CERCETARE CANTITATIVĂ 

 

A fost derulată o cercetare cantitativă la nivelul factorilor interesați din Costeşti în urma 

căreia au fost culese informații referitoare la caracteristici numerice, măsurabile și 

cuantificabile, atât pentru fundamentarea diferitelor programe/proiecte, politici cât si pentru 

măsurarea lor. 

Sondajul de opinie a fost realizat pe baza unui chestionar alcătuit din 42 întrebări, asupra unui 

esantion de 71 de subiecți – personae rezidente, respectiv unu chestionar alcătuit din 32 

întrebări, asupra unui esantion de 16 de subiecți – agenţi economici cu sediul/punct de lucru 

în oraşul Costeşti.  
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CHESTIONAR APLICAT PERSOANELOR REZIDENTE 

PROBLEMELE ŞI OPORTUNITĂŢIILE LOCALTĂŢII COSTEŞTI  

 

Biserica arsă în timpul slujbei din Vinerea Mare în anul 1930 ocupă prima poziție în opinia a 

unei treimi din subiecții chestionați. De asemenea, ocrotitorul spiritual al oraşului Costeşti, 

Sfântul Ile este simbolul oraşului în opinia a 13% din respondenţi. Folclorul este apreciat de 

6% din persoanele chestionate, Festivalul “Floarea de Castăn” şi Căluşarii cu dansul lor 

tradiţional specific sunt considerate simboluri reprezentative pentru Costeşti. 3% din 

respondenţi au optat pentru parcul central al oraşului şi S.C. COMEFIN.S.A. O mare parte 

din respondenţi, 38% nu şi-au exprimat opinia. 

 

În ceea ce priveşte elementele specifice zonei, o foarte mare parte din respondenţi, 42% nu şi-

au exprimat opinia. 20% din persoanele chestionate au enunţat folclorul, 16% au optat pentru 

Biserica de lemn incendiată în anul 1930 în timpul slujbei din Vinerea Mare, iar 14% 

agricultură. De asemenea, 4% din subiecţii chestionaţi au ales spaţiile verzi ca fiind elemente 

specifice localităţii lor, 3% apreciază festivalul “Floarea de castan” ca fiind un element 

specific zonei, iar 1% îl consideră pe Sfântul lIlie, ocrotitorul oraşului. 
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Aşezarea geografică este principalul punct tare în opinia a 17% din subiecţii chestionaţi. 11% 

din respondenţi au optat pentru infrastructura rutier. De asemenea, 11% din persoanele 

chestionate au specificat că principalul punct tare al oraşului este liniştea şi siguranţa, 8% au 

ales administraţia publică, 6% au ales agricultura, 5% au ales industria locală, iar Festivalul 

“Narcisa de Aur” este principalul punct tare în opinia a 3% din subiecţii chestionaţi. Cea mai 

mare parte din respondenţi, 39% nu şi-au exprimat punctual de vedere. 

 

Atragerea investitorilor este principalul punct slab în opinia a 16% din subiecţii chestionaţi. 

14% din respondenţi au optat pentru poluarea aerului, 11% din persoanele chestionate au 

specificat că principalul punct slab al oraşului Costeşti este lipsa locurilor de muncă, iar în 

opinia a 10% din respondenţi, lipsa fondurilor de dezvoltare. De asemenea, aşezarea 

geografică este principalul punct slab pentru 3% din persoanele chestionate. 46% din 

subiecţii chestionaţi nu şi-au exprimat punctual de vedere.  
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Respondenţii chestionaţi se declară mulţumiţi într-o proporţie de 90% în ceea ce priveşte 

siguranţa personală, iar gradul de mulţumire privind nivelul general de infracţionalitate în 

oraşul Costeşti este de 89%. Subiecţii chestionaţii se declară mulţumiţi într-un procent foarte 

ridicat (97%) de posibilitatea de a realiza operaţiuni bancare, dar în acelaşi timp gradul de 

nemulţumire privind posibilitatea de a obţine venituri din alte activităţi este de 64% deşi 

posibilitatea de a face cumpărături în supermarket-uri este de 93%, totuşi posibilitatea de a 

cumpăra produse nealimentare este de 73%. În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, 90% 

din persoanele chestionate se declară mulţumite de starea drumurilor principale, iar 89% din 

acestea se declară mulţumite de starea drumurilor de acces în regiune. 90% din respondenţi 

sunt mulţumiţi de unităţile de învăţământ existente în oraşul Costeşti, 93% sunt mulţumiţi de 

starea locuinţelor şi de curăţenia oraşului, 86% sunt mulţumiţi de mijloacele care asigură 

transportul în comun, 81% sunt mulţumiţi de calitatea locurilor de muncă. Gradul de 

mulţumire a respondenţilor privind modul de folosire a telefoanelor mobile este de 83%, 

posibilitatea de petrecere a timpul liber este de 70%, iar spaţiile pentru recreere este de 82%. 

În ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor publice, 90% din respondenţi se declară 

mulţumiţi. De asemenea, 77% din subiecţii chestionaţi sunt mulţumiţi de serviciile sociale, 

iar 84% sunt mulţumiţi de serviciile medicale. Aproximativ trei treimi din respondent se 

declară mulţumiţi de alimentarea cu energie electrică, 94% de alimentarea cu apă, 90% de 

alimentarea cu gaze, 87% de canalizare şi 84% de calitatea apei potabile din oraşul Costeşti. 

 

 

Aproximativ trei sferturi din respondenţii chestionaţi (72%) consideră că localitatea Costeşti 

deţine potenţial turistic, în timp ce mai mult de un sfert (28%) nu consideră acest lucru. 90% 

din subiecţii chestionaţi consideră că localitatea lor este atractivă pentru locuitorii şi 

companiile din alte regiuni, dar 10% nu consideră acest lucru. În ceea ce priveşte industria, 

91% din respondenţi consideră că oraşul Costeşti este atractiv, în timp ce 9% consideră că nu 
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este atractiv pentru investiţii în industrie. 94% din persoanele chestionate consideră că oraşul 

Costeşti are potenţial economic şi poate deveni o localitate mai dezvoltată din punct de 

vedere economic. Cei mai mulţi respondenţi au optat pentru agricultură. 95% din aceştia 

consideră că oraşul Costeşti are potenţial în atragerea investitorilor în agricultură, în timp ce 

numai 5% nu consideră acest lucru. 

 

95% din subiecţii chestionaţi au o părere pozitivă, foarte bună (15%) şi bună (80%) despre 

Costeşti, dar 5% din respondenţi au o părere proastă despre oraşul lor. 

 

Respondenţii au apreciat agricultura (41%) şi industria (39%) ca fiind cele mai potrivite 

domenii pentru dezvoltarea oraşului Costeşti. De asemenea, 20% din subiecţii chestionaţi au 

optat pentru servicii (9%), comerţ (6%), construcţii (4%), transport şi logistică (1%). 
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Costeştenii chestionaţi au apreciat preţul terenurilor pentru locuire că fiind rezonabil (49%), 

mare (44%) şi mic (7%). Mai mult de jumătate din respondenţi (54%) consideră că preţul 

terenurilor pentru activităţi de mica industrie în oraşul Costeşti este rezonabil, mare (38%), 

iar unii consideră că este mic (8%). În ceea ce priveşte agricultura, subiecţii chestionaţi au 

apreciat preţul terenurilor agricole ca fiind rezonabil (jumătate din respondenţi, 51%), mare 

(39%), dar 10% consideră că terenurile agricole din oraşul Costeşti au un preţ prea mic. 

 

31% din respondenţii chestionaţi nu sunt interesaţi să înceapă o afacere în oraşul Costeşti, dar 

69% din aceştia îşi doresc sprijin în formare în domeniu (14%), facilităţi fiscale (21%) şi 

sprijin în accesarea finanţărilor (34%) pentru a începe o afacere în oraşul lor. 
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92% din respondenţii chestionaţi au o părere pozitivă, foarte bună (41%), bună (51%)despre 

investiţiile efectuate în perioada 2007-2014, dar într-o mică măsură (8%) respondenţii 

costeşteni se declară dezamăgiţi.  

 

CALITATEA SPAŢIULUI DE LOCUIT 

 

 

Majoritatea respondenţilor chestionaţi locuiesc la bloc cu apartamente (58%), mai mult de o 

treime (35%) locuiesc la casă cu curte, iar 7% din subiecţii chestionaţi locuiesc la vilă (P+1 

sau mai multe). 
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100% din locuinţele respondenţiilor sunt alimentate cu energie electrica. Cu un procent de 

94% locuinţele sunt dotate cu TV prin cablu, 93% apă curentă, 92% baie în casă, 87% 

conexiune la internet, 83% canalizare, iar 76% gaz metan. În ceea ce priveşte termoficarea 

publică, doar 18% din locuinţele subiecţiilor chestionaţi sunt branşate.  

 

 

Mai mult de jumătate din respondenţi (54%) deţin proprietăţi, iar 46% din persoanele 

chestionate nu deţin proprietăţi în oraşul Costeşti. 
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Majoritatea, 91% din respondenţi nu îşi doresc să înstrăineze terenul pe care îl deţin, dar 9% 

din respondenţi doresc să îl vândă în ciuda preţului scăzut. 

 

Un sfert din respondenţi, 23% îşi doresc să achiziţioneze teren în oraşul Costeşti, în timp ce 

trei sferturi din respondenţi, 77% nu doresc să cumpere teren în oraş pentru că nu pot să îl 

valorifice. 

SATISFACŢIA FAŢĂ DE LOCUL DE MUNCĂ 
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Un sfert din respondenţii chestionaţi consideră că salariul (25%) şi siguranţa locului de 

muncă (24%) sunt cele mai importante aspecte ale unei slujbe. În acelaşi timp, un angajator 

responsabil (14%) şi o slujbă prin care pot să realizeze ceva (13%) sunt deosebit de 

importante. 9% din respondenţi îşi doresc un program de lucru convenabil, iar 8% îşi doresc 

şanse de promovare. De asemenea, exista şi doritori de slujbe cu responsabilităţi, (7%), 

aspect pe care îl consideră important pentru o slujbă. 

 

Cei mai mulţi respondenţi consideră că salariul (44%), siguranţa locului de muncă (37%) şi 

să poată realiza ceva prin intermediul slujbei (13%) sunt cele mai importante aspect ale unei 

slujbe. De asemenea, unii respondenţi au optat pentru un angajator responsabil (4%) şi 

programul de lucru convenabil (2%). 

 

Majoritatea subiecţiilor chestionaţi sunt mulţumiţi de slujba dumnealor (93%), o mică parte 

(7%) s-au declarat nemulţumiţi. 
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Subiecţii chestionaţi parcurg o distanţă de 0-4 km (77%), 5-10 km (17%), respectiv 10-25 km 

(6%) zilnic pentru a ajunge la locul de muncă. 

 

3% din respondenţii costeşteni se deplasează cu bicicleta la locul de muncă deoarece străbat o 

distanţă scurtă. De asemenea, o jumătate din subiecţii chestionaţi (51%) parcurg pe jos 

distanţa casă-locul de muncă. 34% din persoanele chestionate apelează la propria maşină, iar 

4% apelează la maşina prietenilor. Mijloacele de transport în comun sunt utilizate doar de 8% 

din respondenţi. 

MIGRAŢIE 

 

35% din respondenţi doresc să îşi schimbe locuinţa, 19% din persoanele chestionate doresc să 

se stabilească într-o altă localitate din ţară. 16% din aceştia doresc să îşi găsească un loc de 

muncă într-o altă localitate, în timp ce aproximativ o treime (30%) din respondenţi doresc să 

înceapă o afacere/o nouă afacere în oraşul Costeşti. 
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Mai mult de jumătate (52%) din respondenţi doresc să se stabilească în Costeşti, iar 48% din 

subiecţii chestionaţi îşi doresc locuri de muncă în Costeşti. 

 

VALORI COMUNITARE ŞI INDIVIDUALE 

 

Un sfert din respondenţi (25%) se simt argeşeni, aproximativ o treime (30%) se simt 

costeşteni, 39% se simt români, iar  6%  din aceştia se simt munteni.  
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34% din subiecţii chestionaţi sunt de părere că cei mai mulţi costeşteni se ajută între ei, 30% 

din respondenţi sunt de părere că oamenii din Costeşti nu prezintă încredere unii în alţii în 

ceea ce priveşte întrajutorarea financiară. 36% din persoanele chestionate sunt de părere că 

costeştenii nu sunt interesaţi de problemele cu care se confruntă regiunea, ei fiind preocupaţi 

doar de problemele personale.  

 

SURSE DE INFORMARE 

 

Un sfert din subiecţii chestionaţi se informează despre problemele cu care se confruntă 

regiunea din mass-media, un sfert (24%) sunt informaţi de primărie, 20% se informează cu 

ajutorul internet-ului, 17% sunt informaţi de prieteni/colegi/vecini, 8% primesc informaţiile 

de la biserică, iar 5% de la unităţile de învăţământ din oraşul Costeşti. 

 

În opinia respondenţilor, cele mai importante surse de informare privind problemele regiunii 

sunt: 43% internet-ul, 38% primăria, 14% biserica, iar 5% unităţile de învăţământ. 
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Subiectii chestionaţi au apreciat calitatea si cantitatea informaţiilor cu privire la problemele 

regiunii/comunităţii într-un procent de 86% ca fiind satisfăcătoare, iar într-un procent de 

14%ca fiind nesatisfăcătoare. 

 

37% din subiecţii chestionaţi consideră că cea mai adecvată formă de informare este mediul 

online, 30% urmăresc difuzările radio/tv local, 20% citesc publicaţiile informative, 12% din 

respondenţi participă la evenimente de unde se şi informează, iar 1% din persoanele 

chestionate au altă formă de informare. 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

56% din subiecţii chestionaţi sunt de sex feminin, iar 44% sunt de sex masculin.  
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16% din persoanele chestionate au vârsta cuprinsă între 18-30 ani, o treime, 32% dintre 

acestea au vârsta cuprinsă între 30-40 ani, aproximativ jumătate dintre acestea, 49% au vârsta 

cuprinsă între 40-60 ani, iar 3% au peste 60 de ani. 

 

În ceea ce priveşte naţionalitatea, 1% din persoanele chestionate sunt de naţionalitate rromă, 

iar 99% sunt de naţionalitate romană. 

 

În ceea ce priveşte starea civilă, 83% din subiecţii chestionaţi sunt căsătoriţi, 12% sunt 

necăsătoriţi, 2% sunt divorţaţi, 1% trăiesc în concubinaj, iar 1% din respondent sunt văduvi. 
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Privind ultimele studii absolvite, 39% din respondenţii costeşteni au absolvit studii 

universitare, iar un sfert din aceştia au absolvit studii post-universitare, 9% au absolvit studii 

post-liceale sau tehnice, iar 24% al doilea ciclu liceal. De asemenea, 1% din subiecţii 

chestionaţi au absolvit colegiu, iar 1% sunt fără şcoală. 

 

Principala ocupaţie a respondenţilor chestionaţi e de angajat/salariat (94%), 1% casnică şi 1% 

agricultor/meşteşugar, dar ocupaţia a 3% din respondenţi este patron/manager/liber 

profesionist cu studii superioare. 

 

În ceea ce priveşte sursă de venit, cea mai mare parte a respondenţilor (90%) câştigă un 

salariu lunar, 3% dintre aceştia beneficiază şi de alocaţie pentru copii, 3% au o muncă 

ocazională, iar 4% au profit din afacere. 
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În gospodăria a 10% din respondenţi se cheltuiesc maxim 1000 lei într-o lună în timp ce în 

gospodăria a 43% din respondenţi cheltuielile ajung până la 3000 lei. 47% din respondenţi nu 

au dorit să dezvăluie cheltuielile din propria gospodărie. 

 

Mai mult de jumătate din respondenţii chestionaţi, 54% obţin mai puţin de 1000 lei lunar, 

14% dintre cei care au răspuns câştigă maxim 2000 lei, în timp ce 2% câştigă peste 2000 lei. 

30% din persoanele chestionate nu au dorit să răspundă la această întrebare. 

 

În ceea ce priveşte veniturile tuturor membrilor familiei, 16% din respondent au răspuns 

1000-2000 lei, un sfert au răspuns puţin peste 2000 lei, iar 59% nu au dorit să răspundă la 

întrebare. 
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În ceea ce priveşte numărul persoanelor care locuiesc într-o gospodărie din Costeşti, 

60% din respondenţi locuiesc într-o gospodărie cu maxim 3 persoane, o treime locuiesc într-o 

gospodărie cu maxim 5 persoane, iar 8% din subiecţii chestionaţi locuiesc într-o gospodărie 

cu minim 5 persoane. 

 

 

În gospodăria a 50% din respondenţii chestionaţi nu locuiesc persoane minore, 27% 

din respondent au afirmat că există un minor în propria gospodărie, iar 23% au afirmat că 

există 2 minori în propria gospodărie. 

 

 

În ceea ce priveşte nivelul de taxe şi impozite locale, mai mult de jumătate (55%) din 

respondenţi apreciază ca fiind mare, iar 45% din respondenţi consideră că nivelul este 

rezonabil. 
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CHESTIONAR APLICAT COMPANIILOR CU SEDIUL / PUNCTUL DE LUCRU ÎN 

ORAŞUL COSTEŞTI 

 

PROBLEMELE ŞI OPORTUNITĂŢIILE LOCALTĂŢII COSTEŞTI  

Problemele enumerate sunt centrate pe domeniile studiate şi din acest motiv sunt 

diversificate. 

 

 

47% din respondenţii chestionaţi consideră că infrastructura rutieră, gestionarea deşeurilor şi 

utilităţile sunt principalele probleme ale oraşului Costeşti. 12% din respondenţi consideră că 

trebuie reabilitată şi dotată infrastructura educaţională pentru ca învăţământul să se 

desfăşoare la ştandardele Uniunii Europene. De asemenea, 6% din subiecţii chestionaţi îşi 

pun problema locurilor de muncă, siguranţa culturilor agricole, infrastructurii agricole. 6% 

din respondenţii îşi doresc reabilitarea gării oraşului şi să se modernizeze serviciile publice. 

Ale probleme: forţa de muncă calificată insuficientă şi lipsa facilităţilor fiscal. 
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Un sfert din subiecţii chestionaţi nu şi-au exprima opinia în ceea ce priveşte punctual tare al 

oraşului Costeşti. 19% din respondenţi au susţinut că punctual tare al oraşului este forţa 

tânără de muncă, în aceeaşi măsură şi infrastructura rutieră. Aşezarea geografică, învestitorii 

şi buna comunicare cu administraţia publică sunt puncte tari ale oraşului pentru 6% din 

respondenţi. Biserica incendiată în timpul slujbei din Vinerea Mare 1930 a cutremurat 

întreaga lume, făcând cunoscut oraşul (6% din respondenti consideră biserica arsă punct tare). 

De asemenea, agricultura este punct tare în opinia a 13% din persoanele chestionate. 
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Aproximativ un sfert (22%) din agenţii economici chestionaţi consideră că cel mai mare 

punct slab al oraşului este lipsa gestionării deşeurilor, în timp ce 17% consideră că 

infrastructura agricolă şi cea rutieră sunt cele mai mari puncte slabe. Alte puncte slabe: câinii 

comunitari (11%), dezvoltarea economică slabă (11%), lipsa locurilor de muncă (6%), 

atragerea investitorilor (6%), zonele limitrofe neglijate (6%), apa potabilă (6%), concurenţa 

neloială (6%). În acelaşi timp, 11% din subiecţii chestionaţi nu şi-au exprimat opinia. 

 

19% din agenţii economici ai oraşului îşi desfăşoară activitatea în Costeşti datorită tradiţiei 

industriale, 13% sunt servicii de bază, iar 6 % au ales să îşi desfăşoare activitatea în Costeşti 

din cauza aşezării geografice şi pentru că piaţă este conformă cu profilul companiei. De 

asemenea, la întrebarea aceasta, 44% din respondenţi au invocat motivul apartenenţei de 

teritoriul natal. 13% din subiecţii chestionaţi nu şi-au dezvăluit motivul. 
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Făcând media răspunsurilor respondenţilor, pe o scală de la 1 la 10 funcţionalitatea 

telefoanelor mobile şi alimentare cu energie electrică au obţinut punctaj aproape maxim ceea 

ce denotă gradul de mulţumire al subiecţiilor chestionaţi. În acelaşi timp, gradul de mulţumire 

al respondenţilor în ceea ce priveşte: starea locuinţelor (8,7), combaterea infracţionalităţii 

(8,5), alimentarea cu gaze (8,3), posibilitatea de a face cumpărături alimentare, siguranţa 

infrastructurii energetic, structurile de învăţământ (8,2), posibilitatea de a rezolva operaţiuni 

bancare (8,1) şi siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor (8,0) este destul de ridicat astfel încât să 

considerăm că din aceste puncte de vedere, locuitorii din Costeşti sunt mulţumiţi.  

Gradul de mulţumire a respondenţilor privind serviciile medicale (7,8), funcţionarea 

instituţiilor publice (7,6), spaţiile de recreere (7,3), alimentarea cu apă (7,3), mijloacele de 

transport în comun, calitatea locurilor de muncă, posibilitatea de a cumpăra produse 

nealimentare, serviciile sociale (7,1) şi calitatea apei potabile (7,0) conform notelor, făcând o 

medie, denotă ca fiind satisfăcător.  

Din următoarele puncte de vedere, conform notelor, agenţii economici din Costeşti se declară 

nesatisfăcuţi: posibilitatea petrecerii timpului liber, curăţenia oraşului (6,7), starea drumurilor 

principale şi de acces în regiune (6,5).  

Subiecţii chestionaţi şi-au exprimat gradul de nemulţumire privind posibilitatea de a obţine 

venituri din alte activităţi (media notelor 2,9). 

 

Jumătate din respondenţii chestionaţi (50%) consideră că localitatea Costeşti deţine potenţial 

turistic şi în următorii 3 ani poate deveni un centru turistic în regiune, în aceeaşi măsură 

(50%) nu consideră acest lucru. 88% din subiecţii chestionaţi consideră că localitatea lor 

deţine un potenţial economic, dar 13% nu consideră acest lucru, în acelaşi timp 94% din 

respondenţi consider că în următorii 3 ani, localitatea Costeşti poate deveni o regiune mai 

dezvoltată economic, iar 6% nu sunt atât de optimişti, dar aproximativ trei treimi din 
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respondenţi consider că oraşul Costeşti se poate dezvolta economic în următorii 3 ani. În ceea 

ce priveşte cultura, 63% din respondenţi consideră că oraşul Costeşti în următorii 3 ani poate 

deveni un important centru cultural în regiune, în timp ce 38% nu consideră acest lucru. 94% 

din persoanele chestionate consideră că oraşul Costeşti are potenţial economic şi poate deveni 

o localitate mai dezvoltată din punct de vedere economic. Cei mai mulţi respondenţi au optat 

pentru agricultură. 88% din aceştia consideră că oraşul Costeşti are potenţial în atragerea 

investitorilor din alte regiuni, în timp ce numai 13% nu consideră acest lucru.  

 

Feedback-ul este pozitiv: trei sferturi (75%) din subiecţii chestionaţi au o părere foarte bună, 

iar un sfert (25%)  au o părere bună despre localitatea Costeşti,  

 

 

Respondenţii au apreciat industria (50%) şi serviciile (22%) ca fiind cele mai potrivite 

domenii pentru dezvoltarea oraşului Costeşti. De asemenea, subiecţii chestionaţi au optat 

pentru agricultura (17%) şi comerţul (11%). 
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Agenţii chestionaţi au apreciat preţul terenurilor pentru locuire că fiind rezonabil (60%), mare 

(40%). Mai mult de jumătate din respondenţi (69%) consideră că preţul terenurilor pentru 

activităţi de mica industrie în oraşul Costeşti este mare, rezonabil (31%). În ceea ce priveşte 

agricultura, subiecţii chestionaţi au apreciat preţul terenurilor agricole ca fiind rezonabil 

(jumătate din respondenţi, 50%), şi tot atâţi mare (50%).  

 

 

 

Agenţii economici chestionaţi au nevoie de sprijin pentru accesarea finanţărilor (28%), sprijin 

financiar (28%), facilităţi fiscale (16%), sprijin în formare în domeniu (8%), logistică şi 

infrastructură favorabilă (8%) pentru a îşi dezvolta actuala afacere sau pentru a deschide una 

nouă. 12% din respondenţi nu au răspuns. 
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6% din subiecţii chestionaţi au o părere proastă despre investiţiile din perioada 2007-2014, iar 

94% se declară mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de de ele. 

 

42% din subiecţii chestionaţi consider că legăturile transfrontaliere reprezintă un factor care 

poate facilita dezvoltarea oraşului Costeşti, în acelaşi timp 17% nu consider acest lucru, o 

treime nu şi-au exprimat opinia, iar 8% nu sunt interesaţi de acest subiect. 
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CALITATEA SPAŢIULUI  

 

70% din companiile respondenţilor îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu, 18% într-

un spaţiu închiriat, 6% într-un spaţiu de la stat, iar 6% nu au dorit să răspundă. 

 

 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, conform răspunsurilor primite de la 

respondenţi, spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea companiile din Costeşti nu sunt 

prevăzute cu termoficare publică, dar 100% au energie electrică, apă curentă şi conexiune la 

internet. 94% au canalizare, dar numai 69% au drumuri de acces asfaltate. 
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Respondenţii nu doresc să înstrăineze spaţiul pe care îl detin şi în care îşi desfăşoară 

activitatea societatea lor. Acest aspect se poate observa în diagramă de mai sus. Respondenţii 

au răspuns în unanimitate că nu doresc să vândă spaţial în care îşi desfăşoară activitatea firmă 

pe care o deţin. 

 

 

82% din respondenţi nu doresc să cumpere spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea societatea, 

în timp ce 18% din respondenţi şi-au propus ca în următorii 3 ani să achiziţioneze spaţiul în 

care îşi desfăşoară activitatea societatea lor, ba chiar să mai cumpere şi alte spaţii în oraşul 

Costeşti. 
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SATISFACŢIA MEDIULUI DE AFACERI 

 

Gradul de mulţumire al respondenţilor referitor la spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea 

compania pe care o deţin, este foarte ridicat (8,27), dar în acelaşi timp preţul chiriei spaţiului 

(5,17), facilităţile oferite de către Primăria şi Consiliul Local Costeşti (5,87) şi specializarea 

forţei de muncă (4,44) îi nemulţumeşte pe costeştenii întreprinzători. Totodată, ei au un grad 

de mulţumire ridicat în ceea ce priveşte costul forţei de muncă (7,88), posibilitatea 

transportului în comun pentru angajaţi (7,31) şi calitatea drumurilor de acces spre sediul în 

care compania îşi desfăşoară activitatea (7,00). Posibilitatea companiei de a îşi găsi parteneri 

în Costeşti (6,33) îi nemulţumeşte pe întreprinzători. 
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Atunci când respondenţii aleg un spaţiu pentru companie sunt atenţi la specializarea forţei de 

muncă (18%), drumurile de acces şi dotarea cu utilităţi a spaţiului (15%), costul forţei de 

muncă şi facilităţile fiscale oferite de Primăria şi Consiliul Local (12%). Alte aspecte 

importante: concurenţă altor companii şi preţul chiriei (9%), distanţa faţă de principalii 

furnizori şi posibilitatea companiei de a îşi găsi clienţi şi furnizori noi în apropiere (6%).  

După cum se poate observa mai jos, pentru întreprinzătorii chestionaţi, atunci când aleg un 

spaţiu pentru a desfăşura activitatea companiei, cel mai important aspect depinde de 

facilităţile oferite de administraţia publică (31%). Întreprinzătorii din Costeşti pun accent pe 

forţa de muncă calificată (23%), infrastructura rutieră şi infrastructura de bază (15%), dar şi 

pe costul forţei de muncă şi al chiriei (8%). 
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Conform răspunsurilor primate, întreprinzătorii din Costeşti sunt total mulţumiţi pentru că 

societatea pe care o deţin desfăşoară activităţi în Costeşti.  

MIGRAŢIE 

 

Aproximativ jumătate (45%) din întreprinzătorii chestionaţi doresc ca în următorii 3 ani să îşi 

mai deschidă un sediu în Costeşti, 18% doresc să deschidă un sediu în oraşul reşedinţă a 

judeţului Argeş, iar 36% doresc să îşi deschidă un sediu în altă parte din ţară. 

La întrebarea M3. Dacă aţi vrea să închideţi/reduceţi activitatea în Costeşti – Care este 

principalul motiv pentru care intenţionaţi să vă reduceţi/închideţi activitatea? Un singur 

respondent a specificat că principalul motiv pentru care ar intenţiona să facă acest lucru ar fi 

concurenţă, ceilalţi respondent nu şi-au exprimat opinia.  
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La întrebarea M4. Dacă aţi vrea să închideţi/reduceţi activitatea în Costeşti – Ce anume ar 

trebui să facă administraţia publică locală pentru a nu vă reduce/închide activitatea? 

Persoanele chestionate nu şi-au exprimat opinia. 

 

 

 

Întreprinzătorii chestionaţi nu au de gând ca în următorii 2 ani să mute sediul principal în 

Piteşti (81%) şi nici în altă localitate (80%), 20% respective 19% din subiecţii chestionaţi nu 

au răspuns la aceste întrebări.  

SURSE DE INFORMARE 
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Respondenţii chestionaţi folosesc internet-ul (31%), mass-media (26%), discuţiile libere cu 

prietenii/colegii/vecinii (23%), primăria (17%), unii chiar şi biserica (3%) pentru a se informa 

cu privire la problemele teritoriului.  

După cum se poate observa în graficul de mai jos, agenţii economici chestionaţi consideră că 

cele mai importante surse sunt: mass-media (jumătate), prietenii/colegii/vecinii (o treime) şi 

administraţia publică (mai mult de un sfert, 17%). 

 

 

 

În urma răspunsurilor primate, 38% din subiecţii chestionaţi apreciază calitatea informaţiilor 

primite cu privire la regiune ca fiind foarte bună, 13% bună, 38% satisfăcătoare, iar 13% 

nesatisfăcătoare. 
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Conform răspunsurilor primite, cea mai adecvată formă de informare în Costeşti este detaşat 

mediul online, 50% din respondenţi consideră acest lucru, în timp ce 17% apreciază mass-

media locală. 17% publicaţiile, iar 16% evenimentele organizate în localitate. 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

Subiecţii chestionaţi ocupă funcţia de administrator/asociat (25%), director/sef departament 

(69%) şi diferite funcţii de execuţie (6%). 

 

La chestionar au participat 44% agenţi economici din sectorul producţie, construcţii, 38% 

agenţi economici din sectorul comerţ, iar 19% agenţi economici din sectorul servicii. 
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In principal, 43% activează în domeniul producţiei, 21% comerţ, respective servicii, iar 14% 

în agricultură. 

 

 

44% din companiile din Costeşti au maxim 20 de angajaţi, un sfert au maxim 50 de angajaţi, 

13% au maxim 100, iar 19% au între 101-500 de persoane angajate. 

 

 

Cifra de afaceri raportată la exerciţiul financiar, an de referită 2014, este de maxim 100 mii 

euro pentru 6% din subiecţii chestionaţi, între 201-500 mii euro pentru 13%, peste 3 mil euro 

pentru 31%, iar 50% nu au dorit să răspundă. 
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REZUTATELE CERCETĂRII CANTITATIVE AU CONDUS LA URMĂTOARELE 

CONCLUZII:  

 

 cei mai mulți respondenți au menționat Biserica arsă în timpul slujbei din Vinerea 

Mare în anul 1930 ca simbol reprezentativ al orașului, iar Căluşarii și aşezarea 

geografică sunt principalele elemente patrimoniale reprezentative ale orașului 

Costeşti care trebuie promovate; 

 respondenţii chestionaţi consideră că localitatea Costeşti deţine potenţial turistic, este 

atractivă pentru locuitorii şi companiile din alte regiuni, dar cea mai mare problemă 

este atragerea investitorilor; 

 54% din respondenţi deţin proprietăţi în oraşul Costeşti, Majoritatea, nu îşi doresc să 

înstrăineze terenul pe care îl deţin, dar 77%  dintre aceştia nu doresc să mai cumpere 

teren în oraş pentru că nu pot să îl valorifice, fiind subestimată valoarea; 

 în ceea ce priveşte nivelul de taxe şi impozite locale, mai mult de jumătate (55%) din 

respondenţi apreciază ca fiind mare; 

 47% din agenţii economici chestionaţi consideră că infrastructura rutieră, gestionarea 

deşeurilor şi utilităţile sunt principalele probleme ale oraşului, rezolvarea lor fiind 

prioritară; 

 subiecţii chestionaţi susţin că deşi punctual tare al oraşului Costeşti este forţa tânără 

de muncă, punctual slab este lipsa locurilor de muncă; 

 subiecţii chestionaţi şi-au exprimat gradul de nemulţumire privind posibilitatea de a 

obţine venituri din alte activităţi; 

 companiile existente în Costeşti sunt în general mici, cu mai puţin de 20 de angajaţi 

nu doresc să migreze, dar au nevoie de sprijin pentru accesarea finanţărilor şi facilităţi 

fiscale pentru a se dezvolta; 

 în ceea ce priveşte agricultura, companiile ce-şi derulează activitatea în Costeşti arată 

clar încrederea în potenţialul agricol al zonei. Polul optimiştilor tinde să-şi impună 

punctul de vedere; 

 populaţia este încântată de situaţia actuală a oraşului şi doreşte îmbunătăţirea 

investiţiilor în zonă care să permită o dezvoltare durabilă şi coerentă pe termen mediu 

şi lung. 

Un aspect care trebuie luat în calcul şi care ar fi putut vicia într-o mică măsură rezultatul 

cercetării este gradul ridicat de non-răspunsuri la chestionar. Impactul este minor având în 

vedere dimensiunea oraşului, probabilitatea evidenţei unor probleme neidentificate fiind 

minimă.  
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3.2 CERCETAREA CALITATIVĂ 

 

Fundamentarea deciziilor în domeniul reglementării amenajării teritoriului şi al dezvoltării 

strategice locale reprezintă un demers în care elementul participativ este esenţial. El ar trebui 

să plece de la identificarea tematicii teritoriului, aşa cum este percepută de actorii locali 

definiţi ca grupuri semnificative în acţiunea locală. La nivelul oraşului Costeşti, trei domenii 

par a preocupa şi influenţa dezvoltarea strategică locală. Acestea domenii sunt: economic, 

cultură/societate civilă/ONG (din perspectiva europeană privind guvernanţă locală ca nou 

mecanism al administrării locale) şi sectorul public. Prin prisma reprezentanţilor 

semnificativi ai acestor domenii trebuie definite: 

 Principalele probleme din oraşul Costeşti 

 Elementele reprezentative pentru teritoriu 

 Definirea nevoilor de dezvoltare 

 Percepţia asupra serviciilor furnizate  

Ca orice demers definitoriu evaluarea trebuie să pornească de la întrebările fundamentale ale 

oricărui demers strategic şi anume: 

 Cine suntem azi? (definirea potenţialului) 

 De unde vin? (definirea identitară) 

 Încotro mă îndrept? (definirea unei viziuni/abordarea) 

Actori ai domeniului Economic 

1. Cine suntem astăzi? (definire potenţial) 

Economie locală 

Deşi agricultura domină în proporţie de peste 80% economia locală şi este percepută de 

actorii domeniului drept cea mai importantă resursă, aceasta nu pare să fie valorificată. Există 

neajunsuri în acest domeniu generate în principal de deficienţele de infrastructură, atât ale 

celei de bază, cât si specifică. De asemenea, forţa de muncă este neadaptată, sectorul agricol 

fiind unul neatractiv din acest punct de vedere. Declinul economic este general, perceput ca 

fiind strâns legat de sectorul industrial, dependent în cea mai mare măsură de activitatea 

industriei de construcţii maşini din Piteşti.  

Guvernare locală 

Principala aşteptare este în domeniul implicării autorităţilor în ceea ce priveşte spirjinul 

acordat producătorilor agricoli. Este necesară întocmirea unui sistem cadastral, care să 

clarifice situaţia proprietăţilor. Oportunitatea pentru viitoare finanţări, în contextul unui buget 
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local limitat, o reprezintă fondurile europene existente. Infrastructura rurală, agricolă şi cea 

de agrement sunt percepute ca fiind prioritare în vederea unor viitoare investiţii publice. 

Societatea civilă 

Există o cooperativă zonală a producătorilor agricoli (Cooperativa Argeş Bio Sud), iar agenţii 

locali din zonă sunt afiliaţi Clubului Fermierilor.  

2. De unde vin? (definire identitară) 

Mediul economic se simte identitar costeştean, aparţinând muntenilor/regăţenilor.  

3. Încotro mă îndrept? (definirea viziunii/abordare) 

Mediul economic percepe ca prioritare proiectele vizând infrastructura agricolă, de agrement 

şi socială. Susţinând definirea identitară, mediul economic doreşte o abordare a dezvoltării 

din perspectiva microregională sud-argeşeană. 

Profil: În general oamenii sunt neîncrezători într-un viitor mai bun. Se declară 

nemulţumiţi de lipsa investiţiilor în agricultură şi a sprijinului financiar. Sunt 

preocupaţi de găsirea soluţiilor de creare de noi locuri de muncă şi de creştere a 

atractivităţii teritoriului, pentru reducerea migraţiei tinerilor. Mediul economic a fost 

reprezentat doar de antreprenori din agricultură. 

Reprezentanţi semnificativi societate civilă / populaţie 

1. Cine suntem astăzi? (definire potenţial) 

Economie locală 

În opinia reprezentanţilor societăţii civile, economia locală este marcată de consecinţele 

urbanizării şi industrializării forţate a localităţii, ceea ce în prezent a cauzat probleme ca lipsa 

locurilor de muncă, îmbătrânirea populaţiei, migraţia populaţiei tinere şi puterea financiară 

scăzută a oraşului. Sectorul agricol rămâne cel predominant din punct de vedere al resurselor, 

însă este dependent în totalitate de subvenţiile primite de la stat. Ca agenţi economici 

emblematici pentru Costeşti, au fost nominalizaţi Comefin şi Avicola.  

Guvernare locală 

În ceea ce priveşte guvernarea locală, este menţionată în primul rând buna colaborare cu 

administraţia publică locală. Este necesară cadastrarea la nivelul întregului oraş, având în 

vedere ca nicio parohie nu dispune de acte de proprietate pentru biserici şi proprietăţi conexe. 

În ceea ce priveşte infrastructura, există deficienţe la nivelul lăcaşelor de cult, locuinţelor în 

sistem colectiv (reabilitare termică), infrastructurii sociale şi al infrastructurii de bază din 

zonele rurale. Posibilităţile de petrecere a timpului liber pentru tineri sunt reduse sau, în unele 

zone, inexistente.  
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Societatea civilă 

Prezenţa acestui segment este percepută în special prin intermediul acţiunilor derulate de 

către Protoerie şi Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. De asemenea, se constată 

implicarea constantă a reprezentanţilor bisericii în ajutorarea categoriilor defavorizate, cu 

precădere în gestionarea situaţiei tinerilor proveniţi din Şcoala Specială. Implicarea civică a 

cetăţenilor care locuiesc în bloc, pe de altă parte, este deficitară.  

2. De unde vin? (definire identitară) 

Percepţia identitară locală este una costeşteană, dar ca o componentă a identităţii regionale 

argeşene. Ca motive de mândrie sunt menţionate atât aspecte care ţin de promovarea 

tradiţiilor locale, precum Căluşul şi portul popular, cât şi aspecte care ţin de notorietatea 

economică a zonei – fabricarea primei maşini româneşti. Ca evenimente şi personalităţi 

marcante pentru oraşul Costeşti, au fost menţionate arderea bisericii în anul 1930, vizitarea 

oraşului de către Casa Regală de două ori - Regina Maria împreună cu Regele Mihai (8 ani) – 

la arderea bisericii şi Carol al II-lea, prin Costeşti trecea şi oprea un tren care lega Parisul de 

Istanbul până în 1940, din 1940 la Costeşti a figurat prima Şcoală de Fete, Costeştiul a dat un 

ministru al învăţământului – Marin Bădescu, există două biserici de lemn din 1700, 

monumentele – Catedrala (cea mai frumoasă biserică din Sudul României, la sfinţirea ei a 

participat Regele Carol al II-lea), valori ale şcolii costeştene: mulţi medici, rectori ai 

Universităţii din Piteşti etc.  

3. Încotro mă îndrept? (definire viziune/abordare) 

Principalele proiecte în viziunea societăţii civile sunt cele de întrajutorare a categoriilor 

defavorizate (sunt menţionaţi în principal tinerii proveniţi din Şcoala Specială), cu accent pe 

dezvoltarea unei economii sociale şi solidare. Atragerea de investitori şi crearea de locuri de 

muncă, modernizarea zonelor rurale şi reabilitarea infrastructurii religioase şi culturale 

completează lista opţiunilor acestui sector. 

Profil: În general oamenii degajă optimism, sunt dispuşi să se implice şi speră într-un 

viitor mai bun, prin clădirea unei comunităţi. Sunt, de asemenea, preocupaţi de găsirea 

soluţiilor de creare de noi locuri de muncă şi de creştere a atractivităţii teritoriului, 

pentru reducerea migraţiei tinerilor. Orientarea este una către incluziune socială, 

întrajutorare şi dezvoltarea spiritului civic. Participanții au reprezentat au reprezentat 

preoții bisericii ortodoxe și două asociații de locatari. 

Reprezentanţi semnificativi sector public 

1. Cine suntem astăzi? (definire potenţial) 

Economie locală 

Resursa principală o reprezintă agricultura – cultivare plante şi pomicultură, sector 

predominant din punct de vedere al potenţialului deţinut, dar care însă atrage prea puţină forţă 

de muncă. Se remarcă segmentarea proprietăţilor agricole în arende mari şi segmente mici, 
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care aparţin unei populaţii îmbătrânite, reticente la ideea asocierii. Industria atrage 

majoritatea forţei de muncă , cei mai importanţi contribuabili fiind, în ordine: Lactag, Avicola 

şi Comefin. Există o nemulţumire cu privire la forţa de muncă existentă pe piaţă, inadaptată 

cerinţelor şi dezinteresată. Potenţialul de dezvoltare economică este reprezentat de agricultură 

şi industriile conexe, dezvoltarea industriei în domeniile tradiţionale, accentul punându-se 

însă pe mica industrie artizanală, alimentară şi nealimentară. 

Guvernare locală 

Deşi are la dispoziţie unele instrumente strategice pentru modelare prin politici locale şi 

sprijin antreprenorial, precum PUG actualizat şi Registrul Agricol, administraţia locală nu 

dispune de un dispozitiv de sprijin antreprenorial. Probleme se remarcă în lipsa unui sistem 

cadastral şi în cea a terenurilor care să poată crea spaţiu pentru investiţii. Se remarcă influenţa 

administrativă a oraşului Costeşti, care îl poziţionează ca centru zonal, localităţile din sudul 

judeţului Argeş fiind dependente funcţional de aria urbană Costeşti. În acest context, este 

necesară dezvoltarea unei politici publice de atragere a forţei de muncă înalt calificate, care 

să acopere deficienţele de personal înregistrate în momentul de faţă. Infrastructura 

înregistrează deficienţe în ceea ce priveşte accesibilitatea în zona deservită, accesibilitatea şi 

nivelul de trai în zonele rurale şi posibilităţile de petrecere a timpului liber.   

Societatea civilă 

Administraţia este conştientă de complementaritatea activităţii societăţii civile, remarcându-

se existenţa unor organizaţii din domeniul social (Hercules, Zenit, sprijinul Fundaţiei 

Principesa Margareta) şi sportiv (Speranţa – echipă de fotbal).  

2. De unde vin? (definire identitară) 

Şi persoanele făcând parte din sectorul public se simt identitar costeşteni apartenenţi ai 

familiei argeşenilor, considerând aceasta un motiv de mândrie. Ca responsabili în susţinerea 

identitară, administraţia a susţinut direct şi/sau indirect obiceiuri/tradiţii precum Târgurile  şi 

dansurile populare. Printre motivele de mândrie se numără construirea primului autoturism 

românesc şi performanţele fotbalului argeşean.  

3. Încotro mă îndrept? (definire viziune/abordare) 

Principalele proiecte locale în viziunea administraţiei vizează infrastructura zonelor rurale, 

infrastructura de sprijin pentru mediul de afaceri, infrastructura de agrement şi a celei 

educative şi sociale. Dezvoltarea strategică pentru viitor este văzută în proiecte zonale şi 

regionale. O dezvoltare singulară, pe termen mediu şi lung, nu este cea mai potrivită pentru 

oraş. Aceasta trebuie gândită în context teritorial, singura perspectivă care ar putea oferi 

soluţii şi răspunsuri la situaţia actuală. 

Profil: Sector public care beneficiază de o imagine bună şi încrederea cetăţenilor; 

dornic de a oferi servicii publice de înaltă calitate şi orientat către o bună gestionare a 

problematicii teritoriului. Se constată o neasumare a rolului de lider zonal în sensul 
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oprtunităţilor oferite de o abordare strategică bazată pe coeziune teritorială. Legaţi de 

locurile natale, sunt orientaţi spre a se implica pentru a creşte imaginea Costeştiului.  

Percepţii comune cvasi unanime: 

- Teritoriu neatractiv şi nivel scăzut al calităţii vieţii 

- Dependenţa de sectoarele agricol şi industrial 

- Potenţial nevalorificat în conexiune cu aşteptarea soluţiei miraculoase din 

afară (investitori) 
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3.3 Interviu monografic 

Interviul monografic a fost realizat prin contact direct, “faţă în faţă”, cu primarul orașului 

Costești Dl Baicea Ion: 

Ghidul de interviu folosit a vizat următoarele teme/întrebări: 

 Care credeţi că este principalul punct tare al orașului Costești? 

 Care credeţi că este principalul punct slab al orașului Costești? 

 Cum apreciaţi situaţia din orașul Costești în ceea ce priveşte infrastructura existentă? 

 Consideraţi că al orașul Costești deţine un potenţial economic? 

 În general, care este părerea dumneavoastră despre investiţiile făcute în al orașul 

Costești în perioada 2007-2013? 

 Care sunt principalele probleme din oraş? 

 Care sunt soluţiile din punctul dumneavoastră de vedere? 

 Care sunt primele domenii care ar trebui stimulate?  

Orașul Costești și-a căpătat statutul de oraș în 1968 moment din care industria a crescut 

constant ca pondere. În prezent un punct tare îl reprezintă echilibrul din economia locală 

orașul devenind un centru agricol și industrial. Ambele sectoare sunt în continuă restructurare 

și își caută direcții de dezvoltare viabile. Cu toate acestea o mare problemă o reprezintă lipsa 

locurilor de muncă. 23% din forța de muncă lucrează în Pitești conferind orașului un statut 

periurban dar un număr semnificativ de persoane din Pitești lucrează în Costești în domeniul 

administrativ (sănătate, fiscal, etc.).  

Orașul păstrează încă peste 300 de ha de islaz susținând astfel crescătorii de animale locali. Se 

adaugă un fond forestier semnificativ și un număr semnificativ de lacuri și bălți ambele 

nevalorificate în economia locală. De menționat că sectorul prelucrarea lemnului practic a 

dispărut. În oraș există o infrastructură de depozitare cereale semnificativă. Infrastructura de 

bază reprezintă un punct tare în zona urbană și un punct slab în zona rurală conducând evident 

la crearea unei disparități agravată de problemele de mobilitate ale celor ce locuiesc în ruralul 

orașului.  

Un punct tare îl reprezintă și Serviciul social al primăriei care este acreditat. În același timp 

lipsa infrastructurii speciale pentru persoane în vârstă reprezintă o problemă prin prisma 

îmbătrânirii populației. Realizarea unei astfel de infrastructuri poate deveni o oportunitate 

ținând cont de procesul accentuat în Municipiul Pitești și lipsa unei astfel din infrastructuri în 

tot sudul județului Argeș. 
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 Învățământul este inadaptat cerințelor pieței chiar dacă există Liceul Tehnologic fost Grup 

Agricol. Deși forța de muncă are o pregătire neadecvată cererii nu există un centru local/zonal 

de reconversie profesională.  

Printre domeniile care ar trebui stimulate ar fi mica economie locală și spiritul antreprenorial, 

localitatea având o rată a întreprinderilor la mia de locuitori mult sub media județeană, 

națională, fiind pe ultimul loc în rândul orașelor din județ (13 întreprinderi/mia de locuitori).  

Lipsa infrastructurii de agrement este resimțită de localnici dar reprezintă și un punct slab în 

atractivitatea pentru reîntoarcerea sau instalarea tinerilor. La acestea se adaugă lipsa 

locuințelor sociale de primire pentru tinere cadre. 
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CAPITOLUL 4 – ANALIZA DIAGNOSTIC 

4.1 ANALIZA FACTORILOR DE CONTEXT ŞI A VARIABILELOR INTERNE 

 

4.1.1 POPULAȚIA, CRIZA FINANCIARĂ ȘI GEOPOLITICĂ MONDIALĂ 

a. Definiție 

Creșterea explozivă a populației la nivel mondial (6 miliarde în anul 1999 față de 1 miliard 

în anul 1804) se explică prin tranziția demografică. Evoluția acesteia  pe trei secole, a condus 

umanitatea să treacă de la un regim demografic marcat de o puternică natalitate la un regim 

nou definit de o natalitate și o mortalitate reduse. Peste tot unde fenomenul  s-a produs, 

tranziția demografică a început cu o scădere a mortalității ca urmare a progresului economic 

și sanitar, natalitatea rămânând ridicată pe timpul a încă una, doua generații. Excedentul de 

nașteri în comparație cu decesele, rezultat astfel, a alimentat creșterea rapidă a populației. 

Odată cu limitarea nașterilor, larg răspândită, excedentul se reduce sau dispare. Toate țările 

sunt în prezent mai mult sau mai puțin angajate în tranziția demografică în ritmuri diferite. Ca 

urmare a factorilor cu acțiune inerțială, populația mondială continua să crească. Ea se va 

stabiliza spre sfârșitul secolului XXI, anticipându-se chiar o descreștere. 

Conform teoriilor economice actuale, economia mondială și-a creat și reglementat pentru 

funcționarea sa (comerțul ca schimb de mărfuri) un sistem financiar internațional și un  

sistem monetar internațional. Sistemul financiar desemnează ansamblul  instituțiilor, 

mecanismelor și actorilor mobilizați pentru a permite interacțiunea  între agenții economici 

care în decursul unei perioade, au o capacitate de economisire și alți agenți care în decursul 

aceleiași perioade, au nevoie de o finanțare. Interacțiunea între agenții care au capacitate de 

finanțare și cei care au nevoie de finanțare, poate fi intermediată printr-o bancă (aceasta 

colectează fonduri economisite și acordă credite) sau în mod direct, prin piața de capital 

(emisia/subscripția de titluri de creanță sau de proprietate).  

Sistemul financiar se înscrie într-un cadru mondializat unde agenții care au nevoie de 

finanțare pot face apel la resurse de finanțare non - rezidente, în special prin intermediul  

investitorilor instituționali (companii de asigurare, organisme de plasament colectiv, fonduri 

de investiție sau de pensii). Sistemele monetare internaționale acoperă dispozitivele 

instituționale care definesc și încadrează într-o manieră mai mult sau mai puțin liberă, modul 

în care se formează ratele de schimb (prețul unei monede exprimată în altă monedă). 

Distingem în linii mari regimul de schimb fix (sau administrativ)  și regimul de schimb 

flotant (rata de schimb este un preț de piață rezultat în confruntarea dintre cerere și ofertă).  

Sistemul regional cel mai performant, cu toate problemele sale structurale de coagulare şi 

dezvoltare din ultimul timp (în special problemele legate de situația Greciei ca țară a zonei 

EURO) este sistemul EURO. Sistemele financiar și monetar internațional sunt o reflectare a 

internaționalizării piețelor (se tinde spre o piață a macro-piețelor regionale) și schimburilor. 

Fluxurile migratoare și liberalizarea regională piețelor forței de muncă a contribuit face parte 
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din liberalizarea schimburilor mondiale. Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, 

Bursele de la New York, Londra, etc reprezintă interfața instituțională a fenomenului. 

Prin geopolitică se înțelege evoluția raporturilor de forță între puterile mondiale 

(ordine/dezordine, stabilitate/instabilitate). Mult timp considerată ca studiul implicațiilor 

politice ale geografiei și al spațiilor și statelor în legătura cu puterea acestora (politică, 

militară, culturală, legală) noțiunea de geopolitică s-a definit mai precis după al doilea război 

mondial, exprimând în prezent, complexitatea repartiției puterilor instituționale în lume, în 

detrimentul celorlalte patru abordări: relațiile internaționale care se definesc în aria dreptului 

internațional, sociologia politică care definește divizarea interguvernamentală a lumii, 

geografie politică mondială care definește organizarea puterilor și teritoriilor, decupajul 

social al spațiului mondial, cartografia electorală, geostrategia care studiază interesele statelor 

și actorilor politici de tip alianțe, conflicte, interese. Noțiunea de geopolitică se referă printre 

altele  la raporturile de forță între puterile mondiale și polii regionali în competiție, cu 

lumea/ordinea ideologiilor, religiilor și a guvernanței mondiale. Ideologiile și curentele 

religioase influențează organizarea  mondială a sistemelor sociale și politice într-o abordare 

paralelă sau încrucișată cu puterile instituționale. Acestea trebuie luate în considerare în 

contextul mondializării, în care crește capacitatea  de difuzare a mesajelor religioase, în care 

crește forța de individualizare și pluralism a curentelor religioase, ambele posibilități 

căpătând o influență deosebită. Problema guvernanței mondiale are de asemenea un rol 

important în contextul mondializării actuale. Urmare a creșterii interdependenței societăților 

umane la scară mondială, guvernanța mondială se definește prin construcția reglementărilor 

publice și private la nivelul provocărilor lansate de mondializare. Actorii guvernanței 

mondiale de tip public sunt: Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială, Organizația 

Mondială pentru Comerț, Uniunea Europeană, Uniuni regionale, etc., iar actorii de tip privat 

pot fi: asociații și fundații de tip Organizații Non - Guvernamentale (inclusiv de tip religios), 

mari companii naționale, companii multinaționale etc. 

b. Indicatori 

În ceea ce privește populația mondială, trei variabile determină demografia mondială: 

- fecunditatea care se măsoară prin indicele de fecunditate 

- mortalitatea care se evaluează prin intermediul indicelui de speranță  de viață la naștere  

- migrarea internațională care se evaluează la nivelul fiecărei țări sau regiuni ale lumii, prin 

soldul migrator, negativ dacă numărul de emigranți este superior celui de imigranți și pozitiv 

în cazul contrar. 

Printre indicatori din domeniile financiar și respectiv monetar care pot da o imagine asupra 

actualei crize financiare mondiale sunt: 

- rata intermedierilor (volumul finanțărilor /plasamentelor investițiilor pe piața de capital în 

comparație cu volumul finanțărilor/plasamentelor investițiilor din credite bancare) 
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- fluxul  de capital 

- titritizarea creditelor 

- stabilitatea ratei de schimb și rata dobânzii după anul 1985 

- corelarea între economisirea /capitalizarea internă și investițiile interne 

Factorii de evaluare a situației geopolitice mondiale sunt locul unei țări în echilibrul 

mondial, ponderea demografică,  aspectele religioase, guvernanței mondiale. 

Pentru evaluarea locului unei țări în echilibriul mondial sunt indicatori ca spre exemplu:  

- creșterea economică 

- nivelul  exporturilor 

- diversitatea industriilor 

- numărul de companii multinaționale implantate 

Pentru evaluarea ponderii demografice sunt indicatori ca spre exemplu:: 

- mâna de lucru calificată: pondere/cost 

- capacitatea militară 

- control asupra resurselor/rezervelor financiare 

- control asupra tehnologiilor avansate 

- zona de influență lingvistică și culturală 

Pentru evaluarea aspectelor religioase sunt indicatori ca spre exemplu:: 

 - numărul credincioșilor creștini, musulmani, hindu, budiști, mozaici, etc 

- creșterea influenței mișcărilor religioase noi 

Pentru evaluarea guvernanței mondiale sunt indicatori ca spre exemplu:: 

- ratificarea convențiilor internaționale 

- număr de cauze/recursul la instituțiile create pentru respectarea Dreptului  Internațional 

(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Internaționala de Justiție) 

- numărul și ponderea (financiară și în termen de resurse umane) a Organizațiilor Non 

Guvernamentale. 

c. Retrospectivă /Evoluție /Evaluare 

POPULAȚIA MONDIALĂ 
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 Scădere generală a fecundității 

Din anul 1970 până în anul 2005, fecunditatea mondială a scăzut de la 4,5 la 2,55 copii în 

medie de femeie. În țările dezvoltate indicele de fecunditate a continuat să scadă, neoprindu-

se la nivelul de echilibru și fiind în anul 2005 de 1,6 ( în anul 1960 era de 2,7). Fenomenul 

este valabil de asemenea și pentru țările cu o creștere rapidă ale Asiei de Est (Hong Kong, 

Coreea de Sud, Taiwan, Malaiezia, Tailanda), Europa de Est (Rusia, Ucraina, România și în 

mod accentuat în Bulgaria) şi în Turcia Occidentala. Copilul unic tinde sa devina norma în 

societățile urbane şi cele atomizate. Acest lucru nu este însă numai apanajul țărilor 

dezvoltate. Astăzi, țările unde indicele fecundității este mai scăzut de 2,5 au o populație de 3 

miliarde locuitori; cele unde indicele  fecundității este la nivel de tranziție (între 2,6-4,9) 

precum India, Indonezia, Pakistan adică aproape toate țările cu populație mare în afară de 

Brazilia și Nigeria, au o populație de 2,3 miliarde locuitori. Țările al căror indice de 

fecunditate este la nivel tradițional nu reprezintă mai mult de 12% din populația mondială. În 

anul 2005, jumătate din umanitate era situată la un nivel de perpetuare mai mic decât cel 

considerat de înlocuire, iar  cealaltă jumătate, la un nivel mai mare. 

 Progres spectaculos al speranței de viață 

În țările dezvoltate, speranța de viață continuă să crească dar cu un ritm mult mai lent decât la 

începutul anilor 1960. Dimpotrivă, țările Europei de Est, în special Rusia şi Ucraina au 

cunoscut un net declin al speranței de viață în ultimii 20 de ani. Este de asemenea cazul  

Africii, începând cu anii 1980, afectata de maladia  SIDA ți alte maladii infecțioase dar și de 

numeroasele conflicte armate și criza alimentară persistentă. Astfel, pe continentul african a 

fost anihilat progresul speranței de viață ce dura de 25 de ani. Realitatea africana arata că 

tendința de prelungire a vieții umane nu are un caracter automat și ca este reversibilă. 

 Migrarea internaționala 

Numărul de migranți internaționali s-a dublat faţă de anul 1975 şi această tendință se 

accentuează în ultimii ani ( între anii 1990-2000, numărul de migranți către regiunile bogate a 

crescut cu 28%). Circa 191 milioane persoane, adică 3% din populația mondială, trăiește 

astăzi într-o țara care nu este cea în care s-a născut. 60% dintre aceste persoane au migrat 

către o țara dezvoltată. 64% de migranți trăiesc în Europa, 53 milioane în Asia și 45 milioane 

în America de Nord. În perioada 2000-2005, Statele Unite ale Americii au atras 1,4 milioane 

persoane / an iar Europa 1,1 milioane persoane / an. Chiar daca nu exista statistici precise 

care vizează rezidenții migranți în România aceștia sunt deja foarte vizibili: cartierele 

chinezești dar și arabe în mai toate orașele principale și o zona a Banatului, în special Timiș / 

Timișoara, cu un număr mare de resortisanți italieni. În același timp se estimează că cel puțin 

3 milioane români (în special din zonele mai sărace cum ar fi Moldova) trăiesc în țările 

occidentale începând în special după anul 2007 (Italia, Franța, Spania, Germania). După 

datele recente numeroase guverne ale tarilor OCDE încep să impună legi restrictive în ce 

privește intrarea și rezidența străinilor pentru a asigura un control mai bun al fluxurilor 

migratore în scopul stabilizării acestora. 
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 O evoluție de perspectivă de ansamblu 

Explorarea evoluției populației mondiale pe un orizont de una, două generații are un grad 

mare de incertitudine. Proiecțiile ONU (cele mai utilizate) încearcă să țină cont de 

incertitudini în ceea ce privește evoluția indicatorilor menționați. După ONU în varianta 

medie, populația mondială va ajunge la 9,2 miliarde în anul 2050, fata de 6,7 miliarde în anul 

2007, adică o creștere de 2,5 miliarde, echivalentul  populației din anul 1950. În varianta 

scăzută care are în vedere un indice al fecundității mai mic de 0,5 populația mondială va fi de 

7,2 miliarde în anul 2020 și 7,6 miliarde în anul 2050. În varianta înaltă, cu un indice de 

fecunditate superior lui 0,5 populația va fi de 7,8 miliarde în anul 2020 şi 10,6 miliarde în 

anul 2050. O varianta în care indicele de fecunditate rămâne constant celui de la nivelul 

anului 2007 (o construcție put teoretică) va conduce la o populație mondială de 7,8 miliarde 

în anul 2020 și 11,6 miliarde în anul 2050. Aceasta creștere va fi absorbită în special de 

regiunile mai puțin dezvoltate în care populația va ajunge la 7,9 miliarde în anul 2050, față de 

5,4 miliarde în anul 2007. Populația regiunilor dezvoltate va rămâne cu 1,2 miliarde de 

locuitori. Circa 40 de țări printre care Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud și cea mai 

mare parte a țărilor ex - sovietice își vor diminua populația până în anul 2050 în comparație 

cu anul 2007. Populația celor mai puțin dezvoltate  50 de țări la nivelul anului 2007 se va 

dubla până în anul 2050 (Afganistan, Burkina - Faso) sau chiar se va tripla, cum este cazul 

Ciadului. 

CRIZA FINANCIARĂ MONDIALĂ 

 Sistemul  financiar internațional 

După mijlocul anilor ‘80, sistemul financiar a fost marcat de un val fără precedent de inovații 

financiare  ( de - reglementarea activităților) deschiderea piețelor, crearea piețelor monetare a 

titlurilor pe termen scurt, crearea piețelor derivate pentru instrumentele financiare. 

Liberalizarea financiară se traduce în special  printr-un recul relativ al intermedierii bancare 

clasice și prin creșterea finanțărilor pe piața specializată (pentru partea alimentată de creșterea 

puternică a emisiunilor de obligațiuni pentru datoriile suverane) și amplasamentelor în titluri. 

Plecând de la constatarea că piețele sunt din ce în ce mai integrate și că prin urmare 

capitalurile pot circula liber pe piața de capital pe plan internațional, capitalizarea internă și 

investițiile interne sunt din ce în ce mai puțin dependente una de alta. În Statele Unite ale 

Americii, unde rata de capitalizare este foarte scăzută, finanțarea se sprijină din ce în ce mai 

mult pe recurgerea la capitaluri nerezidente   (în special sub forma de bonuri de trezorerie), 

alimentate în special de țările din zona euro, Japonia și în ultimul timp, în cote tot mai mari, 

China. Această capitalizare mondială se plasează în special prin intermediul fondurilor (de 

investiție, de pensii, suverane) care subscriu masiv pentru titlurile de creanță (titluri privitoare 

la datoria suverană, obligațiuni private) și titlurile de proprietate (acțiuni). Dincolo de 

finanțările de piață, de - reglementarea a fost extinsă de asemenea asupra liberalizării ratei de 

dobândă pentru debitorii  băncilor (și într-o mică măsură numai, asupra ratei dobânzii 

creditorilor). Cu toată concurența exercitată de piețele financiare, canalul de creditare bancară 

rămâne viguros, în favoarea menținerii ratei dobânzii la un nivel relativ scăzut (în special 
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ratele pe termen lung), întăririi concurenței între bănci și menținerii unei cereri  importante de 

credite. Piețele derivate și transformarea în titluri a creanțelor, sunt simptomatice pentru 

inovările financiare de la mijlocul anilor ‘80. Vocația lor este de a permite în principiu o mai 

bună administrare a riscurilor (administrarea externalizată  și atomizată a riscurilor) și o mai 

mare lichiditate a piețelor  (posibilitatea transformării în bloc a creditelor non - negociabile, 

în părți negociabile sub forma de titluri pe o piață). Între anii 1990-2006, crearea de titluri 

derivate asupra creanțelor a cunoscut o rată de creștere globală, de 116%. În ultimii ani , 

inovarea în domeniul produselor a marcat pasul de la o inovare a proceselor către asamblarea 

produselor: produse structurate, tehnici de creare a titlurilor derivate, derivate din credite 

(credit default,  swaps, credit linked notes, etc ). După modelul produselor derivate clasice 

(bazate pe acțiuni, schimb, rata dobânzii, materii prime), apare o nouă generație: derivatele 

climatice și derivatele de credit. Riscul de contrapartidă devine un obiect de negociere în sine, 

cotat de către marile bănci de investiții și finanțări. Prin derivatele de credit, o bancă poate 

cumpăra o protecție pe lângă un vânzător de protecție (un fond, o companie de asigurări, o 

alta bancă), contra plății unei prime. În cazul unui accident de credit (credit event), banca este 

indemnizată (pay off).  Riscul este în principiu diseminat și atomizat. Băncile pot administra 

astfel un risc clasic de bilanț, printr-un instrument de piață. Piața derivatelor de credit a 

cunoscut o creștere spectaculoasă la începutul anului 2000, atingând un nivel de 50 000 de 

miliarde USD. În anul 2007, criza sub - primelor scoate în evidență în parte, o dezvoltare prea 

rapidă și insuficient controlată a produselor compozite și complexe,  unde riscurile sunt 

diluate dar sunt mereu prezente. Dispariția, practic absența trasabilității riscurilor apare 

evident. Această criză ridică problema financiarizării economiei dar de asemenea a 

dificultăților de reglementare financiara pe plan intern şi internațional. Pe plan național, 

segmentarea reglementatorilor (reglementatori separați pentru bănci, companii de asigurare, 

piețe) nu mai poate contracara acțiunile întreprinse de conglomeratele financiare. După 

sfârșitul  anilor 2000, tendința este a de - segmentizării supervizării prudențiale 

(reglementator unic, precum FSA în Marea Britanie, sau reglementare intr-un sistem bicefal 

ca în Franța: un reglementator pentru piața de capital și unul pentru piața bancară și de 

asigurări). Cu toată această consolidare a autorităților tutelare ale băncilor și piețelor, 

supervizarea rămâne delicată, în special pentru că este dificil să măsuram expunerea băncilor 

la riscuri. Sofisticarea produselor financiare (în special produsele derivate și produsele 

structurate) și tehnicile de administrare a activelor (în special a fondului de administrare 

alternativă), fac din activitatea de control, una delicată. Criza financiară declanșată în 

octombrie 2008, arată gradul în care băncile sunt incapabile să estimeze expunerea lor la 

riscurile de piață și  administrare defectuoasă a produselor financiare structurate pe care le au 

incluse în bilanțurile lor. Pe plan internațional, reglementarea piețelor se sprijină pe o 

cooperare întărită între reglementatorii piețelor financiare, în timp ce portofoliile de titluri ale 

investitorilor continuă să se internaționalizeze iar activitățile pe piața de capital fac obiectul  

unor fuziuni - achiziții transfrontaliere (NYSE-EURONEXT, OMX de exemplu); 

reglementarea piețelor financiare continuă să se exercite la nivel național. Reglementarea 

bancară internațională intră într-o oarecare măsură sub control, prin crearea din anul 1988 a 

indicatorilor de solvabilitate internaționala (ratio Cooke), care impune băncilor crearea unor 

contra partide în fonduri proprii, pentru titlurile de risc de credit (1988), titluri de piață 
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(1996). În noua sa versiune, aplicată începând cu 1 ianuarie 2007 (ratio Mc Donough sau Bal 

2), rata solvabilității internaționale, impune băncilor  alocarea de fonduri proprii pentru a 

răspunde riscurilor operaționale la care sunt expuse (riscuri informatice, riscuri de eroare, 

riscuri de fraudă, erori juridice).  Ratio Mc Donough  impune de asemenea  o mai bună 

cunoaștere a riscurilor de credit și de piață, ținând cont în special de clasificarea sau cotarea 

pentru calificarea la creditare ale întreprinderilor față de care ele sunt angajate. 

Contravaloarea fondurilor proprii , solicitate în toate aceste cazuri este cu atât mai importantă 

cu cât riscul de contrapartidă este mai înalt. Criza bancară începută în anul 2008, pare să arate 

inconsistența acestui nou indicator care evaluează modele de control și de măsură a riscurilor 

inadecvate. 

 Sistemul monetar internațional 

După anul 1976 şi la sfârșitul oficial al regimului de schimb instaurat prin acordurile de la 

Bratton Woods, sistemul monetar internațional , dominat de regimul de schimburi flotante, a 

fost caracterizat de o mare instabilitate. După anii 1980, volatilitatea ratei de schimb şi a ratei 

dobânzii a fost administrata în plan micro - economic prin produse derivate de schimb și de 

rate care permit unui agent ce riscă pe piață, să găsească instrumente de acoperire a riscului. 

În plan macro, tentativele regimului de flotare administrate, sistemele în bandă de fluctuare, 

de currency board au fost mai mult sau mai puțin sortite eșecului. Uniunea economică și 

monetară europeană este o excepție: moneda europeană a fost inițiativa cea mai eficientă, 

până la un punct, capabilă într-un mod radical, să creeze un spațiu de stabilitate în plan 

regional, într-o lume monetară instabilă, unde monedele se înscriu din ce în ce mai mult într-

un regim de preț de piață. Acest lucru a fost valabil până la crizele profunde ale datoriilor 

suverane, reprezentând falimente naționale pentru Grecia, apoi Cipru și din nou Grecia (cu 

evaluarea ieșirii acesteia din zona EURO sau chiar Uniunea Europeană), în paralel cu unele 

crize naționale importante, în special în Spania, Portugalia și Italia. Acest lucru a fost cauzat 

de incapacitatea Uniunii Europene de a susține și reglementa strict și coerent propria piață 

monetare. Cu toate acestea, piața de schimb este în continuare principala piață mondială în 

termen de volum. Tranzacțiile zilnice sunt în continuare de peste 200 miliarde dolari. 

Explozia pieței de schimb exprimă decalajul din ce în ce mai mare între sfera reală și sfera 

financiară. S-a instaurat o polarizare mondială, în jurul a trei zone: zona USD, zona EURO  și 

zona JPY dar ponderi semnificative au YUAN - ul și CHF.  USD rămâne principala monedă 

de facturare (mijloc de plată și unitate de cont pe plan internațional) și de rezervă (rezerva de 

valori).  În acest timp, concurenta  intre zonele monetare este astăzi mai puternica. EURO se 

poziționează din ce în ce mai mult ca un concurent serios al USD în ciuda problemelor din 

perioada 2010-2013. Piața importantă pe care circula și extinderea zonei EURO, reprezintă 

argumente importante pentru aceasta zona monetara. Zona JPY, şi-a pierdut din influența, 

apărând o nouă zonă pe continentul asiatic, zona YUAN - ului chinez. Globalizarea a produs 

profunde transformări ale relațiilor monetare și financiare  internaționale, cu dezvoltarea unui 

sistem  monetar și  financiar integrat la nivel mondial și dominat de către finanțele private. 

Bascularea de la un sistem monetar și financiar condus de state, la un sistem unde piețele 

reușesc să impună problema echilibrului între libertatea totală a piețelor și furnizarea și 
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producerea de bunuri  publice destinate să stabilizeze economia  mondială. În faţa forței 

piețelor financiare, statele se arată incapabile să mențină într-un mod durabil stabilitatea 

ratelor de schimb. Alternativa se reduce la alegerea între flexibilitatea schimbului sau 

constituirea de uniuni sau de blocuri monetare regionale.  Procesul globalizării financiare se 

traduce printr-o tensiune între sistemele economice din ce în ce mai integrate și sistemele 

politice care rămân fragmentate. Instabilitatea monetară și financiară depinde de faptul că 

piețele profită de dificultățile întâlnite de autoritățile naționale și instituțiile internaționale 

pentru realizarea unor noi reguli ale jocului pe plan mondial. 

GEOPOLITICA MONDIALĂ 

Ultimii 20 de ani corespund unei transformări majore a ordinii mondiale, cu sfârșitul lumii 

bipolare (occidentul și blocul comunist) . Până la căderea zidului Berlinului și prăbușirea 

blocului comunist, gestionarea relațiilor interstatale punea în evidență interdependența dintre 

state. În contextul post război rece, a apărut o nouă viziune a guvernanței mondiale, încercând 

să răspundă întrebărilor legate de creșterea economică în contextul mondializării, slăbirea 

statelor și intensificarea preocupărilor referitoare la problemele globale de mediu. Noul 

echilibru mondial se caracterizează în acest context, prin: 

- tranziția spre democrație a țărilor din Europa  Centrala și Orientală, urmată de aderarea lor 

la Uniunea Europeană 

- transformările interne ale noilor țări industrializate și a marilor țări în curs de dezvoltare și 

concurența pe care o exercită acestea pe piața mondializării 

- intrarea serviciilor (mult timp considerate lipsite de putere de schimb) în câmpul 

mondializării în special prin e - comerț 

- criza datoriilor, crizele bancare și criza financiara asiatică (1997), noua criză financiară 

globală (începând cu 2008) 

- un număr important de conflicte au jalonat ultimii 20 de ani (Balcani, Afganistan, Orientul 

Mijlociu), ilustrând instabilitatea zonei eurasiatice care rezultă în special din creșterea 

influenței islamismului și a practicilor teroriste.  

Principalele variante de evoluție : 

- o Uniune Europeană în suspensie: acest  lucru s-a datorat punerii sub semnul întrebării  a 

Constituției Europene în anul 2005, Uniunea Europeană fiind în căutarea instituțiilor care pot 

răspunde provocărilor extinderii și a unei întăriri a competențelor politicii de apărare, 

politicilor comerciale și politicilor externe comune; în prezent, există un tratat al reformei 

(TFUE), Tratatul Lisabona, semnat în 13 decembrie 2007, de către țările membre și  intrat în 

vigoare la 1 decembrie 2009. Întrebarea în acest caz, este dacă Uniunea Europeană va avea 

puterea să se reinventeze și să-și crească importanța ponderii în echilibrul mondial (a aderat 

Croația, există discuții cu Serbia, Moldova, Georgia și Ucraina, precum și acordul în 
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suspensie cu Turcia). Evoluții posibile sunt extinderea Spațiului Schengen și a zonei EURO 

la nivelul Uniunii Europene precum și crearea unui guvern comunitar; 

- hegemonia Statelor Unite ale Americii: Statele Unite ale Americii sunt prima putere 

mondială  din punct de vedere economic dar și cultural și geopolitic. Cu toata creșterea în 

pondere a mai multor țări de pretutindeni,  Statele Unite ale Americii  rămân în acest moment 

un model de dezvoltare care domină marea majoritate a schimburilor internaționale. 

Întrebarea este dacă Statele Unite ale Americii se vor putea menține ca lider mondial. O 

opțiune este crearea  împreună cu Uniunea Europeană a spațiului comun; 

- țările în curs de dezvoltare, în creștere puternică : cu trei miliarde de locuitori și o 

creștere medie puternica, țările în curs de dezvoltare (Brazilia, Rusia, India, China - BRIC, 

dar de asemenea Mexic, Indonezia, Africa de Sud, Turcia) prezintă un potențial de dezvoltare 

foarte important, care tinde să redefinească echilibrele mondiale actuale. Întrebarea este dacă 

țările în curs de dezvoltare  vor reuși să continue dezvoltarea  și să utilizeze tehnologii 

avansate protejând mediul; 

- o influență a factorului religios: între aplanare și surse de conflict: modernitatea a putut 

și va putea să genereze mereu patru efecte religioase principale: efecte de declin, înnoire ( 

adaptare, reinterpretare), de reacție conservatoare și de inovare, în funcție de epoca, țara, 

clasa socială și individ. Întrebarea este dacă acele curente religioase care au importanță, vor 

avea o influență pozitivă sau negativă  asupra organizării sociale mondiale; 

- reinventarea unei noi guvernanțe mondiale: înainte era vorba în mod esențial doar de a 

reglementa și limita puterea individuală a statelor pentru evitarea dezechilibrelor și ruptura 

actualului status quo. Provocarea guvernanței mondiale actuale este de a influența asupra 

destinului mondial, instaurând un sistem de reglementare a numeroaselor interacțiuni care 

depășesc cadrul de acțiune al statelor . Întrebarea este dacă actorii guvernanței mondiale vor 

fi în măsura să aducă un răspuns organizat și concertat la provocările mondializării. 

În acest cadru, în ceea ce privește  populația, criza financiară și geopolitica* mondială se 

conturează  următoarele elemente: 

Certitudini majore: îmbătrânirea populației, epuizarea unor resurse naturale și accelerarea 

între aplicarea tehnologiilor inovatoare și difuzarea lor  

Incertitudini majore: stabilitatea în Orientul Apropiat, viitorul continentului African și 

rupturile tehnologice și mai nou conflictele din fostele state sovietice (în special Ucraina) 

d. Ipoteze 

Ipoteza 1 Statele Unite ale Americii lider mondial impun reguli financiare și monetare care 

conduc la o relaxare de tipul '' reglementarea de - reglementării '' în contextul urbanizării 

masive și a unui proces de îmbătrânire a populației mondiale 
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Geopolitica mondială: o lume unipolara în jurul Statelor Unite ale Americii, singura mare 

putere  

Prețurile materiilor prime și energiei au crescut într-o manieră drastica. Elanul țărilor în curs 

de dezvoltare  este stopat pentru că nu au fost în măsură să facă față acestei creșteri și să se 

adapteze la provocările tehnologice ale ultimelor decenii pentru a-și putea continua 

dezvoltarea.  Uniunea Europeană, singura forță capabilă să contrabalanseze puterea singulară 

a Statelor Unite ale Americii, nu poate să-și facă auzită vocea într-un discurs comun, din 

cauza instituțiilor insuficient de solide pentru a gestiona diversitatea punctelor de vedere ale 

statelor membre care o compun. Statele Unite ale Americii își mențin rolul de lider mondial 

economic, politic și cultural. Cresc capacitățile sale de intervenție în zonele de conflict. 

Celelalte țări își dispută locul de cea de a doua putere mondială, intrând într-o concurență din 

ce în ce mai pronunțată.  Grupurile religioase sunt vizibile sporadic și nu interferează decât 

într-o manieră marginală în câmpul politic. Modelul de democrație liberal-occidentală se 

impune. Instituțiile interguvernamentale contribuie la întărirea leadership-ului american care 

implicit întăresc legitimitatea acestuia. 

Criza financiară mondială: o reglementare monetară și financiară strictă cu o arhitectură 

administrată inflexibil cu norme de comportament și norme de structura întărite pentru 

ieșirea din criză care va conduce la un echilibru relativ regăsit între disciplina și 

flexibilitate 

Ca urmare a crizei cambiare /bancare sau financiare majore, este implementată o 

reglementare rigidă a sistemului monetar. Activitatea monetară  și  financiară sunt strict 

reglementate prin instaurarea (sau în anumite cazuri reinstaurarea) controlului statal în mod 

strict impus de accesul la resurse financiare externe. Activitatea pe piețele derivate se resimte 

puternic și conduce la diminuarea activităților financiare de piață în numele terților și de 

trading pentru contul propriu al băncilor de investiții și de finanțare. După modelul 

reglementarilor vizând nivelul de emisie de CO2 ale automobilelor sau a controlului vitezei 

acestora, inovațiile financiare sunt reglementate și încadrate foarte strict și sever. În cadrul 

restaurării unui veritabil sistem monetar internațional, o reglementare a piețelor se instaurează 

sub forma unor norme de conduită și norme de structură foarte stricte. Acestea sunt definite 

de Statele Unite ale Americii și sunt preluate de celelalte state din lipsa unor alternative. 

Combinarea reglementării prudențiale și a normelor IFRS (referitoare la evaluarea în valoare 

de piață a activelor financiare din bilanțuri) au un impact macroeconomic imediat 

contraproductiv. Se ia decizia unei reglementari foarte stricte. Aceste măsuri duc la o 

oarecare redresare care conduce la instaurarea unei guvernanțe mondiale. Au fost adoptate 

reguli procedurale bazate pe coduri de bună conduită și sisteme de stimulare. Ele nu definesc  

a priori norme de comportament, dar reglementează un proces continuu de negociere, 

definind principii directoare non - imperative comune Statelor și destinate a ghida strategiile 

lor. Instituirea unui cod de bună conduită ajunge să stabilizeze relațiile între diferiții actori ai 

piețelor financiare, în juriul unor norme comune. Sub auspiciile FMI (în care Statele Unite ale 

Americii joacă rolul principal), Statele ajung sa pună în practică o nouă arhitectură în jurul 
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unor zone - țintă care permit definirea  zonelor de fluctuație monetară dincolo de care 

autoritățile se angajează să intervină. 

Se realizează noi aranjamente instituționale. Credibilitatea regulilor cheamă la instituirea 

unor aranjamente instituționale care să poată reda instituțiilor Bretton Woods o reală 

capacitate de acțiune. Este întărită legitimitatea politică a FMI. Controlul interdependențelor 

impune crearea unor instituții dotate cu o reală capacitate care să stimuleze evoluția 

comportamentelor Statelor și funcționarea piețelor, într-o directivă propice stabilității 

economiei mondiale. Comitetul Interimar FMI (sau Consiliul de Administrație transformat în 

Consiliu, compus din miniștrii țărilor membre condus de reprezentantul Statelor Unite ale 

Americii după modelul economic american) devine o veritabila instanță de decizie. Se 

instaurează un Consiliu de securitate economică și financiară. Cooperarea între FMI și Banca 

Reglementărilor Internaționale se întărește în acest cadru, în special cu titlu de supervizare 

mondială  a activității conglomeratelor financiare. 

Populația mondială: Un proces de îmbătrânire a populației care fragilizează atât Nordul 

cât și Sudul 

Ca urmare a scăderii indicelui de fecunditate și de creștere a indicelui speranței de viață, 

populațiile din aproape toate țările lumii îmbătrânesc rapid. În varianta scăzută plauzibilă în 

această ipoteză, populația mondială va fi de 7,2 miliarde în anul 2020 și 7,6 miliarde în anul 

2050.  Ipoteza principală a proiecțiilor ONU este cea a unei convergente progresive a 

indicelui de fecunditate în toate țările, care se va situa între 1,54 și 2,51 față de 2,55 în anul 

2007 și 4,47 în anul 1975. În această variantă, în anul 2050, peste 80% din populația 

mondială va trăi în țări unde indicele de fecunditate va fi sub 2,1. Pe plan mondial, numărul 

persoanelor de peste 60 ani se va tripla până în anul 2050 față de anul 2005. În țările 

dezvoltate, ponderea  acestor persoane va fi de 32% în anul 2050 față de 20% în anul 2005. În 

țările în curs de dezvoltare ponderea acestora  va ajunge la 20% față de 8% în anul 2005. 

Numărul celor de peste 80 ani în lume se va mări cu 5% în această perioadă. El va ajunge la 

9,4% fata de 3,7% în anul 2005 în țările dezvoltate și la 3,6% față de 0,8% în țările în curs de 

dezvoltare. Îmbătrânirea se înscrie într-un cadru puțin favorabil. Riscurile sanitare devin mai 

importante: urbanizarea va continua de o manieră haotică și dezechilibrată într-un context 

sanitar de risc mare. La aceasta se va adăuga și insecuritatea alimentară provocată de 

creșterea accentuată a prețurilor produselor agricole, persoanele afectate de aceasta problemă 

ajungând la 1,2 miliarde în anul 2025. După FAO, războaie cauzate de foamete,  provocate de 

exodul rural, nu pot fi excluse în țările cele mai sărace. Resorturile acestei insecurități 

alimentare sunt multiple: modificarea comportamentului alimentar începând cu anii 2000 în 

țările în curs de dezvoltare,  în special China ți India este vorba în special de creșterea 

consumului de carne, care va antrena și o creștere a consumului de cereale), interesul 

fondurilor speculative pentru materii prime, creșterea ponderii agro - carburanților, stocuri 

minime la dispoziție. Marile metropole ale țărilor din Nord sunt afectate de poluare și de boli 

ce decurg din aceasta. O pondere importantă de locuitori este privată de accesul la serviciile 

de sănătate publică și nu dispune de apă potabilă și locuințe adecvate. Migrarea și mobilitatea 

crescută a populațiilor facilitează propagarea epidemiilor  ce pot căpăta caracter de pandemie. 
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Impactul multiplicării emisiilor de unde (Wifi, telefoane portabile) asupra sănătății este 

confirmat de cercetările asupra anumitor patologii. 

Ipoteza 2 Leadership Uniunea Europeană care impune modelul economic auto - sustenabil  

local și solidaritate nord - sud 

Geopolitica mondială:  o lume multipolară reglementată de către un leadership occidental 

Statele Unite ale Americii reușesc să-și mențină locul de putere mondială importantă printr-

un tratat de liber schimb cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană își creează instituții 

puternice care îi permit să se afirme pe eșichierul politic mondial. Țările în curs de dezvoltare  

ajung să-și armonizeze dezvoltarea lor rapidă, cu constrângerile de mediu care au devenit din 

ce în ce mai puternice și inevitabile. Această evoluție conduce la frânarea considerabila  a 

creșterii lor economice dar și la impunerea unui nou model economic: economia locală non 

de - localizabilă și auto sustenabilă. Modelul european al democrației liberale occidentale 

se impune. 

Criza financiară mondială: primatul finanțelor: un model depășit. Un nou sistem de 

măsură al valorilor activelor imateriale și al performanței plasamentelor. Modelul pieței 

financiare, un model depășit 

Este repusa în discuție hiperfinanciarizarea economiilor de la sfârșitul anilor 2000. Creșterea 

bulei financiare, constituirea bulelor speculative pe instrumentele financiare, pe creanțele 

bancare și pe materiile prime, au alimentat critici dure asupra conținutului și moralei 

capitalismului financiar. Financiarizarea fără limită a economiei, se resimte în special în 

presiunea pe termen scurt exercitată de către investitori în așteptarea unei rentabilități 

imediate și ridicate, puțin compatibilă cu nivelul de creștere al economiei reale. 

Comportamentele de predători al unor fonduri deservesc financiar proiectele de investiții pe 

termen lung și în termen larg, ipotechează creșterea. Contestarea omniprezenței finanțelor (în 

special piața financiara) este dublă:  

1. Randamente financiare rezonabile: dictatul exersat de către piețe asupra vieții 

economice a condus la o punere iîn discuție a ipotezei conform căreia, liberalizarea 

mișcărilor de capital și integrarea în creșterea piețelor ar permite o mai bună alocare a 

capitalurilor pe plan mondial și ar constitui astfel o pârghie de creștere și de 

dezvoltare economică. Financiarizarea economiei (deconectarea sferei financiare de 

economia reală) se dovedește a fi un model istoric al imperativelor unei economii 

fondate pe cunoaștere și dezvoltare durabilă. Randamentele financiare cerute de către 

fonduri, revin la niveluri acceptabile în corelare cu nevoile de finanțare ale proiectelor 

de investiții ale întreprinderilor. 

2. Noi modele de valorizare a activelor în cadrul unei economii bazate pe investiții 

imateriale și cunoștințe. În conceptul post - taylorian, finanțele (ale întreprinderilor și 

ale pieței) erau corelate cu rezultatele activităților economice : valorizarea monetară a 

activelor materiale și imateriale în valoare de piață. Tranziția către o economie a 

cunoașterii și a activelor imateriale a scos în evidență limitele acestei evaluări pur 
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monetare: evaluarea “intangibilelor” (cunoștințe și knowhow, partajarea cunoștințelor 

în rețea, componenta informațională și cognitivă a bunurilor și serviciilor) nu se 

corelează cu schemele economiei financiare. Modelele de evaluare ale activelor în 

special imateriale, sunt profund transformate pentru a re - încadra într-o manieră nouă 

problematica valorilor activelor și întreprinderilor în ansamblul lor, precum și cele ale 

randamentelor financiare ale plasamentelor. În acest cadru, procesul de evaluare 

trebuie să fie capabil să integreze economia cunoștințelor și knowhow - urile noi. 

Acest lucru se va sprijini pe evaluarea de proximitate care restaurează locul relației de 

proximitate bancă - întreprindere și bancă - piață. Într-un cadru mondializat, teritoriile 

regionale, financiare se organizează în rețea  în jurul actorilor de proximitate: piața 

regională electronică (bazată pe directiva europeană privitoare la emiterea de moneda 

electronica), bănci de proximitate specializate pe investiție și inovare, fonduri de 

plasament colectiv cu vocație regională. 

 

Populația mondială: Spre un nou echilibru în căutarea unei solidarități nord-sud 

 

În varianta medie a proiecțiilor ONU este previzionată creșterea continuă a speranței de viață 

în toate țările (81 ani în țările dezvoltate, 73 ani în țările în curs de dezvoltare și 67 ani în 

țările mai puțin avansate, în anul 2050). Aceasta reprezintă o variantă medie în care populația 

mondială va ajunge la 9,2 miliarde în anul 2050, față de 6,7 miliarde în anul 2007, adică o 

creștere de 2,5 miliarde, echivalentul  populației din anul 1950. Speranța de viață în țările 

dezvoltate ar putea totuși să scadă ca urmare  a comportamentelor de risc și alimentației. 

Aceste proiecții au în vedere impactul SIDA în 60 de țări, cele mai atinse de această 

epidemie. În anul 2025, marile orașe vor constitui principalele centre de producție și 

circulație pentru informații, capitaluri, persoane și schimburi comerciale. Se estimează că 

60% din populație va fi urbană (82% în țările industrializate și 57% în țările în curs de 

dezvoltare). Orașele și metropolele în țările industrializate investesc masiv în moduri de 

deplasare nepoluante, parcuri naturale și adevărate perdele verzi de protecție. Acestea vor 

privilegia locurile de mixitate socială și mixitate între generații.  Odată cu îmbătrânirea 

populației aceste orașe întăresc serviciile destinate persoanelor cu probleme și serviciile de 

proximitate. Orașele își păstrează astfel o putere de atracție importantă. Întărirea schimburilor 

școlare, universitare și economice pe plan internațional contribuie la întărirea legăturilor 

culturale între populațiile țărilor industriale și cele din țările mai puțin dezvoltate. O 

conștiință cetățenească la nivel mondial a permis întărirea sprijinului acordat populațiilor 

celor mai sărace. Punerea  la dispoziție a tratamentelor costisitoare populațiilor din sud, 

contribuie la ameliorarea situației sanitare în ansamblul său. Pe plan mondial populația de 

vârstă activă (15-64 ani) va crește după varianta medie a ONU, de la 4,1 miliarde în anul 

2005, la 5 miliarde în anul 2020 și peste 5,9 miliarde în anul 2050. Aceeași previziune are în 

vedere scăderea anuală a numărului de migrați cu destinație țările dezvoltate, de la 2,9 

milioane în anul 2005 la 2,3 milioane în anul 2050. Țările care vor atrage cel mai mult vor fi 

Statele Unite ale Americii -  1,1 milioane, Germania - 204 000, Canada - 201000, Marea 

Britanie - 133 000, Italia - 120 000 și Australia - 100 000. Țările de unde se migrează cel mai 

mult sunt China - 333 000, India - 245 000, Filipine - 180 000,  Pakistan - 173 000 și 
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Indonezia - 168 000. În țările dezvoltate, îmbătrânirea și lipsa de mână de lucru în anumite 

profesii, va conduce  la fenomenul de imigrare. Proiecțiile ONU arată că toate țările vor 

recurge la imigrare pentru  a evita descreșterea populației. În Uniunea Europeană este 

considerata suficienta menținerea nivelului imigrației din anul 1990 cu excepția Italiei. În 

Japonia este previzibilă o creștere puternică a populației. Statele Unite ale Americii pot 

conserva nivelul actual al fluxului de imigranți. În ansamblu, recursul masiv la imigrare va 

permite câtorva țări sa amâne vizibilitatea efectelor legate de îmbătrânirea populației dar nu 

să le anuleze. Dacă perspectiva îmbătrânirii este pregătită de o perioadă lungă în țările bogate, 

efectele ei nu sunt luate încă în considerație în țările sărace care nu posedă sisteme de 

protecție socială și unde solidaritatea familială slăbește odată cu dezvoltarea urbanizării. O 

concurență puternică riscă sa se stabilească între țările dezvoltate, pentru atragerea forței de 

muncă străine care va deveni mai exigentă în ceea ce privește alegerea destinației. Politica 

migratoare mizează pe atractivitate în vederea atragerii noilor talente. Din acest punct de 

vedere, politicile internaționale de implantare  ale universităților din lumea veche, inițiate în 

anii 2000, pot contribui la atragerea unei forțe de muncă bine formate, capabile să se insereze 

din punct de vedere economic  și să se integreze din punct de vedere social. 

Ipoteza 3 Incertitudine într-o lume autarhică radicalizată zguduită de seisme financiare 

grave cu o populație tot mai expusă 

Geopolitica mondială: o lume multipolară într-un echilibru instabil și incert; o lume 

compusă din state bazate pe o politică autarhică conducând la o realitate radicalizată, 

extremă 

Țările  în curs de dezvoltare continuă creșterea în ritmul actual, având China în prima poziție. 

Ele reușesc să răspundă provocărilor tehnologice necesare pentru consolidarea dezvoltării, 

fiind prezente pe mai toate piețele pe care reușesc rapid să capete poziție de monopol. 

Creșterea ponderii lor economice, permite punerea în discuția a unei multitudini de modele 

economice și politice. Creșterea cereri de materii prime și energie antrenează conflicte 

interstatale pentru accesul  la resurse.  Zona eurasiatică rămâne incertă. La nivel global, 

rapoartele de forță permit un efect ce garantează o stabilitate precară. Pot apărea conflicte 

punctuale sau care ating unele state. Instituțiile internaționale precum ONU sau OMC sunt 

astfel îndreptate să țină cont din ce în ce mai mult de această evoluție, atât în funcționarea lor, 

cât și în principiile ce le guvernează. Paralel, modelul democratic occidental nu reușește să 

frâneze ascensiunea extremelor rezultate în urma  unei proceduri de vot (islamizarea lumii 

musulmane, ascensiunea extremei dreapta în Europa, întărirea mișcării sectare în America de 

Nord, etc ). Pluralismul religios se generalizează și numeroase grupuri religioase noi și vechi, 

coabitează . Acest lucru este o sursa de mare incertitudine. Statele încearcă să obțină 

autonomie în aprovizionarea cu materii prime și energie și își dezvolta producțiile lor interne. 

Ele tind spre închiderea frontierelor, structurile interstatale eșuând în oprirea fenomenului de 

autarhie al statelor. Mișcarea se întărește prin replierea comunitara și / sau etnică în anumite 

state, unde unele regiuni aspiră la statutul de stat. Efectele nefaste ale fenomenului de 

mondializare se intensifică și vin să alimenteze curentele religioase, pledând pentru o 

întoarcere la valorile tradiționale în cadrul unor reacții de cele mai multe ori violente. 
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Instituțiile interstatale nu mai reușesc să impună respectarea angajamentelor internaționale ale 

statelor, care se repoziționează în spatele instituțiilor și codurilor lor interne naționale. 

Criza financiară mondială: crize bancare, financiare și cambiare periodice. Finanțele, 

bolnavul cronic al economiei. Incertitudinea se resimte peste tot, crizele sunt periodice iar 

reglementarea este absentă 

Sistemul financiar este zguduit de crize frecvente şi imprevizibile. Incertitudinea rămâne 

elementul principal. Nici o reglementare financiară nu este acceptată și deci nu funcționează. 

Finanțele sunt considerate ca o activitate cronica, în criza. După criza sub - primelor, punerea 

în evidenta a complexității în creștere a activităților financiare, bruiajul între activitățile 

bancare, financiare, de asigurare într-un cadru globalizat, căutarea unei reglementări globale, 

rămân deziderate nerealizate. Funcțiunea de creditor salvator al băncilor centrale, rămâne 

instrumentul principal pentru injectarea de lichidități în cazul crizelor. Șocurile care afectează 

sistemul financiar, conduc băncile la restrângerea periodică a ofertelor de creditare. La 

declanșarea crizelor, băncile devin severe în acordarea împrumuturilor atât pentru particulari 

cât și pentru întreprinderi. 

Populația mondială: Riscuri climatice: o populație mondială tot mai expusă 

Aceasta ipoteză conduce la o variantă înaltă a creșterii demografice, cu un indice de 

fecunditate superior lui 0,5 populația va fi de 7,8 miliarde în anul 2020 şi 10,6 miliarde în 

anul 2050. O variantă în care indicele de fecunditate rămâne constant celui de la nivelul 

anului 2007 (o construcție put teoretică) va conduce la o populație mondială de 7,8 miliarde 

în anul 2020 și 11,6 miliarde în anul 2050. Această creștere va fi absorbită în special de 

regiunile mai puțin dezvoltate în care populația va ajunge la 7,9 miliarde în anul 2050, față de 

5,4 miliarde în anul 2007. Populația regiunilor dezvoltate va rămâne cu 1,2 miliarde de 

locuitori. Circa 40 de țări printre care Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud și cea mai 

mare parte a țărilor ex - sovietice își vor diminua populația până în anul 2050 în comparație 

cu anul 2007. Populația celor mai puțin dezvoltate  50 de țări la nivelul anului 2007 se va 

dubla până în anul 2050 (Afganistan, Burkina - Faso) sau chiar se va tripla, cum este cazul 

Ciadului. Dintotdeauna populația a fost atrasă de zonele de țărm din rațiuni economice, 

bogățiile ajungând prin porturi. Opt din cele mai mari zece orașe ale lumii sunt situate în zona 

de țărm. Astăzi, dezvoltarea turismului și atracția acestor zone de țărm pentru pensionari au 

un impact asupra creșterii populației în aceste zone este mai rapid decât în celelalte zone. 

ONU estima în anul 2001 că 44% din populația mondială trăiește la mai puțin de 150 km de 

țărmul mărilor și peste 50% din populația mondială trăiește  la mai puțin de 200 km de țărmul 

mărilor. După cercetători ai Centrului de cercetare pentru sisteme climatice de la 

Universitatea din Columbia, numărul persoanelor trăind la mai puțin de 100 km de țărmuri va 

creste  cu peste 35% intre anii 1995 şi 2025.La aceasta ultimă dată peste 2,75 miliarde 

persoane vor fi expuse riscului de creștere a nivelului mărilor și oceanelor precum și de 

multiplicarea furtunilor și uraganelor. Această “litoralizare” a populației devine riscantă 

datorită încălzirii climatice a planetei și creșterii suprafeței mărilor: în anul 2005, un raport 

arată că în anul 2050, peste 150 milioane persoane vor deveni refugiați din motive climatice. 
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Într-un alt raport, realizat de Pentagon, estimările indică o cifra de peste 400 milioane 

persoane. Migrările cauzate de efectele climatice afectează în mod considerabil migrările 

economice motivate de ajustările necesare pe piața de muncă (meserii cu un mare deficit în 

anumite țări și creșterea persoanelor active în alte țări).  
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4.1.2 MEDIU, RESURSE NATURALE PROPRII ŞI ACCES LA RESURSE 

a. Definiţie 

Mediul în care un organism funcţionează, incluzând aer, apă, pământ, resurse naturale, floră, 

faună, oamenii  şi relaţiile lor, reprezintă definiţia mediului după OCDE. După anul 1990, 

indicatorii de mediu au căpătat o importanţă deosebită, utilizarea lor fiind puternic răspândită. 

OCDE a identificat în anul 2001, o listă de indicatori de mediu care se bazează pe evaluări 

anterioare şi pe experienţa acumulată în utilizarea indicatorilor de mediu în evaluările  sale 

politice. Resursele naturale ca aerul, pământul, apa, pădurile, fauna şi flora, zăcămintele 

minerale pot fi regenerabile şi neregenerabile. Resursele regenerabile pot fi înlocuite sau 

reconstituite, sau printr-o evoluţie naturală, sau prin intervenţia omului. Zăcămintele minerale 

şi combustibilii fosili sunt resurse naturale neregenerabile (care nu pot fi înlocuite sau 

reconstituite). 

b. Indicatori 

Indicatori de evaluare imediată/Indicatori pe termen mediu: 

- Intensitatea emisiilor de CO2/Indicele emisiilor de gaz cu efect de seră 

- Intensitatea emisiilor SOx şi NOx/Populaţie expusă la poluarea din aer 

- Intensitatea producţiei de deşeuri  

- Indicele de racordare la canalizare/Gradul de poluare ce afectează apele 

- Consumul energetic/Eficienţa energetică 

- Specii ameninţate/Diversitatea speciilor şi habitatelor sau suprafaţa ecosistemelor 

importante 

- Resurse de apă dulce 

- Resurse forestiere 

- Resurse energetice 

- Biodiversitate 

c. Context 

Schimbările climatice 

Cercetarea privitoare la schimbările climatice a progresat considerabil în ultimii ani, inducând 

ideea că reprezintă principalele provocări pentru secolul XXI. Concentraţiile din atmosferă 

ale gazelor cu efect de seră, provenite din activităţile umane au crescut considerabil odată cu 

utilizarea masivă a combustibililor fosili. Activităţile umane sunt responsabile de schimbările 
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climatice, efectele începând să se facă simţite în numeroase sisteme naturale şi umane: 

încălzirea cu 0,13 grade Celsius pe deceniu, în ultimii 50 de ani, creşterea nivelului mărilor, 

creşterea numărului de cicloane tropicale intense; adaptarea la schimbările climatice devine o 

necesitate. În fapt, adaptarea teritoriilor la schimbările climatice a devenit provocarea 

principală atât pentru soluţiile tehnice cât şi pentru evoluţia comportamentului şi 

obişnuinţelor de consum sau chiar pentru soluţiile politice şi de management (pentru 

practicile agricole). Impactul previzibil ca urmare a schimbărilor climatice, începe să devină 

evident în funcţie de creşterea temperaturii mondiale şi creşterea frecvenţei evenimentelor 

climatice extreme. El se va traduce prin: fenomene climatice agravate (caniculă, inundaţii, 

secetă), un dezechilibru al ecosistemelor, crize legate de resurse alimentare, pericole sanitare, 

deplasări ale populaţiei (provocate de creşterea nivelului mărilor: 18-59 cm, până în anul 

2100). 

Resurse de apă dulce 

Principalele  preocupări sunt legate de utilizarea iraţională a apei şi de consecinţele sale 

asupra mediului şi asupra efectelor socio - economice: diminuarea debitului cursului de apă, 

penuria de apă, problemele de sănătate ale oamenilor, restrângere asupra zonelor umide, 

deşertificarea şi reducerea producţiei alimentare. Dacă, la scară naţională, cea mai mare parte 

a ţărilor OCDE exploatează resursele lor de apă de o manieră durabilă, cea mai mare parte 

dintre ele rămân confruntate cu penurii sezoniere locale şi o mare parte au zone vaste 

semiaride, unde lipsa de apă reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea durabilă şi perenitatea 

agriculturii. Cea mai mare parte a ţărilor OCDE au mărit infrastructura de stocare în cursul 

anilor ’70, pentru a răspunde cererii din agricultură şi din sectorul energiei. Începând din anii 

’80, anumite ţări au investit în tehnici de irigare mai performante şi au diminuat activitatea 

industriilor mari consumatoare de apă (industria extractivă şi cea siderurgică). Au fost 

promovate producţiile mai curate, urmărindu-se reducerea pierderilor  la nivelul sistemelor de 

transport. Cu toate acestea, creşterea demografică antrenează o creştere a consumurilor totale, 

în special pentru aprovizionarea publicului. 

Resurse forestiere 

Principalele preocupări sunt legate de efectele activităţilor umane asupra diversităţii şi 

sănătăţii pădurilor, asupra creşterii şi regenerării pădurilor naturale, cât şi asupra funcţiunilor 

economice, ecologice şi sociale ale pădurilor. Principalele presiuni ale activităţilor umane 

sunt datorate dezvoltării agriculturii şi infrastructurilor de transport, poluarea atmosferică, 

supraexploatarea şi incendiile de păduri. Numeroase resurse forestiere sunt ameninţate de 

degradare, de fragmentare şi de schimbarea destinaţiei utilizării solului. 

Resursele energetice 

Principalele preocupări sunt legate de efectele producţiei şi utilizării de energie asupra 

emisiilor de gaz cu efect de seră şi poluării atmosferice locale şi regionale. Alte efecte privesc 

calitatea apei, utilizarea solurilor ca şi riscurile legate de centralele nucleare şi de extracţie, 

transportul şi utilizarea combustibililor fosili. Chiar dacă se înregistrează anumite efecte 
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pozitive legate de protecţia mediului şi creşterea consumurilor de energie, rezultatele obţinute 

până astăzi sunt insuficiente iar consecinţele asupra mediului, ale unui consum de energie în 

creştere, creează o problemă majoră în cea mai mare parte a ţărilor OCDE. Securitatea 

energetică, fie în petrol, fie în gaz, nu este asigurată, ţările producătoare nedorind creşterea 

capacităţii lor de producţie, nu dintr-o raţiune a reducerii rezervelor,  ci datorită preferinţei de 

a păstra pentru viitor surse de venituri care nu sunt necesare pe termen scurt. Creşterea cererii 

în domeniu a ţărilor în curs de dezvoltare, continuă să creeze o situaţie de criză şi o tensiune 

în ce priveşte preţurile acestor combustibili. Definirea unei politici de eficienţă energetică, 

poate conduce la o stare de echilibru fără criză, între cerere şi ofertă. 

Biodiversitatea 

Principalele preocupări sunt legate de repercusiunile societăţii umane asupra biodiversităţii. 

Presiunile pot fi de ordin fizic (degradare şi fragmentare a habitatelor datorată afectării 

utilizării terenurilor şi modificării vegetaţiei), chimică (contaminare toxică, acidificare, maree 

neagră sau alte poluări) sau biologică (alterarea dinamicii populaţiilor şi a structurii speciilor 

ca urmare a introducerii speciilor exotice sau a exploatării comerciale a speciilor sălbatice). 

Există zone protejate şi în multe din ţările OCDE. Presiunile asupra biodiversităţii şi 

ameninţările care apăsa asupra ecosistemelor mondiale şi sociale, se agravează. Numeroase 

ecosisteme naţionale sunt degradate, limitând astfel serviciile ecosistemice pe care le 

furnizează. 

d. Ipoteze 

Ipoteza 1: inacţiunea şi lipsa de reglementare 

Planeta continuă fenomenul de mondializare. Progresele tehnologice permit producţia de 

cereale şi animale necesare nevoilor populaţiei. Continuă să existe probleme de repartiţie şi 

de acces la resurse. În Africa sud - sahariană, problemele de malnutriţie cresc şi teritoriul 

rămâne din punct de vedere politic, foarte instabil. Foametea continuă să fie o problemă în 

ţările cu o slabă guvernanţă sau atinse de dezastre naturale (Somalia, Coreea de Nord). În faţa 

acestor perturbări de ordin politic, se instaurează  o anumită reticenţă a donatorilor. În faţa 

unei dificultăţi atât de mari în aprovizionarea populaţiilor în suferinţa alimentară, opoziţia la 

culturile modificate genetic devine aproape nulă. În materie de energie, eficienţa energetică 

se ameliorează în transporturi, industriile tradiţionale şi producţia de energie.  Cererea în 

general este în creştere, iar 70% din creşterea cererii în perioada 2007-2030 este datorată 

ţărilor  în curs de dezvoltare. Asia înlocuieşte America, ca lider în consumul energetic şi 

absoarbe 90% din producţia Golfului Persic. Combustibilii fosili rămân forma dominantă, cu 

toate preocupările în domeniul fenomenului de încălzire a planetei. Producţia este suficientă 

şi face faţă cererii ca urmare a noilor rezerve din Orientul Mijlociu dar de asemenea, şi din 

Rusia, Africa litorală şi Groenlanda. Golful Persic furnizează Asiei , Rusiei, Asiei Centrale 

iar bazinul atlantic furnizează emisferei occidentale. Preţurile la aceste resurse energetice 

rămân instabile.  
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Mediul cunoaşte o agravare a problemelor de degradare a solurilor, distrugerea pădurilor, 

efect de seră, pierdere a biodiversităţii. Ţările dezvoltate ajung să-şi administreze problemele 

lor de mediu fără a influenţa în mod decisiv creşterea. Ţările în curs de dezvoltare au serioase 

probleme care rezultă din presiunea demografică, dezvoltarea economică şi urbanizarea 

rapidă. Probleme apar ca urmare a moştenirii comuniste în Europa Centrală şi în Rusia. 

Marea Aral nu mai există, fiind complet secată.Nu există capacitate să fie tratate toate 

deşeurile, din care cauză apare o poluare masivă datorată gestiunii defectuoase a deşeurilor. 

Solurile sunt poluate antrenând poluarea apelor, pierderea unei părţi din biodiversitate şi o 

puternică degradare a mediului. Acordurile internaţionale existente, chiar dacă se încearcă 

aplicarea lor, nu permit inversarea cursului degradării mediului. Impactul este în fapt amânat 

pe termen lung. Conflictele, războaiele şi tensiunile se multiplică cu o ruptură din ce în ce 

mai pronunţată între nord şi sud. 

Ipoteza 2: Scenariul unui tip de adaptare moderată 

Mondializarea a eşuat existând o puternică tendinţă de regionalizare. Guvernele  îşi 

orientează politicile în funcţie de ecosistemele tipice fiecărei ţări. Fiecare îşi gestionează 

ecosistemele în scopul protecţiei mediului. Este vorba de un management proactiv al 

ecosistemelor. Creşterea economică în acest context este redusă dar cunoaşte o evoluţie 

ascendentă. Creşterea demografică este puternică. Condiţiile de mediu sunt prioritare şi 

răspund unei politici voluntariste de management proactiv. Calitatea aerului este controlată şi 

este relativ bună. Managementul deşeurilor este bine controlat, reţelele de furnizare a apei 

sunt echipate şi racordate la staţii de epurare permiţând ameliorarea calităţii apei. 

Ipoteza 3:  Majoritatea ţărilor unite pentru o politică globală de protecţie a mediului; o 

creştere a responsabilităţii la nivel mondial 

În această ipoteză, guvernanţa este fundamentată pe mondializare, lumea este interconectată 

şi practică un management proactiv în domeniul protecţiei mediului, ţările care nu prea au 

bunele practici în domeniu, fiind marginalizate. Cea mai mare parte a părţilor interesate, cu 

putere de decizie, iau parte la managementul ecosistemelor. Mediul este o preocupare 

principală a acestor guverne. Creşterea economică este la un nivel ridicat, cu o tendinţă  

puternică de creştere, creşterea demografică este moderată. Se instituie un veritabil control la 

nivelul cererii economice (aşteptări şi nevoi respectând ecosistemele), toate resursele fiind 

gestionate într-un mod rezonabil. Managementul deşeurilor este bine controlat, toate zonele 

sunt racordate la reţelele de apă, calitatea apei reziduale permite protecţia mediului, 

ecosistemele sunt menţinute în echilibru, creşterea economică controlată păstrează emisiile de 

CO2 la un nivel rezonabil, poluarea este redusă şi fără impact asupra populaţiei. Are loc o 

creştere semnificativă a resurselor din ecosisteme cu o oarecare pierdere în domeniul 

biodiversităţii şi deci cu o pierdere a anumitor roluri a ecosistemelor. Are loc o creştere 

importantă a cererii de apă care va fi de 30-85% în funcţie de  ţară, existând pericolul că 

resursele de apă să se reducă drastic. Exista deci o puternică dependenţă la nivelul 

ecosistemelor, economiei şi influenţelor geopolitice. În fapt, se decide că este important să se 

lupte contra degradării ecosistemelor dar răspunzând la cererea din ce în ce mai mare de 
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servicii oferite de mediu. Exploatarea resurselor face obiectul acordurilor internaţionale. Este 

facilitat transferul de tehnologii, iar schimburile internaţionale sunt reglementate de un cadru 

contractual pe termen lung. Se realizează un echilibru între cerere şi oferta  pe piaţa 

energetică, luând în considerare dorinţa ţărilor exportatoare de a nu creşte capacităţile de 

producţie şi de definire a unei politici de deficienţe energetice în ţările OCDE şi ţările în curs 

de dezvoltare. Cooperarea internaţională se întăreşte în domeniul mediului, ţările OCDE 

împreună cu restul ţărilor îşi unesc eforturile pentru protecţia mediului, luând măsurile 

urgente necesare pentru protecţia planetei şi acţionând în favoarea unei dezvoltări durabile. 

Se reglementează costul muncii şi materiilor prime. Se realizează o viziune de perspectivă 

asupra repartiţiei bogăţiilor planetei. Ţările dezvoltate acceptă o creştere încetinită şi un nivel 

de viaţă şi o creştere reduse. Este revizuit modelul occidental de societate de consum. Se 

realizează un dispozitiv global de control şi administrare eficientă şi repartiţie a resurselor.  
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4.1.3 CONSTRUCȚIA EUROPEANĂ/  POLITICA REGIONALĂ EUROPEANĂ/ 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ/ POLITICA SOCIALĂ/ 

MULTICULTURALISM/  POLITICA INOVARE 

 

a. Definiție:  

Intr-o lume în care ţările în curs de dezvoltare, precum China, India şi Brazilia iau progresiv 

un loc privilegiat, continentul european îşi vede importanţa scăzând, chiar dacă rămâne o 

regiune bogată şi sigură. În acest cadru, Uniunea Europeana se vede condamnată să se 

adapteze  pentru a-şi păstra atuurile şi pentru a-şi dezvolta  competitivitatea şi creșterea 

economică. Dezvoltarea trebuie să răspundă exigenţelor de inovare şi eficienţă, fără să 

compromită exigenţele de coerenţă ale politicilor publice şi de solidaritate ale teritoriilor. 

Obiectivul  nu este numai acela de a păstra un loc important competitivității, indispensabil 

teritoriilor celor mai dinamice, dar şi de a impulsiona ansamblul regiunilor europene. Mai 

mult ca niciodată,  guvernanţa locala în Europa şi apropierea de cetățeni prin intermediul 

politicilor regionale, constituie o condiție a competitivității globale a Uniunii Europene. Este 

vorba de utilizarea bazată pe valorile Uniunii Europene a obiectivului mondializării ca factor 

de progres şi reușită.  

b.  Indicatori    

- Valoare adăugată a politicilor europene de coeziune şi eficienţa ei 

- Vizibilitatea  în rândul cetățenilor a acțiunii comunitare (coeziune şi regionalizare) 

- Subsidiaritate şi clarificare competenţe 

c. Retrospectiva/ Evoluție/ Evaluare: 

După Tratatul de la Roma din anul 1957, a început un proces complex de construcție 

europeană. Astfel, s-a ajuns la un sistem instituțional unic în lume, cu un echilibru fin între 

interesele statelor care veghează cu atenție la suveranitatea lor şi interesul general comunitar. 

În acest cadru, rolul regiunilor în procesul de luare a deciziilor în Europa, s-a întărit. 

Termenul de regiune,  acoperă o diversitate de înțelesuri între Statele Federale, Statele 

Unitare sau Statele Unitare Descentralizate şi pot fi definite ca unitatea  importantă de 

dezvoltare a proiectelor teritoriale şi a coeziunii la nivel european.  

Principalele etape ce au urmat au fost: în anul 1975, aderarea  Marii Britanii, Irlandei şi 

Danemarcei  şi crearea FEDER; În  anul 1981, aderarea Greciei; în anul 1986, aderarea 

Spaniei şi Portugaliei şi instaurarea  Principiului bunei circulații a persoanelor, bunurilor, 

serviciilor şi capitalurilor şi Politica de coeziune economică şi socială pentru reducerea 

disparității  între regiuni; în anul  I989 căderea Zidului Berlinului şi primele programe de 

cooperare transfrontalieră INTERREG; în anul  1993, Tratatul de la Maastricht care afirmă 

principiul subsidiarității şi care a fost aplicat începând cu generația 2000-2006 a fondurilor 
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structurale; în anul 2004, lărgirea Uniunii Europene la 25 de state membre şi apoi în anul 

2007 la 27 de  state  membre (aderarea României). În prezent, Strategia Europa 2020 

definește provocările şi răspunsurile pentru Uniunea Europeană, în contextul globalizării şi 

efectelor crizei economice  mondiale: 

“Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice şi  

sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea 

evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra 

resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. 

Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune. Avem nevoie de o strategie 

care să ne permită să ieșim din criză mai puternici şi care să transforme UE într-o economie 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a 

forței de muncă, productivitate şi coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu 

a economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea. 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: 

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare; 

– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței 

de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

UE trebuie să definească direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, 

Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE: 

– 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 

– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere 

a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens); 

– rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puțin 40% din 

generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

– numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

Aceste obiective sunt interconectate şi sunt cruciale pentru reușita noastră generală. Pentru a 

garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa specifică, 

Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective şi traiectorii 

naționale. Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora, 

va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE şi 
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internațional. Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de 

progrese în cadrul fiecărei teme prioritare:  

 „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru şi accesul la finanțările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 

inovatoare în produse şi servicii care creează creștere şi locuri de muncă; 

 „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educație şi pentru 

a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii; 

 „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 

de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică 

gospodăriilor şi întreprinderilor; 

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creste utilizarea surselor regenerabile de 

energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienta energetică; 

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi 

durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

 „O agendă pentru noi competente şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe 

tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii şi a unei mai bune 

corelări a cererii şi a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea 

profesională; 

 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creșterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de 

a duce o viață demnă şi de a juca un rol activ în societate. 

Aceste șapte inițiative emblematice vor angaja atât UE, cât şi statele membre. Instrumentele 

UE, în special piața unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică externă, vor fi 

mobilizate pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Ca prioritate imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o 

strategie credibilă de ieșire din criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a 

asigura consolidarea bugetară pentru o creștere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea 

în cadrul Uniunii economice şi monetare.  

Pentru a se obține rezultate va fi nevoie de o guvernantă economică mai puternică. Strategia 

Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care combină 

prioritățile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de tară, permițând statelor 

membre să își dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creștere economică durabilă şi 
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la sustenabilitatea finanțelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să 

cuprindă domeniul de aplicare al priorităților şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se 

vor adresa recomandări specifice. În cazul unui răspuns necorespunzător, se pot emite 

avertismente politice. Prezentarea de rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor strategiei 

Europa 2020 şi evaluarea Pactului de stabilitate şi creștere se vor efectua simultan, făcându-se 

însă în continuare distincția între aceste instrumente şi menținând integritatea Pactului.” 

Un element esențial pentru perioada ce va urma este Cadrul Strategic Comun, definit în 

cadrul  Regulamentului 1303/2013, care reglementează  noua abordare în utilizarea fondurilor 

structurale pentru  perioada  2014-2020. Mai multe provocări  se impun ca definitorii pentru 

următoarea perioadă:  

- concilierea performanţei cu solidaritatea  

- acceptabilitatea construcției europene de către cetățeni 

- reducerea disparităţilor teritoriale  

- constituirea unui spațiu economic şi social coerent şi competitiv 

- locul Europei intr-o mondializare multipolară 

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

societate, între Europa şi agricultorii săi. Obiectivele sale principale sunt: 

- consolidarea productivității agriculturii, pentru a le garanta consumatorilor o ofertă de 

alimente stabilă şi accesibilă; 

- asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii europeni. 

Cinzeci de ani mai târziu, UE trebuie să facă fată unor noi provocări: 

- securitatea alimentelor – la nivel mondial, producția de alimente va trebui să se 

dubleze pentru a putea hrăni populația lumii, care se estimează că va fi de 9 miliarde 

în 2050; 

- schimbările climatice şi gestionarea durabilă a resurselor naturale; 

- susținerea zonelor rurale din UE şi menținerea vitalității economiei rurale. 

Principalele obiective ale politicii agricole comune sunt:  

- creșterea productivității agricole, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu hrană la 

preturi rezonabile pentru consumatori  

- asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru agricultorii din UE. 

Toate statele membre împărtășesc aceste două obiective, dintre care niciunul nu poate fi atins 

fără acordarea de sprijin financiar pentru agricultură şi zonele rurale. O politică europeană 

comună favorizează o mai bună utilizare a resurselor bugetare, lucru care nu ar putea fi 

realizat dacă s-ar aplica, simultan, 28 de politici naționale. Producătorii au acces la toată piața 
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europeană, iar existenta unei abordări comune în sprijinul agriculturii asigură condiții 

echitabile pentru toți agricultorii care își desfășoară activitatea pe piața europeană şi 

internațională. 

În absenţa unei politici comune, fiecare stat membru ar aplica politici naționale cu obiective 

diverse şi cu diferite grade de intervenție publică. Adoptarea unei politici la nivel european 

asigură aplicarea de norme comune pe piaţa unică, limitează, dacă este necesar, volatilitatea 

pieței, protejează progresele înregistrate în reformele recente vizând creșterea competitivității 

agriculturii europene şi stabilește o politică comercială comună care să îi permită UE să 

negocieze într-un mod coerent cu partenerii săi comerciali mondiali. 

Tratatul de la Lisabona consolidează, de asemenea, dimensiunea socială a Uniunii 

Europene (UE). Acesta recunoaşte în tratatele fondatoare valorile sociale ale Uniunii şi 

include noi obiective în materie socială. 

În schimb, competenţele UE în acest domeniu nu cunosc schimbări semnificative. Tratatul de 

la Lisabona aduce câteva inovaţii, însă elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor sociale 

rămân, în principal, responsabilitatea statelor membre. 

Recunoaşterea pe deplin a obiectivelor sociale în tratatele fondatoare nu are numai un 

caracter simbolic. Ea implică deopotrivă o mai bună integrare a obiectivelor sociale la nivelul 

elaborării şi punerii în aplicare a politicilor europene în general. 

Mai mult, Tratatul de la Lisabona modifică trei articole din tratatele fondatoare, în scopul de 

a clarifica şi întări obiectivele sociale ale UE: 

 articolul 3 din Tratatul privind UE prevede acum printre obiectivele Uniunii ocuparea 

integrală a forţei de muncă, progresul social, combaterea excluziunii sociale şi 

protecţia socială; 

 articolul 9 din Tratatul privind funcţionarea UE precizează că nivelul ridicat de 

ocupare a locurilor de muncă, o protecţie socială adecvată şi combaterea excluziunii 

sociale trebuie luate în considerare în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor 

Uniunii; 

 articolul 152 din Tratatul privind funcţionarea UE consacră rolul partenerilor sociali 

în UE; în plus, acesta recunoaşte contribuţia la dialogul social a Summitului tripartit 

pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă, care reuneşte reprezentanţii 

Consiliului, ai Comisiei şi partenerii sociali. 

De asemenea, Tratatul de la Lisabona recunoaşte valoarea juridică a Cartei drepturilor 

fundamentale a UE. Această Cartă are acum forţă obligatorie şi poate fi invocată în justiţie. 

Această recunoaştere constituie un progres în materie socială, întrucât Carta garantează 

drepturile sociale rezidenţilor pe teritoriul UE: 

 dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii; 

 dreptul de negociere şi dreptul la grevă; 

 dreptul de acces la serviciile de plasament; 
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 protecţia în caz de concediere nejustificată; 

 dreptul la condiţii de muncă corecte şi echitabile; 

 interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă; 

 concilierea între viaţa de familie şi viaţa profesională; 

 securitatea socială; 

 protecţia sănătăţii. 

Europa este un conglomerat de identităţi naţionale, a cărei diversitate etnică, lingvistică, 

mentală, religioasă, etc. a determinat o diversitate de culturi. Putem vorbi de o cultură 

europeană ca un summum al acestor culturi, dar nu ca despre o cultură de-sine-stătătoare, 

acest din urmă lucru presupunând un proces de lungă durată, de contopire a diverselor culturi 

individuale, de contopire a diverselor identităţi, şi de omogenizare a acestora după principii 

laborioase şi care, cel mai probabil, ar ieşi de sub orice control instituţional.  

Această natură problematică a proiectului european este codificată chiar în deviza Uniunii 

Europene: “unitate în diversitate”, care presupune, practic, o alăturare paradoxală a unor 

aspecte şi realităţi diferite, ba chiar opuse de cele mai multe ori, care, de-a lungul istoriei, s-

au manifestat prin antagonisme politice şi conflictele devastatoare care au lăsat răni adânci în 

culturi, mentalităţi şi atitudini, de unde apar adesea la suprafață în forme care nu pot fi 

ignorate. 

Modelul cultural european are un cadru valoric bazat pe legalitate, libertate, egalitate, 

fraternitate, solidaritate şi sentimentul creştin al sacrului care se adaugă evoluţiilor istorice 

jalonate de cele trei mari revoluţii politice moderne (engleză, americană şi franceză). Europa 

trece printr-o criză de identitate, fiind vorba, mai ales, de dificultăţile procesului de 

aprofundare a integrării şi de reformă a instituţiilor comunitare.  Şi nu în ultimul rând, este 

vorba de criza de legitimitate a instituţiilor comunitare, care şi-ar avea sursa şi într-o criză de 

comunicare între instituţiile europene şi cetăţenii statelor membre, lucru vizibil după 

respingerea Tratatului constituţional, în 2005, de către cetăţenii francezi şi olandezi, criză 

care nu a fost depăşită nici după adoptarea Tratatului de la Lisabona, în 2009. Iar acest lucru 

arată că sursa acestei crize este una mai profundă şi nu poate fi rezolvată doar prin acte 

juridice sau prin reorganizări instituţionale. 

Criza europeană de identitate nu a rămas fără ecou, în iunie 2007, liderii europeni întruniţi la 

Berlin, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, şi-au exprimat 

voinţa de a depăşi aceste blocaje şi de a relansa proiectul European. Declaraţia de la Berlin 

reafirmă valorile fundamentale şi idealurile comune în jurul cărora s-a construit Uniunea 

Europeană, construcţia unui spaţiu în care "identităţile şi diferitele tradiţii ale statelor membre 

sunt protejate". Mai mult, este reafirmată teza "unităţii în diversitate" şi ideea că bogăţia şi 

forţa Europei constau tocmai în faptul că ea cuprinde o "diversitate vie de limbi, culturi şi 

regiuni". 
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Proiectul european nu-şi poate proba viabilitatea fără forţa modelatoare a culturii, fără a 

beneficia de vocaţia acesteia de a construi solidarităţi în plan uman şi social. Doar cultura, în 

formele ei trăite, manifestate în practici semnificante, în ritualuri şi în amalgamul vieţii 

cotidiene, poate consolida sentimentul comunitar al cetăţenilor din diverse state europene, 

sentimentul de apartenenţă şi de loialitate la o organizaţie pe care, deocamdată, mulţi dintre ei 

o percep ca o entitate abstractă, faţă de care nu se simt angajaţi existenţial. 

Teoreticienii au constatat că „niciuna dintre naţiunile Uniunii Europene nu vrea, pe bună 

dreptate, să moară” în numele unei identităţi europene inexistente. Europa este încă este 

văzută ca o entitate abstractă, îndepărtată de cetăţeni, a cărei identitate culturală trebuie 

construită, prin proiectarea unei mitologii care să-i confere o imagine mai consistentă şi mai 

veridică.  

Una dintre cele 7 inițiative emblematice ale Strategiei „Europa 2020”, denumită „O Uniune a 

inovării”, publicată la 6 octombrie 2010, oferă o viziune amplă a inovării în Uniunea 

Europeană interconectând politicile publice ca: de la cercetare-dezvoltare, la educație, 

întreprinderi, coeziune socială, ajutor de stat, standardizare, achiziții publice, proprietate 

intelectuală. Inițiativa urmărește o abordare strategică şi integrată a cercetării şi inovării, 

stabilind cadrul şi obiectivele la care ar trebui să contribuie viitoarea finanțare a cercetării şi 

inovării în UE, pe baza prevederilor din tratate. 

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE privind creșterea economică şi crearea de 

locuri de muncă. 

Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare până în 

2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiții private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 

milioane de locuri de muncă şi ar determina o creștere anuală a PIB-ului UE cu circa 800 de 

miliarde de euro. 

Inițiativa „O Uniune a inovării” direcționează eforturile Europei (şi cooperarea cu țările din 

afara UE) către abordarea principalelor provocări actuale: energie, siguranță alimentară, 

schimbări climatice, îmbătrânirea populației. Sectorul public va fi folosit pentru stimularea 

sectorului privat şi eliminarea blocajelor care împiedică ideile să ajungă pe piață, inclusiv 

lipsa capitalului, fragmentarea sistemelor de cercetare şi a piețelor, utilizarea insuficientă a 

procedurilor de achiziții publice în domeniul inovării şi ritmul lent de adoptare a standardelor. 

UE depune eforturi pentru a crea un singur spațiu european de cercetare, care să le permită 

cercetătorilor să lucreze în orice tară din UE şi în interiorul căruia să fie sprijinită şi încurajată 

cooperarea transfrontalieră. 

d. Ipoteze 

Ipoteza 1: politica armonioasa intre competitivitate şi coeziune 

Principiul subsidiarității se aplică plenar între Uniunea Europeana, state, regiuni şi 

colectivităţi intraregionale de proiect, lăsând acțiunea celui mai bine plasat cu răspunsuri 
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diferențiate în funcție de problemele teritoriilor. Valoarea adăugata a politicii comunitare şi în 

special cea regională este eficientă şi produce efecte pozitive importante. Statele lasă 

regiunilor libertatea de a valoriza diversitatea în Statele Unitare, în special cooperarea inter-

regională; Statele Federale lasă Statul Federal să îşi exercite rolul sau. Acțiunea publică este 

clară şi vizibilă pentru cetăţean. Sistemul fiscal este refondat pentru a  fi rațional. În respectul 

diversității naționale şi regionale, armonizarea politicilor devine eficientă în special în plan 

fiscal şi social. Eficacitatea acțiunii publice structurează teritorii locomotive ale dezvoltării 

care reușesc să sprijine eficient regiunile mai puțin dezvoltate. Sunt implementate veritabile 

politici europene, ca spre exemplu, economica bazata pe antreprenoriat şi asociere sustenabilă 

în agricultura, trecându-se de la asocierea bazata pe relațiile interpersonale la o abordare 

contractuală în acest domeniu. De asemenea, în această ipoteză,  Teritoriul va acționa în 

sensul implementării mecanismelor de guvernanţa teritorială, având în vedere atât 

consolidarea capacității de competitivitate, cât şi ameliorarea coeziunii economice şi sociale. 

În plan economic, sectorul IMM va beneficia de cea mai semnificativă creștere. Politicile 

sociale vor avea în vedere cu precădere măsuri de incluziune prin promovarea economiei 

sociale şi solidare.   

Ipoteza 2: politica comunitară dominată doar  de competitivitate 

Bugetul Uniunii Europene se reduce, şi o parte din fondurile structurale sunt renaţionalizate. 

Extinderea europeană continua pentru atingerea masei critice, dar aprofundarea armonizării 

între state avansează dificil. Europa se dezvoltă doar într-o logică a liberului schimb în 

detrimentul logicii de construcție politică. Dezvoltarea tehnologică devine principala 

prioritate politica. Populația şi activitățile se concentrează în zone metropolitane deja 

dezvoltate, care se constituie într-o rețea funcțională. Ţările din Europa Centrala se  impun  

pentru finanţarea finalizării rețelei transeuropene de transport. Regiunile bogate şi polii de 

excelenţă se pun în valoare trăgând foloase suplimentare, în timp ce disparitatile 

intraregionale se agravează datorită dificultății structurării unor politici teritoriale/ regionale, 

care să sprijine dezvoltarea  locală. Regiunile periferice şi regiunile deja în dificultate sunt în 

declin economic. Se impune fragmentarea teritorială şi socială. În această ipoteză, cea mai 

probabilă poziționare a Teritoriului se va face în sensul dezvoltații economice în domeniile 

industriei constructoare de mașini şi a marilor exploatații agricole, ambele bazate pe 

valorificarea resurselor şi tradițiile economice locale. Politica sociala va viza măsuri specifice 

de ocupare a forței de muncă şi consolidare a standardelor de muncă în domeniile cheie. 

Ipoteza 3:  politica comunitara dominata doar de coeziune 

Un astfel de scenariu este fondat pe flexibilitatea politicilor publice, costurile în creștere 

pentru bugetele publice, o ambiție în domeniul protecției mediului puternică, o prioritate de 

alocare a resurselor către regiunile periferice ale Europei. În mod global, la scara 

continentului se creează un echilibru teritorial şi se instaurează integrarea sociala. Rețelele 

europene de transport se dezvoltă, reușind să creeze accesibilitate către regiunile periferice 

europene.  În această ipoteză, cea mai probabilă poziționare a Teritoriului se va face în 

domeniul agricol, prin dezvoltarea fermelor de subzistenţă şi semisubzistenţă. În cadrul 
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acestei poziționări un element îl va reprezenta marketarea teritoriului bazată pe produsele 

tradiționale locale promovate ca brand local şi suport pentru animarea teritoriului. Politica 

economică va fi orientată spre dezvoltarea clusterelor locale. 
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4.1.4 DEMOGRAFIE ȘI PIAȚA MUNCII 

4.1.5  

a. Definirea variabilei 

Demografia este determinată de trei variabile principale: sporul natural, mortalitate și fluxuri 

migratorii. 

În arealul ANALIZAT cele trei variabile au avut evoluții contradictorii. 

Forța de muncă și raporturile sale pe piața de muncă, reprezintă un element de coeziune 

socială care face referința la influența sa în termen de integrare sociala. De asemenea, munca 

este înțeleasa ca o valoare și în articularea sa cu diferiții timpi ai vieții indivizilor (munca, 

repaus, recreere). Înțelegem raporturile de munca nu numai ca pe un concept, ci și ca pe un 

factor de dezvoltare al indivizilor și în sensul raportului indivizilor cu munca dar în aceeași 

măsura și din punct de vedere organizațional al societății (repartizarea indivizilor după 

activități, ramuri, sectoare de munca și teritorii). Chiar daca elementele de reflecție asupra 

previziunilor în domeniul pieței muncii ca și concept  se pot aplica la nivel național și în sens 

larg la nivelul Uniunii Europene, acesta are un impact în sens organizațional, ținând cont de 

specificitățile teritoriale ale zonei în ceea ce privește economia și sectoarele de activitate.  

b.  Indicatori 

- populația totală, populația activa 

- populația repartizata pe grupe de vârsta 

- soldul migrator 

- şomajul 

c.  Retrospectiva/ Evoluția indicatorilor 

A se vedea capitolul 2.2 Retrospectiva factorilor determinanţi ai teritoriului. Variabile 

interne 

d. Ipoteze  

O proiecție furnizează imaginea a ceea ce ar putea fi populația în termeni cantitativi în viitor, 

plecând de la cunoașterea trecutului și evaluând ipoteze privitoare la sporul natural, 

mortalitate şi fluxul migrator. Incertitudinile privind aceste elemente sunt importante. 

Ipotezele țin cont de comportamentele individuale sau de evoluțiile din societate. Aceste 

ipoteze au fost realizate plecând de la evoluțiile în perioada  anilor 1007-2014, focusându-se 

pe datele celor trei recensăminte din aceasta perioada. 

Ipoteza 1: ușoara scădere demografică, și o relativa îmbătrânire a populației.  
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Varianta % 

Anul 

2007 

Anul 

2020 

Anul 

2030 

Anul 

2040 

Anul 

2050 

Optimistă -3,38%   10.711 9.908 9.165 8.477 

 

Ipoteza se bazează pe creşterea speranţei de viaţă şi pe tendinţa de scădere a sporului natural. 

Având în vedere aceste tendinţe, în special îmbătrânirea populaţiei, nevoile în materie de 

servicii pentru această categorie vor fi în creştere într-o manieră importanta (asistenta de zi, 

asistenta medicală şi eventual plasament instituţionalizat). Va continua tendinţa de migrare a 

tinerilor pentru studii, rata de întoarcere fiind una scăzută. De asemenea continua o uşoară 

tendinţă de migrare a forţei de muncă în spaţiul european. Forţa de muncă se va menţine la un 

nivel aproape constant cu o rată scăzută a şomajului. Forţa de muncă se va menţine la acelaşi 

nivel prin atragerea de personal sezonier pentru perioada agricolă şi prin navetişti din 

proximitate. 

Ipoteza 2: tendințele demografice actuale de la nivel macro influențează demografia locală 

ca urmare a unei politici reactive fără măsuri proactive în domeniu 

Varianta % 

Anul 

2007 

Anul 

2020 

Anul 

2030 

Anul 

2040 

Anul 

2050 

Medie -7,50% 11.086 10.255 9.485 8.774 8.116 

Pesimista -8,70%   10.122 9.362 8.660 8.011 

 

Scăderea populației are loc în special ca urmare a fluxurilor migratoare negative dar și a 

îmbătrânirii populației, consfințind o lipsă de atractivitate. Dificultățile economice majore vor 

influența spre o ruptură a indicatorului spor natural, datorita unei crize de încredere în viitor. 

Nivelul forței de munca va fi în scădere în lipsa unor programe de pregătire pentru activitățile 

economice ale teritoriului. Acest lucru va antrena reducerea și chiar închiderea unor operatori 

industriali. 

Ipoteza 3: creșterea atractivității care va influenta un sold migrator considerabil pozitiv 

Se estimează că toate ţările europene vor avea nevoie, între anii 2015-2020, de un sold 

migrator pozitiv pentru a menţine la un nivel acceptabil ponderea populaţiei de vârsta activă. 

Implantarea de noi activităţi stau la originea soldurilor migratoare pozitive prin “noi sosiţi” 

adesea cu studii superioare. O politică activă în activitate continuă, pot constitui elemente 

care să favorizeze soldul migrator în sens pozitiv. Creşterea economică sustenabilă poate 

schimba şi încrederea în viitor, influenţând astfel şi o nouă relansare a indicatorului, spor 

natural. 
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4.1.6 EVOLUŢIA ȚESĂTURII ECONOMICE A ZONEI  

ŞI DINAMICA INVESTIŢIILOR 

 

a. Definiţie:  

Ţesătura economică a oraşului a evoluat puternic în ultimii 20 de ani. În aceşti ani 

TERITORIUL, ca de altfel întreaga ţară, a trecut de la o economie de stat  planificată care a 

impus o industrializare forţată, puternic intensificată în perioada anilor ‘70-90 la o economie 

de piaţă privată. Procesul de privatizare în industrie şi de retrocedare a proprietăţilor 

desfăşurate lent şi netransparent au îngreunat procesul de trecere la o economie de piaţă 

eficientă şi competitivă având deci şi un efect lent asupra ţesăturii economice a 

TERITORIULUI. Mult timp fără o piață adevărată şi concurenţială iniţiativă privată în 

general  şi în special IMM-urile s-au impus cu greu,  existenţa  acestora depăşind cu greu  

primii trei ani. IMM-urile cu caracter patrimonial nu au reuşit să se impună şi să creeze o 

ţesătură economică care să echilibreze activitatea marilor companii/grupuri care controlează 

practic piaţa din poziţia de comanditari ai acesteia.  

b. Indicatori :  

- Ponderea diferitelor sectoare  

- Evoluţia marilor întreprinderi  

- Nivelul productivității  

- Evoluția polilor de excelenta  

- Filiera produselor tradiționale în crearea unei mărci locale  

- Dinamica investițiilor – evoluția activelor imobilizate 

3. Retrospectiva/ Evoluție/ Evaluare 

A se vedea capitolul 2.2 Retrospectiva factorilor determinanţi ai teritoriului. Variabile 

interne 

4. Ipoteze 

Ipoteza 1: Creşterea tendinţei de industrializare a oraşului Costeşti 

Sub influenţa polului de competitivitate din polul de auto Dacia Mioveni Piteşti, Comefin SA 

se dezvoltă şi creează noi sinergii în teritoriu stimulând apariţia pentru dezvoltarea  unor noi 

companii în domeniu. 

Sectorul industrial alimentar este reprezentat în principal de Lactag SA, Avicola Costești SA, 

Fructigena SRL, Muntenia Costești SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 SRL. 
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 Industria chimica stimulată de industria chimică din zona metropolitană Pitești,  PARAFIN 

& WAX SRL creează un nou micropol pentru materiale de construcţii speciale. Prin 

departamentul de cercetare dezvoltare creează condiţii pentru un cluster inovativ. Industria 

alimentară bazată pe existenţa materiilor prime din zonă, şi de proximitatea pieţei Piteşti îşi 

menţine o cotă importantă din activitatea industrială. 

Ca zonă periurbană, sunt stimulate să apară mici activităţi industriale de dimensiuni medii, ca 

urmare proximităţii de zona metropolitană Piteşti. 

Ipoteza 2: Menţinerea statutului de centru agroindustrial cu ponderi echilibrate între 

sectorul agricol şi cel industrial 

Tendinţa de echilibru dintre agricultură şi industrie se păstrează susţinută de menţinerea 

statutului satelor aparţinătoare. Terenurile agricole continuă să deţină ponderea cea mai 

importantă din suprafața oraşului. 

Echilibrul dintre cele două sectoare este menţinut de balansarea sectorului industrial către 

industria alimentară datorită existenţei produselor locale. Este stimulată apariţia unor poli de 

competitivitate artizanale în domeniul micii industrii 

Se realizează o încetinire a dezindustrializării și delocalizării și o relocalizare în TERITORIU 

a anumitor activităţi. 

Ipoteza 3: Creşterea ponderii sectorului agrar în detrimentul sectorului industrial 

În contextul creării ținutului funcţional Costeşti creşte ponderea activităţilor economice de tip 

agrar. Sectorul industrial este reprezentat în special de sectorul alimentar care prelucrează 

materiile prime din zonă. În cadrul acestui sector sunt create mai multe filiere după modelul 

Lactag. La nivelul teritoriului se realizează centrul de logistică agroalimentar Costeşti care 

furnizează produse pentru zona metropolitană Piteşti. 
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4.1.7 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (BUGET, INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII) 

a. Definirea variabilei 

Țările Uniunii Europene trebuie să gestioneze un echilibru între pe de o parte cererea 

susținută de bunuri/patrimoniu public pentru sectoarele sănătate, cultură, transport și pe de 

altă parte necesitatea raționalizării resurselor bugetare și gestionarea eficientă după principiile 

dezvoltării durabile a finanțelor publice. Un domeniu sensibil la nivel European și național îl 

constituie oferta de servicii în domeniul asistenței medicale. Oferta regrupează ansamblul 

celor ce profesează în domeniu (medici, infirmiere, farmaciști, etc.), infrastructura de baza 

(locul de prestare: spitale, clinici, cabinete, laboratoare, etc.) și echipamentele (scanere, 

blocuri operatorii, etc.).  

Atractivitatea culturală este o componentă importantă care poate influența dezvoltarea 

teritoriului. Din punct de vedere formal, atractivitatea culturală a zonei se definește drept 

capacitatea acesteia de a atrage activități pe teritoriul său. Producția culturală la nivel global 

se industrializează sub influența americană, ceea ce a generat apariția unei ramuri conexe, 

care adeseori înglobează activitatea denumită entertainment (divertisment/agrement).  

Mediul, ca element de atractivitate este definit de două dimensiuni: 

- mediul în sensul de “spațiu emblematic”: spații naturale care contribuie la crearea imaginii 

și la notorietatea unui teritoriu (litoral, masivi muntoși..) 

- mediul în sens “obișnuit”: calitatea aerului, apei, emisii chimice sau sonore, sentimentul de 

securitate (în plan industrial). Această natură obișnuită participă la buna funcționare a 

ecosistemelor (concept de coridor ecologic), dar de asemenea și la atractivitatea unui 

teritoriu. 

Dezvoltarea mobilității oamenilor și mărfurilor constituie un factor determinant indispensabil 

pentru a răspunde aspirațiilor fiecăruia la ameliorarea nivelului și calității vieții, într-o 

economie mondializată unde exigențele ce vizează adaptabilitatea la realitățile în evoluție 

sunt din ce în ce mai puternice. În acest context este importantă confruntarea nevoii de 

transport constatată astăzi și cea previzionată în viitor, cu răspunsurile la nivelul politicilor 

publice, posibil de a fi anticipate, în scopul prevenirii riscurilor de regres economic și social. 

În ceea ce privește cererea de transport în special, au fost realizate proiecții globale și 

multimodale cu orizont 2020-2050, la nivelul Uniunii Europene. Aceste previziuni, împreună 

cu abordarea integrând evoluția resurselor în hidrocarburi fosile și prețul energiei, introduc 

modificări substanțiale și impun tendințe noi ale diferitelor tipuri de trafic și în special 

interconectivitatea lor. Evaluările prospective trebuie plasate într-un cadru al constrângerilor 

în creștere în materie de resurse energetice, în special petroliere și a emisiilor de gaz cu efect 

de seră. Calitatea infrastructurii, în special a celei de transport, este primordială într-o logică 

de complementaritate a modurilor. Aceste rețele constituie prima condiție a realizării unui 

ansamblu de obiective umane în materie de amenajare a teritoriilor. 
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b. Indicatori 

Principalii indicatori ai variabilei ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (BUGET, 

INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII): 

- Ponderea personalului din administrația publică în total forță de muncă ocupată  

- Indicele administrativ: numărul personalului din administrația publică/locuitori  

- Acoperirea teritorială cu servicii 

- Accesibilitate servicii TIC 

- Numărul de spitale publice 

- Numărul de spitale private 

- Numărul de servicii de urgență 

- Numărul practicienilor din domeniul sănătății 

- Echipamente culturale inclusiv cele conexe (agrement) 

- Evenimente-festivaluri 

- Indicele de utilizare al echipamentelor culturale 

- Calitatea aerului (intensitatea emisiilor de gaze) 

- Gestionarea deșeurilor  

- Politici publice în domeniul modului de a răspunde la cererea de transport 

- Oferta de infrastructură de transport 

c. Retrospectiva / Evoluția indicatorilor 

A se vedea capitolul 2.2 Retrospectiva factorilor determinanţi ai teritoriului. Variabile 

interne 

d. Ipoteze  

Ipotezele de evoluție relative acestei variabile țin cont de următorii parametri: 
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- evoluția ponderii alocate acestor servicii din PIB/execuții bugetare (spre exemplu  pentru 

sănătate și educație sunt prevederi de 6% din PIB dar alocările sunt mult mai mici) 

- constrângerile privitoare la asigurarea unor servicii obligatorii care după natura lor vor 

influența evoluția numărului de bugetari 

- scăderea numărului bugetarilor, fie prin pensionare, fie datorită migrării lor (în special din 

sănătate și educație) 

Ipoteza 1: O abordare reactivă în domeniul cheltuielilor bugetare pentru serviciile publice. 

Dinamică fluctuantă a veniturilor bugetare 

Această ipoteză corespunde unei logici de continuare a tendinței actuale. De peste 20 de ani, 

sectorul se restructurează dar serviciile nu se ridică la nivelul impus de reglementările 

europene în domeniu. Calitatea serviciilor este una nesatisfăcătoare generând 

disfuncționalități. Această tendință se traduce printr-o creștere intr-un ritm scăzut al ofertei de 

servicii publice ca reacție la creșterea nevoilor și a creșterii condiționărilor legate de normele 

europene în domeniu. Descentralizarea va reuși în final să eficientizeze serviciile publice pe 

principiul serviciu minim garantat la nivelul posibilităților financiare la care se adaugă un 

principiul de co-plată pentru o calitate superioară. Ipoteza conduce la dispariția creativității și 

atractivității culturale în zonă. Produsele culturale conduc spre produse similare, cvasi 

identice la nivel regional și național, ajungând să se banalizeze. Nu mai rămâne nimic 

particular de arătat sau experimentat în teritoriu. Calitatea mediului are de suferit ca urmare a 

politicilor reactive. 

Consecința abordării reactive în domeniul susținerii serviciilor publice, dinamica veniturilor 

bugetare este una fluctuantă: apare necesitate nesatisfăcută/scad veniturile bugetare, răspuns 

acoperire necesitate – trend ascendent. 

Ipoteza 2: Nivel de prestare/venituri din domeniul privat aplicat serviciilor publice. 

Plafonare a veniturilor bugetare 

Această ipoteză este cea a unor reduceri drastice ale cheltuielilor publice în cadrul unor 

planuri/contracte de management (pe criterii de calitate și eficiență) care se impun în scopul 

evoluției serviciilor oferite/prestate. Această ipoteză se fundamentează pe managementul 

resurselor umane foarte strict și pe măsuri ce pot conduce la reajustări drastice în domeniul 

ofertei. Transportul public în comun este practic desființat, existând doar agenți privați care 

susțin fluxul de navetiști către Pitești. În această ipoteză, creativitatea și atractivitatea 

culturală, practic dispar datorită impunerii criteriului eficienței economice. Neaplicând 

principiul poluatorul plătește ca urmare unei abordări a eficienței economice, calitatea 

mediului are de suferit. Această abordare conduce la o lipsă de atractivitate a teritoriului, cu 

asigurarea unui strict necesar. Acest lucru conduce la plafonarea veniturilor bugetare. 

Ipoteza 3: Un nou model pentru serviciul public: recunoașterea unor noi nevoi necesitând 

un management public. Creșterea veniturilor bugetare 
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Nivel intercomunitar 

În această ipoteză, serviciile publice sunt organizate la nivel intercomunitar pentru zona 

Ținutului Costești. Acest lucru se va face după modelul Protoieriei și Spitalului Județean 

Costești pentru servicii asigurate unui areal extins. Această ipoteză ia în calcul o reducere 

limitată a cheltuielilor publice dar care antrenează evoluția pozitivă a dimensiunii calitative a 

serviciului, prin implementarea unor indicatori de eficiență. Acești indicatori sunt 

fundamentați pe gradul de satisfacție al utilizatorilor zonei extinse. În cazul acestei ipoteze, 

este foarte posibil ca o parte importantă a serviciilor să evolueze către externalizare. Ipoteza 

conduce în materie de resurse umane, spre o funcționare a sectorului public bazată pe 

inginerie și gestiune a sectorului în detrimentul unei funcționări bazate pe 

prestarea/executarea serviciului. În consecință, apare o evoluție spre mobilitate în detrimentul 

locului de muncă garantat. În același timp asistăm la apariția unor servicii locale la nivelul 

zonei extinse, necesitând managementul public (formare, mediu, transport în comun, etc.). 

Aceste servicii pot lua diverse forme de tipul delegare de serviciu public, concesiune, etc. 

Ipoteza are ca premisă descentralizarea puternică și creșterea rolului parteneriatului public-

privat. Acest parteneriat este mobilizat pentru finanțarea investițiilor care conduc la punerea 

sub semnul întrebării a noțiunii de „bun public”, noțiune, probabil înlocuită de “funcțiune de 

interes public”. Nivelul intercomunitar susține un serviciu public de creativitate și 

atractivitate culturala. Gestionarea la nivel intercomunitar care garantează utilizarea 

terenurilor într-un mod care să respecte biodiversitatea (teritoriul extins cu vocație agrară) 

garantează o calitate bună a mediului. Creșterea paletei de servicii la un nivel intracomunitar 

conduce la o creștere a atractivității și a dinamicii locale, care generează o creștere a 

veniturilor bugetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 

4.1.8 PIAȚA IMOBILIARĂ ȘI CALITATEA LOCATIVĂ 

a. Definiție: 

Problema în domeniul funciar în general, a pieței imobiliare în special, devine o condiție 

prealabila importanta practic a oricărui proiect de investiții, fie ca este vorba de dezvoltare 

economica, producție agricolă, rezidențial, infrastructura de transport, spații naturale, 

echipamente publice, etc. Aceste probleme pot întârzia proiectele esențiale pentru viitorul 

TERITORIULUI și chiar paraliza ca urmare a unei eventuale lipse de anticipare a 

colectivităților publice. 

b. Indicatori: 

- concertare şi transversalitate 

- predictibilitate 

- transparenta a deciziilor publice în acest domeniu  

c. Retrospectiva/Evoluție/ Evaluare 

A se vedea capitolul 2.2 Retrospectiva factorilor determinanţi ai teritoriului. Variabile 

interne 

d. Ipoteze 

Ipoteza 1: continuarea tendinței în domeniul politicii funciare şi de amenajare a 

TERITORIULUI de cvasi-dereglementare 

Reglementarea în cadrul acestei piețe este deficitară. Anticipăm puțin, în special în domeniul 

marilor proiecte şi constatam o atitudine de indecizie în  politica la nivel strategic. Sunt 

inexistente practic instrumentele de tip companii publice de investiții sau parteneriat public 

privat. Sistemul fiscal continuă să fie inadaptat existând puține facilitați pentru domeniu. 

Procedurile  lungi şi greoaie paralizează deciziile de investiții. Administrațiile publice în 

principiu responsabile în domeniu, sunt în fapt fără capacitate reală de acțiune şi în 

consecința au o slabă viziune globală. Din acest motiv, inițiativele strategice în domeniu, 

respectiv  propunerile de zonare şi creare a unor zone de activități. Deși există cereri pentru 

locuințe ANL, nu există răspuns. Nu există acţiune în domeniul locuinţelor sociale pentru 

atragerea/fixarea unor specialişti în domeniul public şi/său privat. Nu există o politică publică 

de renovare a patrimoniului cu destinaţie locuire. Nu exista o gândire de sistematizare care să 

încurajeze crearea unui fond funciar atractiv, care să contribuie la atractivitatea localităţii. Nu 

exista consens  intre actorii semnificativi în domeniu, ceea ce conduce la un dialog redus. 

Acţiunile sunt în cea mai mare parte punctuale, gradul  de concertare ca urmare a unor 

politici de oportunitate sunt cvasi-inexistente. Piaţa imobiliară este neatractivă îndreptată spre 

eficienţa moderată şi utilitate de o calitate relativ scăzută. Costul spaţiilor comerciale va 

continua să crească.  
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Ipoteza 2: voința actorilor publici de control strict al pieţei, fără dialog şi concertare 

generând conflicte şi fiind puţin eficientă 

Deciziile publice sunt luate a priori şi sunt în consecinţă deconectate de la realităţile 

economice ale TERITORIULUI, făcându-se abstracţie de principiul subsidiarităţii. 

Dereglementarea de până acum este înlocuită cu o planificare rigidă, constrângătoare. 

Confuzia intervenţiilor creează o slabă eficientă a obligaţiilor în domeniul taxelor şi 

fiscalităţii, care sunt la un nivel înalt. Conflictele în domeniul utilizării terenurilor se 

intensifică (rezidenţială, utilizare economică, echipamente publice, spaţii naturale, etc). Piaţa 

imobiliară este caracterizată de o atractivitate moderată, în acest context calitatea este şi ea 

una modestă. Preţurile pentru spaţiile comerciale sunt reglementate dar nu devin atractive 

datorită celorlalte constrângeri. 

Ipoteza 3: reglementare în spiritual cooperării concertate intre utilizatori 

Se creează un observator teritorial pentru fundamentarea strategiilor în domeniu. O politică 

strategică pe termen lung, integrează  factorii importanți,  conducând la instaurarea unei 

predictibilităţi în domeniu. Reactivitatea este posibilă prin decizii rapide care arata o bună 

capacitate de adaptare. TERITORIUL îşi exercită competentele în domeniul amenajării 

TERITORIULUI  în spiritul unei coerențe de ansamblu şi de respect al principiului 

subsidiarităţii. Politicile în domeniu, sunt coordonate cu reglementările urbanistice. 

Procedurile sunt articulate, simplificate şi predictibile. Coerența este asigurată între localităţi 

şi intercomunitar, în baza schemelor de coeziune a TERITORIULUI respectiv Planul de 

Amenajare Zonal. Se creează Ţinutul Costeştiului, amenajarea teritorială care va îngloba 

oraşul Costeşti şi comunele Căteasca, Oarja, Recea, Rociu, Stolnici, Suseni. Se instaurează o 

cooperare  între actorii tuturor nivelurilor: Stat, Regiune, Intercomunalitate, Colectivităţi 

locale. Încet piaţa imobiliară începe să devină atractivă. Se promovează proximitatea de 

Piteşti (periurban funcţional) şi funcţia de micro-centru zonal (spital judeţean, protoerie, 

judecătorie etc.). 
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4.1.9 GUVERNANȚA TERITORIALĂ/ CADRU INSTITUȚIONAL TERITORIAL 

a. Definiție: 

La nivelul Uniunii Europene  există un cadru politic şi instituţional al guvernanței, bine 

definit încă din anul 2001 şi în plin proces de implementare prin crearea politicilor de 

cooperare în toate ţările membre ale Uniunii Europene ca  şi în cele în curs de aderare. Prin 

Comunicarea Comisiei Europene COM (2003) 615 final, este definit cadrul general şi 

instituţional al temei.  În ultimii zece ani, sprijinul pentru bună guvernanţă a devenit un 

instrument fundamental al ajutorului pentru dezvoltare. Acest element este integrat în 

programele de cooperare ale Comisiei. Acest concept acoperă mai multe aspecte. Cu toate că 

nu există o definiţie clară a bunei guvernanţe, termenul se referă, în general, la elementele de 

bază ale legăturii dintre stat şi societate: normele, procesele şi comportamentele prin care sunt 

organizate interesele, prin care sunt gestionate resursele şi prin care puterea este exercitată în 

societate. Calitatea guvernanţei este, prin urmare, adesea bazată pe capacitatea unui stat de a 

oferi cetăţenilor săi servicii de bază care să permită reducerea sărăciei şi promovarea 

dezvoltării. Există o gamă largă de instrumente disponibile pentru a promova guvernanța în 

cadrul combaterii sărăciei şi a promovării dezvoltării durabile, şi anume: ajutorul umanitar, 

sprijinul pentru dezvoltarea instituţională în domenii cum ar fi transportul, sănătatea sau 

educaţia, reforma administrativă şi combaterea corupţiei, însuşirea programelor de reformă în 

aceste ţări, menţinerea păcii şi securităţii, promovarea drepturilor omului, promovarea 

participării societăţii civile, promovarea comerţului şi sprijinul bugetar. 

Abordări inovatoare de acest tip au apărut în România după  anul 2007, anul aderării la 

Uniunea Europeană. Deşi în viziunea Uniunii Europene pentru  fundamentările politicilor şi 

implementarea strategiilor, în scopul eficientizării lor, trebuie deschis un dialog cu toate 

părţile implicate, cadrul românesc a creat în mod concret doar Grupuri de Acţiune Locală ca 

structuri ale guvernanței în cadrul Axei 4 LEADER din cadrul Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013. Societatea civilă româneasca este la nivel local puţin 

dezvoltată şi cu activităţi cu impact minor. Administraţiile publice locale, rareori au iniţiat un 

dialog cu mediul privat. Nu exista iniţiative de tip partenerial la nivel local. Atât aleşii locali 

cât şi cei naţionali şi europeni au un dialog formal cu TERITORIUL. 

b. Indicatori: 

- Deschiderea teritoriilor către parteneriate între toţi actorii 

- Gradul de asociere şi deschidere pentru dialog al actorilor locali 

- Realizările în domeniul creării unui cadru instituţional şi inițierii unui Pact Teritorial bazat 

pe guvernanță  
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c. Retrospectivă/Evoluţie/Evaluare 

A se vedea capitolul 2.2 Retrospectiva factorilor determinanţi ai teritoriului. Variabile 

interne 

d. Ipoteze 

TERITORIUL nu dispune de un trecut al unei guvernanțe locale dar strategia Europa 2020 

impune și condiționează prin politica sa de coeziune, un management al fondurilor europene 

fundamentat pe guvernanță și crearea unui cadru instituțional adecvat. 

Ipoteza 1:  status qvo al competiției între colectivitățile locale 

Guvernanța locală nu s-a coagulat în TERITORIU.  Actorii locali, inclusiv societatea civilă 

nu au inițiative comune. GAL-ul nu a reprezentat un succes. Competențele actorilor 

instituționali și fiscalitatea sunt neclare și imprecise. Administrarea TERITORIULUI este 

divizată la nivelul teritorial, necoagulându-se nici o inițiativa intercomunitara  eficienta. 

Reforma fiscala este mereu anunțata dar nu este niciodată pusa în practica. Nu exista o 

strategie fiscala a TERITORIULUI.  Apariția democrației participative informale impusă de 

la nivel comunitar, antrenează  confuzie în societatea civilă organizată și la nivelul acesta 

nestructurându-se nici o inițiativă teritorială. Fiecare localitate încearcă să-și impună propriile 

priorități de dezvoltare. Orașul Costești își menține statutul de mic oraș, fără sa fructifice 

oportunitatea de a deveni centrul micro-zonal Ținutul Costeștiului sau pol periurban (zona 

metropolitana Pitești). 

Ipoteza 2: societatea civilă, organizată sau nu instituțional, se impune, policentrism 

funcțional 

Colectivitățile acționează ca reacție la curentul de opinie al opiniei publice care preia în acest 

fel puterea. Pot fi imaginate doua variante: 

revoltă fiscală; după exemplul mișcărilor contribuabililor vest americani, se creează o 

opoziție puternica la fiscalitatea locala şi naționala, antrenând o practică a managementului 

fondat pe reducerea cheltuielilor și presiune fiscală; guvernanța este fondată pe doua criterii: 

excluderea unui măre număr de investiții pe de o parte și transmiterea lor către inițiative 

private pe de altă parte 

- guvernanța prin forumuri cetățenești, fie la nivelul cultelor, fie la nivelul organizațiilor de 

producție agricolă 

- policentrismul funcțional al Ținutului Costeștiului este o expresie a acțiunii civice în care 

fiecare localitate se specializează pe gestionarea unei necesitați a teritoriului 

Ipoteza 3: reierarhizarea şi recentralizarea financiara în cadrul unei construcții teritoriale: 

se impun teritoriile de proiect intr-un cadru regional european  
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Se realizează descentralizarea reală. Regiunile se poziționează ca principale instrumente ale 

dezvoltării teritoriale consfințind o Europă a regiunilor. Regiunile dezvoltă strategii în 

complementaritate cu teritoriile sale, structurând teritorii de proiect de tip ITI, CLLD,GAL, 

Agenții de Dezvoltare Intercomunitare. Este fondată o fiscalitate teritoriala, pe strategii 

fiscale teritoriale, în care sunt definite instrumente și mecanisme pentru dezvoltarea 

TERITORIULUI.  Guvernanța este distribuită între colectivitățile teritoriale în cadrul unei 

conferințe a consiliilor locale, din care fac parte reprezentanți ai societății civile organizate. 

Statul joaca doar un rol regulator. Regiunea are un rol de coordonare decisivă  în cadrul 

căruia teritorii de proiect devin motoarele dezvoltării.  

Deși GAL-ul nu a reprezentat decât o reușită parțială, Ținutul Costeştiului (alcătuit din 

Căteasca, Costești, Oarja, Recea, Rociu, Stolnici, Suseni) se impune ca TERITORIU DE 

PROIECT. Administrarea se realizează prin crearea unui mecanism de tip Dezvoltare Locală 

plasată sub Responsabilitatea Comunității.  
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4.2 ANALIZA VENN 

 

 

ABORDARE  

I. A. Inițierea procesului de planificare strategică  

I.B. Identificarea părților participante la strategia de dezvoltare teritorială  

EVALUAREA FACTORILOR INTERESAȚI  

INTERDEPENDENTA FACTORI INTERESAŢI  

DIAGRAMA VENN- STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ  

I.C. Stabilirea structurii organizatorice a Strategiei de dezvoltare teritorială  

I.D. Instituţionalizarea procesului de definire strategic  
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ABORDARE 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare 

socio-economica al căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-

economice şi potenţialul natural. Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este 

cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul 

nostru comun", cunoscut şi sub numele de "Raportul Bruntland" -  "dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

Conceptul de  guvernanţă defineşte un nou mod de administrare, gestionare, management şi 

reglementare mai suplu şi etic, fondat pe un parteneriat deschis între diferiţii actori şi/sau 

părţi interesate atât la nivel local cât şi la nivel global. Conceptul vizează gestiunea publică 

într-un mod colectiv şi colaborativ al bunurilor comune (bunuri publice). 

Conceptul de dezvoltare concertată îmbină principiile dezvoltării durabile cu principiile 

guvernanței, împreună reprezentând fundamentul conceptual al Strategiei EUROPA 2020. 

Dezvoltarea concertată vizează în consecinţă o dezvoltare care să ţină cont de interesele 

actorilor locali din teritoriu pe care să-i implice în definirea şi implementarea strategiei de 

dezvoltare. Obiectivele unei abordări strategice de acest mod ţintesc deci o dezvoltare 

durabilă printr-un proces transparent şi etic la care actorii locali ai teritoriului se implică într-

un efort concertat (concertare = convergenţă a acţiunilor). Un astfel de proces complex 

impune un tip de organizare specifică. 

În organizarea procesului de definire şi planificare strategică în contextul unui model de 

dezvoltare concertată, distingem următoarele etape: 

A. Iniţierea procesului de planificare strategică  

B. Identificarea participanţilor la elaborarea strategiei teritoriale  

C. Stabilirea structurii organizatorice pentru coordonarea şi  elaborarea strategiei 

teritoriale 

D. Instituţionalizarea procesului de elaborare şi implementare a strategiei teritoriale 
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I. A. Inițierea procesului de planificare strategică 

Responsabilitățile legate de organizarea unei strategii teritoriale includ:  

 Definirea domeniului pentru care se desfăşoară procesul de definire şi planificare a 

strategiei teritoriale 

Domeniul strategic este dezvoltarea concertată vizând proiectul teritorial Ținutul Costeștiului. 

În cadrul acestuia dezvoltarea strategica urmărește dezvoltarea durabila a centrului 

administrativ Costești, ca reședință a unui teritoriu funcțional (fosta plasă Teleorman). 

 Definirea ariei geografice de planificare a strategiei teritoriale 

Aceasta este Costești şi aria sa de influenţa funcţională.  

 Definirea obiectivelor şi a limitelor unei strategii teritoriale şi a unui plan de acţiune 

În primele etape de elaborare a conceptului de amenajare teritorială în context local şi 

intercomunitar, a fost definit drept obiectiv general REGENERAREA URBANĂ. Au fost 

propuse 5 axe : 

AXA 1 - Funcționalitate și coeziune teritorială 

AXA 2  - Calitate urbană  

AXA 3  - Peisaj rural  

AXA 4  - Plan de acțiune eficiență energetică și Mobilitate durabilă 

AXA 5  - Patrimoniu, cultură și identitate locală 

 

 Iniţierea activităţilor de conştientizare a publicului  

O primă etapă o reprezintă studiile cantitative şi calitative (focus grupuri) desfăşurate în 

teritoriu 

În conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile ce revin autorităţilor teritoriale, 

iniţierea/actualizarea strategiei la nivelul local/judeţean/regional va fi făcută de către 

autoritatea locală/judeţeana/regională. Conducătorului autorităţii respective îi revine funcţia 

de coordonator al demersului strategic conform Legii 215/2010 

Pentru organizarea procesului, cât şi pentru elaborarea/actualizarea şi implementarea 

strategiei teritoriale, sunt necesare coordonarea şi sprijinul autorităţilor administraţiei 

publice, acestea având responsabilităţi directe în implementarea acţiunilor care rezultă din 

procesul de elaborare/actualizare al procesului de definire şi planificare strategica în 

contextul unui model de dezvoltare concertată. 

 



 
                                     

285 
 

 

I.B. Identificarea părților participante la strategia de dezvoltare teritorială 

 

Urmând modelul propus de strategia Europa 2020, strategia de dezvoltare teritorială va fi 

fundamentata şi implementată pe baza unui acord de tip pact teritorial. Un pact teritorial 

implică acordul între toate părţile interesate. Părţile semnatare ale unui pact teritorial se 

angajează să coordoneze şi să-şi sincronizeze agendele politice pentru a-şi concerta eforturile 

şi resursele financiare în favoarea obiectivelor şi țintelor realizării şi implementării strategiei. 

În teritoriu acţionează/interacţionează două tipuri de interese: deţinătorii şi utilizatorii.  

Ca iniţiator, orașul Costești este cel ce a declanşat prezentul demers strategic urmărind 

instituţionalizarea iniţiativei de mai sus. Asumându-şi rolul de iniţiator Costești a demarat 

demersul şi a identificat un TERITORIU FUNCȚIONAL EXTINS DE PROIECT 

(reprezentat de cele 21 localități polarizate), motor al dezvoltării locale, avându-se în vedere 

elementele ce pot determina legăturile funcţionale în teritoriu, având ca scop relansarea şi 

susţinerea unei activităţi economice locale. Aceste elemente sunt impuse de componentele 

teritoriului ce au generat şi sunt în stare să consolideze o coeziune de tip metropolitan; este 

vorba atât de elementele naturale cât şi de elementele antropice. Aria de proiect ca motor al 

dezvoltării locale la iniţiativa orașului Costești ar putea cuprinde: 

1. Orașul Costești 

2. Bârla,  

3. Buzoeşti, 

4. Căldăraru,  

5. Costești,  

6. Hârsești,  

7. Izvoru, 

8.  Lunca Corbului,  

9. Miroși,  

10. Mozăceni,  

11. Negrași,  

12. Popești,  

13. Râca,  

14. Recea,  

15. Rociu,  

16. Săpata,  

17. Slobozia,  

18. Stolnici,  

19. Suseni,  

20. Stefan cel Mare,  

21. Ungheni 
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EVALUAREA FACTORILOR INTERESAȚI 

 

Abordare în evaluarea factorilor interesaţi 

O populaţie constituie/creează în principiu un centru urban dintr-unul din următoarele motive, 

ce devin scop şi element structurant funcţional pentru oraş: 

- Oraş de consum  

- Oraş de producţie 

- Oraş comercial 

Astfel în cadrul acelei funcţiuni ce devine sensul şi modul de existenţa al oraşului, sunt 

prezente două tipuri de interese (Deţinători şi Utilizatori) ce generează constituirea şi 

coagularea unor grupuri şi actori ce interacţionează. Avem pe de o parte deţinătorii care sunt 

proprietarii pământurilor cu destinaţie pentru locuire şi pe de altă parte utilizatorii care sunt 

cei ce folosesc pământurile şi orice alte resurse ale teritoriului în vederea producerii de bunuri 

pentru comercializare. Şi unii şi alţii sunt interesaţi în administrarea teritoriului în care 

deţinătorii cedează din drepturi şi resurse către utilizatori pentru funcţionalitatea şi 

viaţa/dezvoltarea armonioasă a comunităţii create pe teritoriul deţinut.  

Administrarea (administraţia publică locală) este cea care în numele deţinătorilor creează 

condiţiile de funcţionalitate pe care le cedează contra cost (taxe şi impozite) către utilizatori. 

Administraţia publică locală este cea care iniţiază constituirea cadrului funcţionalităţii printr-

un PACT între utilizatori şi deţinători. Ambele interese de grup (deţinători şi utilizatori) îşi 

structurează pentru echilibru structuri ale INTERESELOR PUBLICE (organizaţii NON 

guvernamentale) de ţip:  

- asociații (utilizatori) 

- Culturale, religioase, în domeniul educaţiei, în domeniul protecţiei şi promovării 

patrimoniului local, drepturile omului (deţinători) 

În fapt un pact teritorial se fundamentează pe acordul dintre deţinători (prin administraţii 

publice locale) şi utilizatori (agenţi economici locale), având ca factor de echilibru interesul 

public (societatea civilă – ONG-uri). 
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POPULAȚIA – DEȚINĂTORI 

 

Teritoriul analizat are o populație de 10.892 locuitori înregistrați la 1 ianuarie 2011, respectiv 

10.711 locuitori înregistrați la 1 ianuarie 2014, conform INSSE. Conform datelor obținute în 

urma Recensămintelor din 2002 și 2011, la nivelul anului 2011 erau înregistrați 10.375 

locuitori în Costești, în scădere cu 3,62% fata de anul 2002, când se înregistrau 10.765 

locuitori. 

Densitatea teritoriului este de 100,35 locuitori/ km2, aproape de media națională, de 93 

locuitori/km2 și sub media europeană de 116,92 locuitori/ km2. 

S-au analizat informațiile privind evoluția populației totale la nivelul orașului Costești, pentru 

anii 2007-2014. Conform datelor provizorii celor mai recente (anul 2014), teritoriul analizat 

are aproximativ 10.711  număr persoane. Evoluția pentru anii 2007-2014 a populației arata o 

descreștere a populației sub nivelul scăderii populației la nivel național. populația orașului 

Costești a înregistrat  o scădere cu 3,38% în anul 2014 fata de anul 2007. Populația la nivel 

național a pierdut 4,90% în același interval. 

Conform datelor obținute în urma Recensămintelor din 2002 și 2011, la nivelul anului 2011 

erau înregistrați 10.375 locuitori în Costești, în scădere cu 3,62% fata de anul 2002, când se 

înregistrau 10.765 locuitori. 

Comparativ cu anul 1999, numărul de locuitori a scăzut cu 10,96% în anul 2002 și 14,19% în 

anul 2011. 

Cauzele acestei scăderi sunt multiple şi se înscriu în tendinţa pe care au cunoscut-o 

majoritatea oraşelor din România în ultimii ani: migraţia externă şi internă, migraţia către 

zonele rurale dar şi natalitatea scăzută din ultimele două decenii. Trebuie  menţionat, că o 

parte semnificativă a populaţiei care figurează în datele statistice că rezidenţi ai acestor oraşe, 

sunt plecaţi în alte regiuni din ţara sau în străinătate în calitate de muncitori imigranți. Astfel, 

din datele ultimului recensământ se poate vedea clar acest lucru, existând o discrepanţă mare 

între numărul locuitorilor înregistraţi la oficiile de evidentă a populaţiei şi numărul populaţiei 

care a rezultat în urma recensământului din 2011. 

În ceea ce privește grupele de vârsta, la nivelul orașului Costești se poate observa că 

populația tânără, între grupele de vârsta 0-4 ani, trendul a fost unul crescător intre anii 2004 – 

2011, apoi a scăzut ușor. În schimb categoriile de vârsta 05-19 ani au înregistrat un trend 

descrescător, numărul scăzând de la an la an. Populația între 25 -29 de ani înregistrează un 

trend pozitiv constant în ultimii 4 ani, în timp ce populația cu vârste între 30 și 54 de ani 

înregistrează un trend alternant de la an la an în aceasta perioadă. Populația cu vârste cuprinse 

între 55 – 59 de ani scade drastic, în timp ce populația cu vârste cuprinse între 60 – 64 de ani 

înregistrează un trend crescător de la an la an. La nivelul teritoriului, numărul de persoane de 

peste 65 de ani a înregistrat un trend crescător între anii, încadrându-se în trendul județean. 
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Populația activă a urmat un trend pozitiv între anii 2007-2009, înregistrând o scădere mare în 

ultimii 5 ani, de la 8.145 locuitori în anul 2009 la 7.868 locuitori în anul 2014.  

Migrația internă a populației a oscilat în ultimii ani, înregistrând creșteri și scăderi de la an la 

an, urmând același trend la nivel de județ. 

La nivelul oraşului Costeşti s-a înregistrat în 2014 cel mai mare număr de salariaţi în 

domeniul Industria prelucrătoare respectiv 67.97% din totalul numărului de salariaţi, urmat 

de domeniul comerţ 14,64% şi agricultura 14.05%. În domeniul construcţii numărul 

salariaţilor reprezentau în 2014, 1.24%. Domeniul alte servicii este slab reprezentat prin 

numărul de salariaţi. 

La nivelul oraşului Costeşti s-au înregistrat în 2014, 1040 de salariaţi, în creştere faţă de 417 

în 2010. 

Numărul de salariaţi din domeniul industriei prelucrătoare a crescut de la 51.17% în 2010 la 

67.97% în 2014. 

Șomajul nu reprezintă o problemă deosebită nici în judeţul Argeş nici în oraşul Costeşti. 

Şomajul a evoluat fluctuant, tendinţa fiind una de scădere. Dinamica înregistrată la nivelul 

oraşului Costeşti urmează tendinţele de la nivelul judeţului. 

Numărul şomerilor înregistraţi în oraşul Costeşti în perioada 2010-2014 a urmat aceeaşi trend 

ca cel de la nivelul judeţului Argeş, respectiv a scăzut în 2011 faţă de 2010, ulterior a crescut 

până în 2013 şi scăzând din nou în anul 2014. 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, majoritatea locuitorilor sunt români (99%). 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (98,96%).  

În urma studiului de piață realizat în orașul Costești pe principalele categorii de factori 

interesați, populația rezidentă și agenți economici, a rezultat ca populația rezidentă are 

următoarele preocupări/interese: 

- Populația rezidentă este preocupata într-o măsura foarte mare măsura de atragerea 

investitorilor. Următoarele locuri sunt caracterizate de aspecte care vizează poluarea 

aerului, lipsa locurilor de muncă, lipsa finanțărilor, aşezarea geografică, câinii 

vagabonzi, Lipsa posibilităților de petrecere a timpului liber 

- Populația rezidentă consideră că punctele forte al orașului sunt aşezarea geografică, 

infrastructura rutieră, liniştea şi siguranţa, urmate de administraţia publică, 

agricultura, industria locală și Festivalul “Narcisa de Aur”, Ansamblul de călușari 

Mugurelul 

- Majoritatea populației este foarte mulțumita de siguranţa personală (90%), 

funcționalitatea instituțiilor publice și bancare, infrastructura rutieră, iar 64% indică 

nemulțumiri legate de posibilitatea de a obţine venituri din alte activităţi precum și 

lipsa locurilor pentru petrecerea timpului liber. 
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- Opinia generală a cetățenilor este una „bună” despre orașul în care locuiesc și un 

procent la fel de ridicat exprima un grad de mulțumire mare cu privire la utilitățile și 

serviciile oferite de municipalitate. 

- Respondenţii au apreciat agricultura (41%) şi industria (39%) ca fiind cele mai 

potrivite domenii pentru dezvoltarea oraşului Costeşti. De asemenea, 20% din 

subiecţii chestionaţi au optat pentru servicii, comerţ, construcţii, transport şi logistică  

- În ceea ce priveşte nivelul de taxe şi impozite locale, mai mult de jumătate (55%) din 

respondenţi apreciază ca fiind mare, iar 45% din respondenţi consideră că este 

rezonabil nivelul. 

 

Din punctul de vedere al opțiunilor politice județul Argeș este reprezentat de către  

- 12 deputați (6 deputați PSD, 2 deputați PNL,  2 deputați PP-DD, 1 deputat PNL-PD, 1 

deputat PC). 

- 4 senatori (2 senatori PSD, 1 senator PNL, 1 senator UNPR) 

 

Din punctul de vedere al opțiunilor politice orașul Costești este reprezentat de către  

- Camera Deputaților: Nicolescu Theodor Cătălin - USL (PNL), demisionat în 

12.05.2015 

- Senat: Tămagă Constantin - PSD 

Consiliul local Costești este alcătuit din 12 Consilieri locali, cu următoarea apartenență 

politică:  

 3 consilieri PSD 

 3 consilieri PND 

 2 consilieri independenți 

 1 consilier PNTCD 

 1 consilier UNPR 

 1 consilier PLR 

 1 consilier PMP 

Consiliul Județean Argeș – alcătuit din 34 de consilieri, majoritar din punct de vedere 

politic PSD, astfel: 

 15 consilieri PSD 

 7 consilieri PNL 

 4 consilieri independenți 

 3 consilieri PDL 

 2 consilieri PC 

 1 consilier FC 

 1 consilier PP-DD 

 1 consilier PNTCD 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.fp?idp=68&cam=2&leg=2012&idl=1
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Concluzii  

Astfel, pentru definirea factorilor și intereselor/opțiunilor populației în calitate de deținători s-

au analizat și structurat informațiile relevante (cele anterioare). O altă definire a intereselor s-

a făcut pe de o parte în funcție de opțiunile politice și pe de altă parte de nivelul de structurare 

al acțiunii societății civile. 

Rezultă că structurarea intereselor/preocupărilor populației poate fi apreciată astfel: 

- în ceea ce priveşte opţiunile politice la nivelul legislativului naţional, populaţia a decis 

o reprezentare integral social-democrată  

- în ceea ce priveşte opţiunile politice la nivelul judeţean populaţia a decis o  

reprezentare majoritara social-democrată 

- în ceea ce priveşte opţiunile politice la nivelul local, populaţia a optat pentru o 

reprezentare majoritară naţional democrata şi social-liberala. 

- în ceea ce priveşte structura populaţiei pe categorii de vârstă, în teritoriu, observăm o 

pondere de 12% (1.332) categoria copii şi adolescenţi (0-15 ani), o pondere 74% 

(7.868) categoria populaţia activă (16-65 ani) şi o pondere de 14% (1.511) categoria 

pensionari (peste 66 de ani) 

- în ceea ce priveşte structura populaţiei active, constatăm că cele mai importante 

domenii de activitate sunt : domeniul Industria prelucrătoare respectiv 67.97% din 

totalul numărului de salariaţi, urmat de domeniul comerţ 14,64% şi agricultura 

14.05%. 

- numărul șomerilor la nivelul orașului Costești a scăzut cu 44,86% în anul 2014 față de 

anul 2010. 

- În conformitate cu studiul cantitativ la nivelul populaţiei, preocupările în domeniul 

dezvoltării şi utilizării resurselor sunt : incapacitatea de a atrage investiţii (problema 

lipsei locurilor de muncă), slabă capacitate de valorificare a resurselor principale de 

agricultură (opţiune strategică şi problema lipsei de muncă), transport în comun, lipsa 

finanțărilor, aşezarea geografică, câinii vagabonzi, lipsa posibilităților de petrecere a 

timpului liber 
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GUVERNARE LOCALĂ – SPRIJIN PENTRU ECONOMIA LOCALĂ (UTILIZATORI) 

ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII (DEȚINĂTORI) 

 

Guvernarea locală se realizează prin cele două elemente constitutive: administrații 

publice locale și instituțiile deconcentrate ale Administrației publice centrale 

 

 

Instituția Prefectului Județului Argeș 

 

Este organizată şi funcţionează conform cadrului legislativ reprezentat de Legea 188 din 8 

decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi Legea nr. 340/2004 privind Instituţia 

Prefectului (publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004). 

 

Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Argeş şi conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

organizate în judeţul Argeş. 

 

Atribuţiile Instituţiei Prefectului sunt conferite prin Constituţie. Instituţia are calitatea de 

reprezentant al Guvernului în teritoriu. În această calitate este responsabilă de controlul 

legalităţii, contencios-administrativ, apostila şi relaţia cu autorităţile locale.  

 

În cadrul relaţiilor sale cu autorităţile locale, instituţia colaborează pentru determinarea 

priorităţilor de dezvoltare teritorială. De asemenea, gestionează afacerile europene şi relaţiile 

internaţionale şi coordonează serviciile publice deconcentrate. Instituţia are compartimente 

speciale pentru afaceri europene şi cooperare internaţională, dezvoltare economică, servicii 

publice deconcentrate, situaţii de urgenţă afaceri europene şi de asemenea pentru strategii 

programe guvernamentale, dezvoltare economică şi probleme de romi.  

 

În plus, una dintre atribuţiile cele mai importante ale instituţiei este coordonarea activităţii de 

Intervenţie pentru Situaţiile de Urgenţă. În cadrul acestei activităţi, prefectul are calitatea de 

Şef al Protecţiei Civile, gestionând în această calitate fonduri special alocate de la Bugetul de 

Stat pentru crearea bazei logistice de intervenţie în situaţii de criză.  

 

Instituţia are autoritatea de a asigura implementarea strategiei de reformă în administraţia 

publică, raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi 

planurilor de acţiune de la nivelul judeţului Argeş, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă 

serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii, 

stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor 

de acţiune adoptate la nivel naţional, formulează politici, strategii şi proceduri noi, 

actualizează sau îmbunătăţeşte pe cele existente; 

 

Din perspectiva celor de mai sus, constatam că instituţia, deşi are atribuţii atât în coordonare 

şi definire a strategiilor locale de dezvoltare cât şi în control al legalităţii tuturor activităţilor 

administraţiilor publice locale, este implicat mai mult în funcţia de control, dar şi aceasta 
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strict în avizarea/respingerea hotărârilor consiliilor locale şi judeţean. Ca definire a intereselor 

structurate, instituţia deţine o prioritate absolută în ceea ce priveşte activitatea de Intervenţie 

pentru Situaţii de Urgenţă şi apostila. 

 

Instituțiile deconcentrate din județul Argeș, care se afla în coordonarea Instituției 

Prefectului sunt: 

 

Nr. crt. Instituţia 

1 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

2 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEȘ 

3 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIU 

CULTURAL NAŢIONAL 

4 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ȘI INSPECȚIE SOCIALA – 

JUDEŢUL ARGEŞ 

5 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

6 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ 

7 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 

RURALĂ 

8 DIRECŢIA SILVICĂ ARGEŞ 

9 OFICIUL JUDEŢEAN DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

10 

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 

ARGEȘ 

11 

AGENȚIA DE PLĂTI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA – 

CENTRUL JUDEȚEAN 

12 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – 

UNITATEA ADMINISTRATIVĂ ARGEŞ 

13 

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI 

MATERIALULUI SĂDITOR 

14 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR 

15 COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

16 

DIRECŢIA GENERALĂ A 

FINANŢELOR PUBLICE 

17 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE 

19 AGENŢIA REGIONALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUI PITEȘTI 
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Nr. crt. Instituţia 

20 OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE 

21 GARDA NAȚIONALA DE MEDIU- COMISARIATUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

22 ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ – VEDEA 

23 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ ARGEŞ 

24 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PT SPORT ȘI TINERET ARGEȘ 

25 INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII ARGEȘ 

26 CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN 

27 STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE 

28 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 

29 INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

30 INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

31 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 

32 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI ARGEŞ 

33 A.R.R ARGEȘ 

34 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ȘI VÂNĂTOARE – 

INSPECȚIA SILVICĂ ARGEŞ 

 

 

În ceea ce priveşte administraţiile publice locale, în urma analizei principalelor structuri 

instituţionale din cadrul teritoriului analizat s-a constatat dorinţa formală a autorităţilor 

publice locale pentru dezvoltarea strategică locală. În cadrul acestor structuri exista 

departamente de investiţii şi implementare proiecte, de interes local. De asemenea atât la 

nivelul judeţului şi cât şi al orașului exista câte un departamentul de amenajare a teritoriului 

(compartiment Arhitect Şef.) Strategiile de dezvoltare durabilă sunt planificate a se realiza la 

nivel local fiind atribuţii ale administraţiilor publice locale.  
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CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

 

La nivel judeţean, administraţia publică locală este reprezentată de Consiliul Judeţean 

Mehedinţi. Acesta coordonează activităţile consiliilor comunale, orăşeneşti, şi municipale 

pentru crearea şi prestarea serviciilor publice de interes judeţean. 

Consiliul Judeţean Argeș îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare.  Consiliul 

județean, ca autoritate deliberativa a administrației publice locale constituita la nivel județean, 

adopta strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-sociala a județului sau a unor 

zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, 

aproba și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și 

orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea 

acestora; 

Proiecte și programe realizate de Consiliul Judeţean Argeș 

1) Strategia de dezvoltare a Județului Argeș 

2) Programul National de Dezvoltare Locala 

Prezentarea programului 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, 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. 

Obiective de investiţii 

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;  

 unităţi sanitare din mediul rural; 

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

multifuncţionale, teatre;  

 platforme de gunoi;  

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;  

 modernizarea bazelor sportive.  

Obiective derulate în anul 2014 prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat 

conform O.U.G. nr. 28 / 2013 cu modificările și completările ulterioare 
 

T O T A L 182.992.956,64 32.970.242,00 

 

3) Programul "Lapte și corn" 

4) Programul “Primul Ghiozdan” 

5) Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

 

6) Proiecte europene 

 Proiecte în parteneriate 

o Parteneriat Consiliul Județean Argeș, Consiliul Județean Dâmbovița și 

Consiliul Județean Teleorman 

o Parteneriat Ghiţu-Molivişu, comuna Arefu, judeţul Argeș 

o Parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş şi Universitatea din Piteşti 

o Parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş şi Inspectoratul Şcolar Argeş 

 Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Argeș 

 Proiecte în implementare 

o Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS 

EDUCATION - 2013 - 2015 

o Programul Compararea sistemelor educaționale 

o Proiectul ‘’Castrul Câmpulung Jidova’’ 

o Proiectul Muzeul Golești 

o Proiect Situații de urgența - SUD Muntenia 

 Proiecte în pregătire 

http://www.cjarges.ro/proiecte-in-parteneriate
http://www.cjarges.ro/parteneriat-consiliul-judetean-arges-consiliul-judetean-dambovita-si-consiliul-judetean-teleorman
http://www.cjarges.ro/parteneriat-consiliul-judetean-arges-consiliul-judetean-dambovita-si-consiliul-judetean-teleorman
http://www.cjarges.ro/parteneriat-ghitu-molivisu-comuna-arefu-judetul-arges
http://www.cjarges.ro/parteneriat-intre-consiliul-judetean-arges-si-universitatea-din-pitesti
http://www.cjarges.ro/parteneriat-intre-consiliul-judetean-arges-si-inspectoratul-scolar-arges
http://www.cjarges.ro/proiecte-co-finantare
http://www.cjarges.ro/proiecte-in-implementare
http://www.cjarges.ro/programul-comenius-regio-diversity-for-special-needs-education-2013-2015
http://www.cjarges.ro/programul-comenius-regio-diversity-for-special-needs-education-2013-2015
http://www.cjarges.ro/programul-compararea-sistemelor-educationale
http://www.cjarges.ro/proiectul-castrul-campulung-jidova-
http://www.cjarges.ro/proiectul-muzeul-golesti
http://www.cjarges.ro/proiect-situatii-de-urgenta-sud-muntenia
http://www.cjarges.ro/proiecte-implementate
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o Proiect Cetatea Oratea 

o Proiect Cetatea Poienari 

o Proiect Vidraru-Cumpana 

o Proiect Masivul Leaota 

 Proiecte în sustenabilitate 

o Proiectul Savoie-Argeș : les chemins educatifs de la jeunesse /Savoia-

Argeș : parcursuri educative ale tinerilor 

o Proiectul DJ 734 Voinesti – Leresti – Voina 

o Proiectul modernizare DJ 730 Dimbovicioara 

o Proiectul ‘’ Zona Montana a Argeșului și Muscelului 

o Proiect Muzeul Județean Argeș – moștenire culturală, istorie și 

continuitate 

o Comenius regio - Comparing educational systems 

 Proiecte Cofinanțate de CJ Argeș 

o Proiecte implementate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului ARGEȘ 

Principalele Instituții Publice subordonate Consiliului Județean Argeș care vizează și 

pot contribui la dezvoltarea de proiecte/programe în orașul Costești 

1. Instituții publice subordonate 

o Școala Populară de Arte și Meserii 

o Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

o Muzeul Județean Argeș 

2. Servicii publice subordonate 

o Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş 

3. Entități publice 

o Regia Autonoma Județeana de Drumuri R.A. 

4. Instituții învățământ special 

o Școala Specială pentru Copii cu Deficiente Asociate „Sfântul Stelian” 

Costești 

http://www.cjarges.ro/proiect-cetatea-oratea
http://www.cjarges.ro/proiect-cetatea-poienari
http://www.cjarges.ro/768
http://www.cjarges.ro/proiect-masivul-leaota
http://www.cjarges.ro/proiecte-sustenabilitate
http://www.cjarges.ro/proiectul-savoie-arges-les-chemins-educatifs-de-la-jeunesse-/savoia-arges-parcursuri-educative-ale-tinerilor
http://www.cjarges.ro/proiectul-savoie-arges-les-chemins-educatifs-de-la-jeunesse-/savoia-arges-parcursuri-educative-ale-tinerilor
http://www.cjarges.ro/716
http://www.cjarges.ro/proiectul-modernizare-dj-730-dimbovicioara
http://www.cjarges.ro/proiectul-zona-montana-a-argesului-si-muscelului
http://www.cjarges.ro/791
http://www.cjarges.ro/791
http://www.cjarges.ro/comenius-regio-comparing-educational-systems
http://www.cjarges.ro/proiecte-cofinantate-de-cj-arges
http://www.cjarges.ro/proiecte-implementate-de-catre-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-arges
http://www.cjarges.ro/proiecte-implementate-de-catre-directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-arges
http://www.cjarges.ro/institutii-publice
http://www.cjarges.ro/institutii-publice-subordonate
http://www.cjarges.ro/scoala-populara-de-arte-si-meserii
http://www.cjarges.ro/centrul-judetean-pentru-conservarea-si-promovarea-culturii
http://www.cjarges.ro/muzeul-judetean
http://www.cjarges.ro/servicii-publice-subordonate
http://www.cjarges.ro/directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului-arges
http://www.cjarges.ro/entitati-publice
http://www.cjarges.ro/regia-autonoma-judeteana-de-drumuri-r.a.
http://www.cjarges.ro/institutii-invatamant-special
http://www.cjarges.ro/703
http://www.cjarges.ro/703
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Nivelul bazic al administrației publice locale este reprezentat de Primăria Orașului 

Costești și are următoarele principale atribuții: 

Având în vedere prevederile art. 66, 67 şi 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 

215/2001 şi în temeiul art. 70 şi 71 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

Primarul oraşului Costeşti este şeful administraţiei publice locale şi va avea următoarele 

atribuţii în calitate de reprezentant al statului: asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 

legilor, exercita atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi autoritate tutelară şi atribuţiuni prevăzute 

în Legea 215 din 2001 (împreună cu aparatul propriu de specialitate).  

Dintre aceste ultime atribuţii, enumerăm:  

� asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului;  

� asigură aducerea la îndeplinirea a hotărârilor consiliului local; 

� poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la 

probleme locale de interes deosebit; 

� prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este nevoie, informări privind starea 

economică şi socială a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

� întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare consiliului local; 

� exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

�ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamitaţilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor împreună cu organele specializate ale statului ; 

� asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă; 

� controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în 

vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

� ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre 

aprobare consiliului local; 

� asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local; 
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� conduce serviciile publice locale; 

� asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; 

� emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

� propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de funcţii, numărul de personal 

şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate; 

� răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

privat al oraşului; 

� ia măsuri pentru controlul depozitarii deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, 

pentru igienizarea malurilor cursurilor de apă din raza oraşului, precum şi pentru 

decolmatarea văilor locale şi a podeţelor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

Organizarea Primăriei 

Primăria oraşului Costeşti îşi exercita atribuţiile prin direcţii, servicii şi compartimente. 

Dintre acestea, relevante pentru structurarea intereselor locale sunt: 

 Serviciul Buget Contabilitate Impozite şi Taxe Locale 

 Urbanism, Cadastru, Registrul agricol-protecția mediului 

 Compartimentul Achiziţii Publice şi Dezvoltare Locală 

 Biroul Administrativ Gospodăresc 

 Serviciul Gospodărire Comunală 

 Serviciul Sere - Spaţii Verzi, Salubritate 

 Serviciul Public de Asistență Socială în anul 2014  

 

Consiliul Local al orașului Costești este alcătuit din 12 de Consilieri locali, cu următoarea 

apartenenta politică:  

 3 consilieri PSD 

 3 consilieri PND 

 2 consilieri independenți 

 1 consilier PNŢCD 

 1 consilier UNPR 

 1 consilier PLR 

 1 consilier PMP 

 

Primăria oraşului Costeşti deţine instrumente ale gestionarii/managementului dezvoltării. 

Acestea sunt Strategia de dezvoltare locală a oraşului Costeşti – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015 şi Planul Urbanistic General realizat în 2003 şi aprobat în 2013, valabil conform 

legislației în vigoare 10 ani.  
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Principalele obiective ale Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Costeşti ţin cont de 

obiectivele generale exprimate la nivel de Regiune de Dezvoltare şi se referă la: 

Obiectivul 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază a oraşului Costeşti 

Obiectivul 2: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de educaţie, sănătate, sociale şi pentru 

siguranţă public 

Obiectivul 3: Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea unui grad înalt de incluziune socială 

şi reducerea disparităţilor sociale 

Obiectivul 4: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei valorificări 

durabile a resurselor natural 

Obiectivul 5: Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic şi competitiv 

Obiectivul 6: Sporirea identităţii şi coeziunii locale 

Aceste axe au fost dezvoltate într-un Plan de măsuri şi proiecte conducând la un număr 88 de 

propuneri de proiecte. 

Concluzii 

Având în vedere modul în care au acţionat până în prezent şi este prevăzut să acţioneze în 

viitor macro-factorii şi factorii locali, demersul strategic la nivelul local orașul Costești, îşi 

impune ca obiectiv regenerarea urbană. Aceasta vizează valorizarea resurselor locale prin 

animarea teritorială, urmărind să creeze atractivitate teritorială care să conducă la creştere 

demografică, creştere economică, indicele dezvoltării umane locale/calitatea vieţii. În vederea 

realizării acestui obiectiv, instituţiile îşi propun crearea mecanismelor de sprijin pentru 

dezvoltarea locală.  

Astfel au fost definite interesele structurate şi implicarea acestor instituţii: 

Instituţia prefectului are interes şi îşi exercita interesul în domeniul controlului legalităţii 

activităţilor administraţiilor publice locale dar nu pare să aibă o iniţiativă în domeniul 

demersurilor strategice locale. De asemenea instituţia are interesul şi atribuţia de a 

implementa politici şi programe guvernamentale în teritoriu dar nu are pârghii de 

implementare şi instrumente de măsurare a eficienţei implementării acestora ( în principiu 

politicile şi programele guvernamentale nu au avut o dimensiune strategică locală). 

Consiliul Judeţean are interes şi îşi exercită interesul în domeniul reglementarii amenajării 

teritoriului judeţean, exercitând doar în mod coercitiv funcţia de control în domeniul 

reglementărilor amenajării teritoriului.  

Primăria orașului Costești are interes şi îşi exercită interesul în domeniul reglementarii 

amenajării locale. Deşi are o strategie valabilă până în 2015 şi un PUG valabil până în 2018, 

primăria nu şi-a creat pârghii şi mecanisme de implementare eficientă şi nici instrumente de 

măsurare a eficienţei implementării acestora. Neexistând o alegere strategică (definirea a unu-
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trei domenii poli de competenta/excelentă) demersul strategic actual a fost unul tranzitoriu 

până la redefinirea corelată pentru cele două instrumente strategice cu strategia macro Europa 

2020. Fiind iniţiatorul prezentului demers strategic, instituţia îşi propune definirea unei 

strategii de relansare economice prin susţinerea economiei locale bazate pe resursele 

teritoriului şi tradiţie.  

 

Grup de Acţiune Locală oraș Costești 

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) reprezintă parteneriate între autorităţile locale, sectoarele 

private și civile. Rolul lor este acela de a pregăti și implementa strategiile de dezvoltare 

locală, care vor pune în aplicare obiectivele din Regulamentul Consiliului (CE) 1698/2005 în 

aria locală aleasă de acestea. 

GAL-ul are sarcina de a identifica şi implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua 

decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a le administra, cu scopul de a asigura 

dezvoltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezintă. 

Denumire Acoperire comune 

GAL 

Suprafa

ţă totală 

Km2 

Populaţie Reprez

entant 

legal 

Date de contact 

GAL 

Asociaţia GAL 

Găvanu Burdea  

Comune:  

Bîrla, Buzoeşti, 

Căldăraru, Corbu, 

Hîrseşti, Lunca 

Corbului, Miroşi, 

Săpata, Sârbii 

Măgura, Stolnici, 

Ungheni,Tufeni.  

Oraşe:  

Costeşti.  

997,4  49.333  Ion  

PANĂ  

Adresa: Com. Bîrla, 

sat Bîrla, str. 

Principală, nr. 127, 

jud. Argeş, C.P. 

117090  

Tel: 0752 029 000, 
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E-mail: 

galgavanuburdea@ya

hoo.com  

office@gal-

gavanuburdea.ro  

www.gal-
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MEDIUL ECONOMIC – UTILIZATORI 

 

În decursul anilor economia locală Costeşti nu a avut o evoluţie uniformă, liniară, ci a 

înregistrat ca orice economie fluctuantă, şi creșteri şi reduceri, dar şi stagnări. Daca înainte de 

1989 era înfloritoare, imediat după Revoluție a avut probleme în restructurarea cerută de 

noile realităţi economice. În condițiile în care societățile de stat şi-au redus mereu personalul 

și activitățile, orașul și-a regăsit resursele de dezvoltare economică în inițiativa privata, 

dovada fiind multitudinea societăţilor comerciale care activează în oraș. Datorita politicilor 

publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice și a creșterii nivelului de trai au devenit 

priorităţi naționale, iar în acest context, continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, 

implicarea factorilor locali și a reprezentanților societăţilor private au devenit din ce în ce mai 

stringente în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economică 

indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate din fonduri guvernamentale, din fonduri 

private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe. 

În decursul perioadei 2010-2014, în economia oraşului Costeşti dominant a fost domeniul 

industriei, urmat de domeniul agriculturii şi cel al serviciilor. Cifra de afaceri realizată de 

firmele din oraşul Costeşti a crescut de două ori în perioada 2010-2014, de la 136,446,379 

RON la 273,254,274 RON. 

Domeniul Servicii cumula 18.2 % din cifra de afaceri a firmelor din oraş în anul 2014, în 

scădere de la 28.45%. Firmele din domeniul Construcţiilor şi cel al Serviciilor în turism deţin 

împreună sub 1% din cifra de afaceri totală a firmelor din Costeşti. 

Conform „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 

2009-2015” pentru anul 2007 principalele ramuri economice din localitatea Costești au fost: 

industria cu 36,21%, comerțul 36,07%, prestările de servicii 14,09% şi agricultura 13,63%. 

119. 

Productivitatea firmelor din Costeşti (Cifra de afaceri/ numărul de salariaţi) 

Productivitatea 

firmelor din Costeşti 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

A - Agricultura, 

silvicultura și pescuit 
232,344.32 317,269.62 319,903.90 309,279.05 268,538.65 

C - Industria 

prelucrătoare 
142,078.21 160,725.19 170,808.76 171,756.87 156,732.35 

E - Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activităţi de 

decontaminare 

- - - - - 

F - Construcții 28,327.30 48,767.43 80,000.58 128,846.28 127,714.42 

G - Comerț cu ridicata 

şi cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

193,015.20 203,029.14 167,019.68 165,063.84 179,363.28 

H - Transport şi 690,122.00 285,510.33 255,162.08 237,070.41 622,235.00 
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Productivitatea 

firmelor din Costeşti 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

depozitare 

I - Hoteluri şi 

restaurante 
3,316.00 8,136.20 68,164.50 20,473.20 68,501.00 

J - Informații şi 

comunicații 
65,821.75 71,459.25 103,728.00 103,979.25 85,037.25 

K - Intermedieri 

financiare şi asigurări 
46,722.00 - - - 47,335.00 

M - Activităţi 

profesionale, științifice 

şi tehnice  

235,591.00 229,296.00 219,148.00 204,960.00 515,585.33 

N - Activităţi de servicii 

administrative şi 

activităţi de servicii 

suport  

- - - 197,178.00 82,817.00 

O - Administraţie 

publică şi apărare; 

asigurări sociale din 

sistemul public 

4,460.50 3,442.50 6,487.00 9,589.50 13,349.00 

R - Activităţi de 

spectacole, culturale şi 

recreative 

- - - 9,117.00 - 

S - Alte activităţi de 

servicii 
- 6,262.00 10,796.50 6,874.00 10,865.50 

Sursă: www.listafirme.ro 

Cea mai ridicată productivitate s-a înregistrat în oraşul Costeşti în perioada 2010-2014 în 

domeniul „Transport şi depozitare”, unde cifra de afaceri raportată la numărul de angajaţi a 

fost de 622,235 RON în anul 2014. Principalele firme ce activează în acest domeniu sunt 

Mavi Diam Instal SRL şi Liviu & Georgiana Trans SRL. 

Următorul domeniu cu o productivitate a muncii ridicată a fost în anul 2014 „Activităţi 

profesionale, științifice şi tehnice”cu 515,585 RON/ angajat. 

O productivitate ridicată s-a înregistrat şi în domeniul „Agricultura, silvicultura și pescuit” 

de 268,538 RON în anul 2014. Principalele firme au fost: Avicola Costești SA, Fructigena 

SRL, Midagro SRL, Ave Agrosilv 2001 SRL. 

În anul 2014, 30 de firme au înregistrat o cifră de afaceri de peste 1 milion RON. Printre 

acestea enumeram: LACTAG SA, COMEFIN SA, AVICOLA COSTEȘTI SA, FARM ZOO 

STAR SRL, FRUCTIGENA SRL, PARAFIN & WAX SRL, MUNTENIA COSTEȘTI SRL, 

PUFI SRL, MIDAGRO SRL. 

- S.C. COMEFIN S.A. – producția de piese și accesorii pentru autovehicule;* societatea care 

a înregistrat cea mai mare cifra de afaceri în anul 2007 la nivelul Orașului Costești. 

- S.C. LACTAG S.A – fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; 

-  S.C. FINEX S.R.L. – fabricarea de șuruburi, buloane, piese metalice. 

Industria asigură cea mai mare parte a locurilor de muncă din oraș. 

http://www.listafirme.ro/
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În prezent SC FINEX SRL se află în faliment fiind în procedură de insolvenţă la Tribunalul 

Comercial Argeş cu număr dosar 1872/1259/2011. SC Lactag SA şi SC Comfin SA se află şi 

în prezent printre cele mai importante societăţi din oraş. 

 

Agenți economici prestatorii de servicii publice în orașul Costești: 

-      Salubrizare: 

 Serviciul Apă Canal Gunoi Costești  

 Iluminat public 

Orașul Costești 

- Transport local 

Nu există 

- Alimentare cu Apa 

SC Apa Canal 2000 SA Pitești 

Sector important al economiei locale îl reprezintă Telecomunicațiile.  

Acoperirea serviciilor de telecomunicații mobile și de date (GPRS) pentru Costești este 

totală, conform principalilor furnizori naționali (Orange, Vodafone, Telekom). Serviciile de 

telecomunicații 3G pot fi accesate din orice punct al orașului, din exteriorul clădirilor. 

Acoperirea 3G în interiorul clădirilor nu este disponibila încă pentru tot teritoriul orașului.  

Principalii furnizori de telefonie fixa sunt Romtelecom, RDS, AKTA, dar pot beneficia și de 

soluțiile de telefonie fixa oferite de companiile amintite mai sus. 

Costești Argeș Online este unul dintre cele mai importante portaluri din Costești, oferind 

informații locale, tv online dar și radio online http://www.costesti-ag.ro/ . 

Televiziuni locale Costești 

 TV Costești 

 Absolut TV 

 Argeș TV 

 Muscel TV 

 Curier TV 

Televiziunea digitala prin satelit este oferita de companiile Romtelecom (Dolce), RCS & 

RDS (DIGI TV) și AKTA. Televiziunea prin cablu este oferită de companiile cu acoperire 

naționala (RCS&RDS, UPC) dar și de operatori locali care au licență de transmisie. 

 

Radio local: Radio Costești Argeș 

Serviciile Internet sunt oferite de operatorii naționali RDS&RCS, Romtelecom și AKTA. 

http://lege5.ro/Institutie/gezdkoi/tribunalul-comercial-arges
http://lege5.ro/Institutie/gezdkoi/tribunalul-comercial-arges
http://www.costesti-ag.ro/
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Ziare locale: Buletin de Argeș, Universul argeșean, Ziarul Profit Argeșean, Jurnal de Argeș, 

Curierul zilei, Argeșul, Ancheta, Obiectiv de Argeș, Gherla. 

Cadrul patrimonial ce poate genera un plan de marketare/atractivitate al teritoriului, poate fi 

caracterizat astfel: 

Exista o tentativa de redefinire a identității Costeştiului prin organizarea festivalurilor Narcisa 

de Aur, Călușul și Mugurelul. 

Există patrimoniu cultural și istoric, dar nu este valorificat. Starea fizică a acestuia este una 

caracterizată de o degradare accentuată. 

Există puține produse tradiționale locale dar nu sunt valorificate. Conform “Strategiei de 

dezvoltare locala a orașului Costești – jud. Argeș pentru perioada 2009-2015”, la nivelul 

orașului Costești au fost identificate trei produse tradiționale: telemea de oaie de Costești, 

telemea de capră de Costești și urdă de oaie de Costești. Nu poate fi identificat vreun element 

de Consum – obișnuința – a produselor locale.  

În urma studiului de piață realizat în orașul Costești pe principalele categorii de factori 

interesați, agenți economici, au rezultat următoarele preocupări/ interese: 

 respondenţii chestionaţi consideră că localitatea Costeşti deţine potenţial turistic, este 

atractivă pentru locuitorii şi companiile din alte regiuni, dar cea mai mare problem 

este atragerea investitorilor; 

 54% din respondenţi deţin proprietăţi în oraşul Costeşti, Majoritatea, nu îşi doresc să 

înstrăineze terenul pe care îl deţin, dar 77%  dintre aceştia nu doresc să mai cumpere 

teren în oraş pentru că nu pot să îl valorifice, fiind subestimată valoarea; 

 în ceea ce priveşte nivelul de taxe şi impozite locale, mai mult de jumătate (55%) din 

respondenţi apreciază ca fiind mare; 

 47% din agenţii economici chestionaţi consideră că infrastructura rutieră, gestionarea 

deşeurilor şi utilităţile sunt principalele probleme ale oraşului, rezolvarea lor fiind 

prioritară; 

 subiecţii chestionaţi susţin că deşi punctual tare al oraşului Costeşti este forţa tânără 

de muncă, punctual slab este lipsa locurilor de muncă; 

 subiecţii chestionaţi şi-au exprimat gradul de nemulţumire privind posibilitatea de a 

obţine venituri din alte activităţi; 

 companiile existente în Costeşti sunt în general mici, cu mai puţin de 20 de angajaţi 

nu doresc să migreze, dar au nevoie de sprijin pentru accesarea finanţărilor şi facilităţi 

fiscale pentru a se dezvolta; 

 în ceea ce priveşte agricultura, companiile ce-şi derulează activitatea în Costeşti arată 

clar încrederea în potenţialul agricol al zonei. Polul optimiştilor tinde să-şi impună 

punctul de vedere; 

 populaţia este încântată de situaţia actuală a oraşului şi doreşte îmbunătăţirea 

investiţiilor în zonă care să permită o dezvoltare durabilă şi coerentă pe termen mediu 

şi lung. 
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Concluzii 

Este necesară deschiderea unui dialog între APL, mediul de afaceri local și ONG-uri. În 

cadrul acestui dialog ar urma să se definească mecanisme și politici de sprijin pentru 

RENAȘTERE ECONOMICĂ prin DEFINIREA TERITORIUL FUNCȚIONAL 

POLARIZATOR PENTRU REGENERARE ECONOMICĂ. Cheia relansării se află în 

resursele locale și antreprenorialul local, pentru o economie locală care să creeze atractivitate 

teritorială.  

Astfel au fost definite interesele structurate și implicarea actorilor importanți din 

cadrul mediului economic (utilizatori). 

Propunerile pentru implicarea în faza operaționala de elaborare/reactualizare a demersului 

strategic în domeniul activității economice au fost evaluate în funcție de structurarea pe 

ramuri și a ponderii acestora în PIB-ul local în corelație cu preocupările și structura 

categoriilor de populație și al structurării preocupărilor civice. 

 

În decursul perioadei 2010-2014, în economia oraşului Costeşti dominant a fost domeniul 

industriei (industria prelucrătoare), urmat de domeniul agriculturii şi cel al serviciilor. Cifra 

de afaceri realizată de firmele din oraşul Costeşti a crescut de două ori în perioada 2010-

2014, de la 136,446,379 RON la 273,254,274 RON. 

Domeniul Servicii cumula 18.2 % din cifra de afaceri a firmelor din oraş în anul 2014, în 

scădere de la 28.45%. Firmele din domeniul Construcţiilor şi cel al Serviciilor în turism deţin 

împreună sub 1% din cifra de afaceri totală a firmelor din Costeşti. 

 

Cele mai importante companii sunt din domeniul industria prelucrătoare. 

 

Din domeniul serviciilor publice doar domeniul de transport public este un domeniu 

important dar și unul deficitar în percepția locuitorilor. O problemă deosebită o prezintă 

turismul. În orașul Costești această ramură este foarte puţin dezvoltată. Nu există nici o 

structură de cazare care să poată găzdui turişti, participanți la evenimentele culturale şi 

sociale organizate cu diferite ocazii.  

 

Deși bine reprezentată, mass-media nu pare să se fi adaptat problematicii locale, dar este 

indispensabilă în demersul strategic. 
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ELEMENTE DE ECHILIBRU – INTERESUL PUBLIC: NIVELUL DE STRUCTURARE 

AL ACȚIUNII CIVICE  

 

Organizaţiile non-guvernamentale sunt caracterizate printr-o mare mobilitate în ceea ce 

priveşte modul şi direcţiile lor de acţiune. Aceasta mobilitate reprezintă condiţia lor de 

supravieţuire, atâta vreme cât funcţionarea lor este dependentă de o corectă identificare a 

nevoilor în comunitate şi de atragerea resurselor necesare pentru abordarea acestor nevoi.  

 

Din ce în ce mai mult, organizaţiile neguvernamentale (ONG) sunt recunoscute ca o 

componentă semnificativă a societăţii civile şi ca factor care contribuie la susţinerea 

sistemului democratic de guvernare. În particular, multe organizaţii au abilitatea de a ajunge 

la cei mai săraci şi cei mai dezavantajaţi şi oferă celor care nu se fac suficient auziţi pe alte 

canale, posibilitatea de a se exprima, iar implicarea lor în elaborarea şi implementarea 

politicilor ajuta la câştigarea acceptării publice.  

 

 
 

Densitatea ONG-lor pe regiuni istorice, sursa FDSC, 1999.  

 

După 1989, la fel ca şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, în România a crescut 

numărul ONG-lor înregistrate. Aceasta se poate interpreta atât ca o expresie a libertăţii de 

asociere nou-dobândite, cât şi că un rezultat al disponibilităţii fondurilor străine pentru 

sectorul nonprofit. 

 

Pe baza studiului realizat de FDSC se observa, ca la nivel naţional există o discrepanţă 

majoră atât în ceea ce priveşte distribuţia, cât şi densitatea organizaţiilor neguvernamentale. 
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Astfel, putem plasa Crișana, Transilvania, Banatul şi orașul Bucureşti în zonele cu cele mai 

ridicate valori, iar Dobrogea (Oltenia) şi Muntenia în zona cu cele mai mici valori ale 

fenomenului asociativ. 

 

În regiunea Muntenia se regăsesc 7% din totalul ONG-urilor la nivel naţional. 

 

De asemeni, conform Barometrului de opinie publică (2004) la nivelul percepţiei publice 

legată de organizaţiile neguvernamentale se observa faptul că nivelul de încredere în 

structurile asociative este foarte scăzut. Doar 8% din populaţie este membră într-o structură 

neaducătoare de venit, iar nivelul încrederii în ONG-uri este în continuare scăzut - 14%. 

 

Lista ONG-urilor din Argeș 

În judeţul Argeş, activează un număr de 22 organizaţii neguvernamentale acreditate în 

domeniul serviciilor sociale (Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Argeş), respectiv: 

 Asociaţia „Orfanii 2003” – Piteşti; 

 Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – filiala Argeş – Piteşti; 

 Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială HAND ROM – Curtea de Argeş; 

 Asociaţia „Sprijin pentru viaţă” – Piteşti; 

 Asociaţia Română Antidrog Argeş – Piteşti; 

 Fundaţia „Consorţiul pentru Dezvoltare Locală” Mioveni; 

 Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor Argeş – Piteşti; 

 Asociaţia „Reaching Out” – Piteşti; 

 Asociaţia Nevăzătorilor – Filiala Argeş – Piteşti; 

 Fundaţia Solidaritatea Argeşeană – Piteşti 

 Asociaţia Umanitară „Dumnezeu este iubire” – Curtea de Argeş; 

 Asociaţia „Paraschiva” – comuna Pietroşani, sat Retevoieşti; 

 Fundaţia „Lumină în suflet” – Piteşti; 

 Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Teritorială a Surzilor Piteşti; 

 Salvaţi Copiii – Filiala Argeş – Piteşti; 

 Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Argeş – 

Piteşti; 

 Asociaţia „Sfinţii Spiridon şi Irina” – Piteşti; 

 Fundaţia „Copii în Dificultate” – Centrul de Zi „Sf. Cristofor”– Curtea de Argeş; 

 Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Argeş – Piteşti; 

 Asociaţia „Hercules” – Costeşti; 

 Asociaţia „Niciodată singur, mereu împreună” – Piteşti; 

 Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism Argeş – Piteşti. 
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Acreditarea organizaţiilor neguvernamentale ca furnizori de servicii sociale se acordă de 

Comisia de acreditare din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aceasta 

deţinând toate datele referitoare la furnizorii de servicii sociale din judeţul Argeş. 

Majoritatea serviciilor oferite de ONG-urile din județul Argeş în domeniul serviciilor sociale 

sunt de tip informare/consiliere. Activităţile desfăşurate în cadrul acestor servicii sunt 

complexe, incluzând măsuri de prevenţie, intervenţii, cantină socială etc. 

Distribuţia din punct de vedere geografic în județul Argeș a ONG-urilor este următoarea: 

 Piteşti -70% din numărul total de ONG-uri acreditate, 

 Curtea-de-Argeş-10%, 

 Mioveni – 5% 

 Topoloveni – 5% 

 Costeşti – 5% 

 Mediu rural -5%. 

În orașul Costești sunt înregistrate 29 de asociaţii non-guvernamentale și 9 parohii, 

majoritatea cu activitate restrânsă şi fără număr foarte divers de domenii: servicii sociale, 

religie, societate civila, minorități. 

 

LISTA ASOCIAŢIILOR DIN ORAŞUL COSTEȘTI ARGEȘ 

NUME ASOCIAȚIE CUI 

ASOCIAŢIA " DĂRUIȚI O VIAȚA" 30369183 

Adresa: Stejarului 30 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA "COSTEȘTI,SPERANȚA ÎN VIITOR"  15494565 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA "ZILNIC ALĂTURI DE TINE"  23830577 

Adresa: Biserica Veche - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ,,MUSCEL UNGURENI 2012"  30109507 

Adresa: Costești-Vâslan 307 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE VALEA BOIERULUI 

COSTEȘTI - VÎLSAN  

28271441 

Adresa: Costești-Vâslan - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA CULTURAL-SPORTIVA "MUGURELUL"- COSTEȘTI 28175169 

Adresa: Necsulesti 28 Costești Argeș 

http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-daruiti-o-viata-cui30369183.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-costesti-speranta-in-viitor-cui15494565.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-zilnic-alaturi-de-tine-cui23830577.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-crescatorilor-de-animale-muscel-ungureni-2012-cui30109507.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-crescatorilor-de-animale-valea-boierului-costesti-vilsan-cui28271441.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-crescatorilor-de-animale-valea-boierului-costesti-vilsan-cui28271441.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-cultural-sportiva-mugurelul-costesti-cui28175169.html
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NUME ASOCIAȚIE CUI 

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR.1  5576595 

Adresa: ALEXANDRI - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR.2  7396310 

Adresa: PIEȚEI - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR.4  5576722 

Adresa: PIEȚII - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR.9  5660997 

Adresa: BISERICA NOUA - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "BETA"  12685340 

Adresa: Albinelor - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "PIAȚA NR.12"  24872198 

Adresa: Pieții - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.10  15847039 

Adresa: Progresului L32 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.11-COSTESTI 24656623 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.2-COSTESTI 24909416 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.3  5576749 

Adresa: Pieții - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.4  5576579 

Adresa: Pieții - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.5  8031932 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.7 8201751 

Adresa: Biserica Noua - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.8  8212181 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-locatari-nr1-cui5576595.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-locatari-nr2-cui7396310.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-locatari-nr4-cui5576722.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-locatari-nr9-cui5660997.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-beta-cui12685340.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-piata-nr12-cui24872198.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr10-cui15847039.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr11-costesti-cui24656623.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr2-costesti-cui24909416.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr3-cui5576749.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr4-cui5576579.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr5-cui8031932.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr7-cui8201751.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr8-cui8212181.html
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NUME ASOCIAȚIE CUI 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.9  16065910 

Adresa: Biserica Noua L29 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU HANDICAP ȘI BATRANILOR 

SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIL  

16842641 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DE VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT ARGEȘ SUD  28017320 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA DRF GRUPUL SILVIC ARGEȘ  28025862 

Adresa: Victoriei 84 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA HERCULES  7927269 

Adresa: Victoriei 40 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA IZLAZURILE COSTEȘTI 34053085 

Adresa: Costești-Vâslan 242 Costești-Vîlsan Argeș 

ASOCIAŢIA MUSCELUL 12599990 

Adresa: Costești-Vâslan - Costești Argeș 

ASOCIAŢIA PENTRU IMPLICAREA COMUNITĂŢII ÎN ACȚIUNI 

REALIZABILE - COSTEȘTI 

26714461 

Adresa: Pieții 8 Costești Argeș 

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR COSTEȘTI 23295008 

Adresa: Victoriei - Costești Argeș 

 

Se observă astfel ca 38% dintre ONG-urile înregistrate în orașul Costești sunt în domeniul 

societate civilă, urmate de ONG-urile din domeniul religiei în procent de 23% și ONG-urile 

care activează în domeniul serviciilor sociale, în procent de 15%. 

Nr crt Domeniu  Număr 

 1. societate civilă 15 

 2. religie 9 

 3. servicii sociale 6 

 4. asociații profesionale 5 

http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-proprietari-nr9-cui16065910.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-sprijin-a-copiilor-cu-handicap-si-batranilor-sfintii-mihail-si-gavril-cui16842641.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-sprijin-a-copiilor-cu-handicap-si-batranilor-sfintii-mihail-si-gavril-cui16842641.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-de-vanatoare-si-pescuit-arges-sud-cui28017320.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-drf-grupul-silvic-arges-cui28025862.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-hercules-cui7927269.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-izlazurile-costesti-cui34053085.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-muscelul-cui12599990.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-pentru-implicarea-comunitatii-in-actiuni-realizabile-costesti-cui26714461.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-pentru-implicarea-comunitatii-in-actiuni-realizabile-costesti-cui26714461.html
http://www.asociatii.net/arges/asociatie-asociatia-vanatorilor-costesti-cui23295008.html
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Nr crt Domeniu  Număr 

 5. sportiv 3 

6. minorități 1 

 

 

Dintre acestea, exista 5 ONG - uri cu personalitate juridică cu activitate semnificativă: 

1. Fundația Hercules din Costești  

2. ONG- Zilnic alături de tine – adăpost pentru copiii cu vârsta peste 18 ani, care au 

terminat școala ajutătoare și care nu au fost integrați în alte familii;; 

3. Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap și batmanilor " Sfinții Mihail și Gavril" 

4. Fundația Rromilor din Romania Stănescu Badea Credința. 

5. Asociațiile de locatari 

Descriere ONG-uri active 

Fundaţia Hercules din Costeşti 

Centrul Comunitar „Hercules” şi Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor 

violenţei domestice. 

Aceste două centre sunt implementate de către Fundaţia Hercules din Costeşti, cu sprijinul 

Fundaţiei Principesa Margareta a României. 

Scopul Centrului Comunitar „Hercules“ este de a preveni şi a combate abandonul şcolar, 

familial şi delincventa în rândul adolescenţilor. La centru sunt în prezent 50 de copii care 

provin din familii cu venituri modeste. Ei sunt supravegheaţi şi ajutaţi la pregătirea temelor, 

beneficiază de lecţii suplimentare la materiile şcolare la care întâmpină probleme şi de cursuri 

de limbi străine, de teatru, lucru manual sau pictură. Profesorii care îi asista pe copii sunt 
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voluntari. Unsprezece cadre didactice, o educatoare şi un psiholog urmăresc îndeaproape 

activitatea copiilor. 

Cel de-al doilea proiect al Fundaţiei Hercules, Centrul de primire în regim de urgenţă a 

victimelor violenţei domestice vine în sprijinul victimelor violenţei domestice. Astfel, în 

acest centru o mamă şi copiii ei sunt găzduiţi între şapte şi 60 de zile şi beneficiază de 

consiliere psihologică şi juridică. 

Furnizori de servicii sociale 

a) Școala specială (ajutătoare) Costești 

Şcoală specială Costeşti este o instituţie publică fără personalitate juridică aflată în 

subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeș. Școala oferă servicii de educaţie specială 

pentru un număr de 58 copii cu handicap mental sever în cadrul şcolii, dar şi la domiciliu (în 

prezent 4 copii sunt nedeplasabili şi 4 cadre didactice se ocupă de supravegherea şi educarea 

acestor copii). 

Un număr total de 23 cadre didactice îşi desfăşoară activitatea educațional-socială în cadrul 

şcolii. Sălile de clase şi cele 4 cabinete specializate (psihologie, logopedie, sport, 

kinetoterapie) au fost renovate în anul 2008 (parchet, lambriu, tâmplărie PVC). 

În cursul anului 2005, din bugetul Consiliului Judeţean au fost asigurate cheltuielile 

pentru igienizarea şi repararea şcolilor din învăţământul special, în perioada 

premergătoare începerii anului şcolar. Astfel s-a proiectat şi executat racordul la gaze şi 

montarea unei centrale termice la Şcoală Specială Costeşti. 

Scoală are şi o componentă de arte şi meserii – lăcătuşerie – (clasele X, XI şi XII) în cadrul 

căreia studiază 22 elevi, dintre care 7 urmează să absolvească anul şcolar în curs. Conform 

datelor furnizate de conducerea şcolii, numărul de copii cu dizabilități înscrişi în clasa I se 

diminuează de la an la an, dar în acelaşi timp gradul de handicap este din ce în ce mai mare. 

Conducerea şcolii a pregătit Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic pentru proiectul 

de înlocuire acoperiş clădire şcoală, pentru care trebuie să identifice sursele de 

finanţare posibile. În plus, încă două Săli vor fi amenajate şi transformate în cabinete de 

logopedie. 

a) Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi Costeşti 

Complexul de servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi Costeşti este o instituţie publică fără 

personalitate juridică aflată în subordinea Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Argeș. Complexul funcţionează în oraşul Costeşti, Str. Morii, nr. 7, din anul 2005. 

Complexul oferă următoarele tipuri de servicii: 

Serviciul de tip rezidenţial 
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Serviciul de tip rezidenţial este un serviciu pentru protecţia copilului, care are rol de a asigura 

protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului. 

Serviciul de tip rezidenţial asigura: 

- cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei copiilor şi 

tinerilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 

- supravegherea stării de sănătate, asistenta medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere 

permanentă a beneficiarilor; 

- protecţie şi asistența în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor beneficiarilor; 

- accesul beneficiarilor la educaţie, informare şi cultură; 

- socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

- participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate 

nevoilor şi caracteristicilor lor; 

- intervenţie de specialitate; 

- posibilități de petrecere a timpului liber; 

De acest tip de serviciu beneficiază 46 copii cu dizabilităţi care provin din familii 

dezorganizate, monoparentale, fără venituri, orfani, părinţii alcoolici, bolnavi psihici, 

neșcolarizați. Pe lângă activităţile şcolare, în vederea formării deprinderilor de viaţă 

independente beneficiarii acestui serviciu participa la diferite activităţi în funcţie de vârstă şi 

gradul de handicap: 

- activităţi distractive, de recreere şi socializare, organizarea de întâlniri cu copii din 

comunitate; 

- efectuarea curăţeniei în dormitoare; 

- curăţenie în sala de mese; 

- participarea la prepararea hranei, aranjarea şi servire a mesei; 

- igiena personală 

Clădirea centrului a fost recent renovată, fiind echipată conform standardelor în 

vigoare. 

Proiectele de viitor au ca obiective înfiinţarea unei săli de sport şi a unui spaţiu de joacă 

specifice nevoilor beneficiarilor şi specializarea personalului care lucrează în cadrul 

complexului social. 
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De asemenea, conducerea încearcă includerea complexului într-un program social care 

să ofere anual tabere gratuite copiilor din centru. Menţionăm că în 2006 şi 2007 s-au 

organizat tabere, la munte şi la mare, cu sprijinul Asociaţiei de Tineret Argeș. 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii are rolul de a asigura copilului un nivel 

de viaţă corespunzător dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale, 

respectând şi promovând cu prioritate interesul superior al acestuia. 

Centrul de consiliere şi sprijin asigură: 

- consiliere, îndrumare şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

- monitorizează familiile în dificultate şi copii aflaţi în evidenţă serviciului de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi; 

- contribuie la consolidarea capacităţii autorităţilor locale de a dezvolta şi acordă servicii 

sociale comunitare care să promoveze incluziunea socială şi să răspundă cât mai eficient 

nevoilor şi priorităţilor identificate pe plan local. 

Beneficiarii sunt: 

- familiile cu risc de abandon sau instituționalizare a copilului; 

- familiile cu risc de deteriorare/ruptură a legăturilor familiale 

- familiile cu risc de degradare a condiţiilor de viaţă. 

Serviciul de integrare şi reintegrare – serviciul este nou înfiinţat şi deserveşte toate zona de 

sud a judeţului. 

La nivelul administraţiei publice locale, constatăm existenţa unui cadru juridic care 

stimulează dezvoltarea relaţiilor de parteneriat (atât în Ordonanţa 26/2000, cât şi în Legea 

246/2005) însă, în practică se observă o situaţie diferită în funcţie de instituţia la care se face 

referire. 

La nivelul primăriei orașului Costești, chiar dacă se oferă ONG-lor sprijin pentru diferite 

proiecte derulate nu există o metodologie clară şi transparenţă de finanţare și consiliere. 

La nivelul Consiliului Judeţean nu există o structură bine conturată, de sine stătătoare care să 

aibă atribuţii clare vis-a-vis de relaţia cu mediul asociativ. 

Instituţia Prefectului nu are o structură specifică relaţiei cu organizaţiile neguvernamentale, 

iar responsabilităţile în acest domeniu sunt împărţite între mai multe direcţii şi servicii. 

Relaţiile civice de dialog şi concentrare a acţiunii civice (APL–ONG ) sunt percepute de 

foarte multe ori ca şi unele de alocare de finanţări fără a ţine cont de alte oportunităţi în acest 

domeniu. Există semnale din ambele părţi pentru necesitatea instituirii unor relaţii de 

colaborare şi în alte domenii, de exemplu elaborarea politicilor publice, consultarea ONG-lor 
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în diferite probleme. De cele mai multe ori se remarca din partea instituţiilor administraţiei 

publice locale faptul că cele mai multe solicitări primite de la ONG-ri se referă la acordarea 

de fonduri sau spaţii, iar iniţiativele de genul celor cu privire la dezvoltarea de proiecte în 

parteneriat sau furnizarea unor servicii pe picior de egalitate sunt reduse ca număr.  

Relaţia cu sectorul de afaceri  

Criza financiară din ultimii ani s-a resimţit şi în bugetele ONG-urilor, pe fondul reducerii 

sponsorizărilor şi donaţiilor de la corporaţii, dar şi a finanţărilor externe din ţările ce se 

confruntă cu recesiunea. Cele mai afectate organizaţii nonguvernamentale au fost cele care nu 

şi-au diversificat sursele de venituri, cu precădere fundaţiile finanţate din donaţii sau 

sponsorizări. Acest tip de finanţare a fost preferat de ONG-uri înaintea crizei, pe fondul 

creşterii bugetelor programelor de responsabilitate socială corporativa şi a celor de 

sponsorizări. 

ONG-urile mici din zona serviciilor sociale au fost cele mai afectate de criză. 

Cele două sectoare nu sunt bine reprezentate la nivelul orașului iar relaţia lor de colaborare 

este slab dezvoltată. Potenţialul colaborării celor două sectoare ar putea fi mare, atât în ceea 

ce priveşte resursele financiare care pot fi obţinute de ONG-uri drept sponsorizare sau donaţii 

din partea sectorului de afaceri, cât şi în ceea ce priveşte colaborarea în cadrul unor proiecte 

importante la nivel comunitar.  

Ca şi posibile soluţii de obţinere fonduri ar fi accesarea de fonduri europene structurale, în 

parteneriat cu instituţiile publice, dar şi pe cont propriu, activităţile lucrative generatoare de 

venituri, pe care fiecare organizaţie le desfăşoară în funcţie de specificul ei, precum şi 

prestaţii voluntare şi din campaniile de colectare a 2% din impozitul pe venit datorat de 

persoanele fizice. 

Concluzii 

Propunerile pentru implicare în faza operaţională de elaborare/reactualizare a demersului 

strategic în domeniul activităţii civice au fost evaluate în funcţie de structurarea pe domenii şi 

intensitatea activităţii ONG-urilor şi în corelaţie cu preocupările şi structura categoriilor de 

populaţie. 

Astfel, la nivelul agregării societăţii civile, putem aprecia că domeniile reprezentative sunt 

serviciile sociale (problema şomajului, ponderea în creştere a persoanelor în vârstă, 

instabilitatea locului de muncă), societate civilă (asociații de locatari active), cultura şi religie 

– populaţie omogenă română din punctul de vedere al etniei şi credinţe, cu 99% români şi 

98,96% credinţă ortodoxă, alternativă la problemele sociale, drepturile omului.  

Deşi fără o pondere importantă, sunt de asemenea semnificative domeniile asociațiile 

profesionale, sportiv și minorități. 
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Concluzii ale etapei de identificare şi evaluare a participanţilor la elaborarea strategiei 

teritoriale 

Astfel au fost identificaţi posibilii participanţi pentru demersul strategic (actori/instituţii 

competente deconcentrate, descentralizate, private) cărora le-au fost prezentate: scopul, 

obiectivele şi structura organizatorică a acestuia.  

În vederea participării la procesul de planificare în structura organizatorică sunt cooptaţi 

reprezentanţii tuturor instituţiilor cheie, implicarea acestora încă din stadiul iniţial asigurând 

participarea la implementarea strategiei. 

Instituţii cheie sunt instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, ONG, unităţi 

industriale, mass-media, sectorul de servicii publice.  

Persoane cheie sunt persoane cu putere de decizie din cadrul acestor instituţii/ organizaţii, 

precum şi persoane cu capacitate de expertiză în domeniul strategic. 

Analiza factorilor interesaţi 

Factorii interesaţi sunt definiţi ca persoane, grupuri de persoane, instituţii, organizaţii 

profesionale, companii care pot avea o legătură directă sau indirectă cu tema schimbării ce va 

fi supusă planificării strategice. Se vor identifica toţi acei actori care pot influenţa 

pozitiv/negativ demersul stabilit. Aceştia pot oferi informaţii atât în faza de elaborare a 

planificării, cât mai ales în faza de implementare a strategiei teritoriale. Pentru aceasta se 

impun sesiuni periodice de consultare şi/sau încheierea de parteneriate.  

Diagrama Venn  

Diagrama Venn este o metodă care sprijină identificarea personajelor cheie în derularea cu 

succes a acţiunii strategice şi interesul acestora în cadrul domeniului supus schimbării. În 

cadrul unui forum tematic se cere participanţilor să determine locul acestora prin desenarea 

unor cercuri mici, mijlocii şi mari, reprezentând interesul acestor actori în privinţa 

obiectivelor strategice. Aceste cercuri pot fi plasate în dreptul desenului care reprezintă 

obiectivul global al strategiei în mai multe poziţii: 
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1. Cerc extern → reprezintă faptul că actorii grupului nu au interes comun în atingerea 

obiectivului propus.  

2. Cerc tangent →reprezintă schimb de informaţii între actori şi instituţii şi persoane cheie 

din aria de interes  

3. Suprapunere parţială → reprezintă o anumită cooperare între actori şi persoane cheie din 

aria de interes  

4. Suprapunere accentuată → reprezintă o cooperare intensă. 

INTERDEPENDENŢA FACTORILOR INTERESAŢI 

S-au identificat următoarele categorii de factori interesaţi : 

I. Populaţia 

a. Şomerii 

b. Populaţia din mediul rural 

c. Populaţia din mediul urban 

d. Populaţie categorie de vârsta 0-19 ani 

e. Populaţie categorie de vârsta peste 66 de ani 

f. Populaţia activa ocupată 

II. Administraţie publică locală 

a. Instituţia Prefectului 

b. Consiliul Judeţean 

c. Orașul Costești 

d. Localităţi învecinate din zona de influenţa  

III. Mediul economic 

a. Serviciile publice 

b. Sectorul industrial 

c. Sectorul agricol 

d. Sectorul servicii 

e. Sectorul mass-media locală 

f. Agenţi economici din zona de influenţă 

g. Mediul economic general 

IV. Interes public 

a. ONG-uri în domeniul Educaţiei, învăţământului şi cercetării 

b. ONG-uri în domeniul Serviciilor sociale 

c. ONG-uri în domeniul Religiei 

d. ONG-uri în domeniul Sport 

e. ONG-uri în domeniul Turism 

f. Asociaţii de locatari 

g. Interesul public general 
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Factori 

interesați 

Putere de 

decizie/ 

influență 

  Interes 

Mare Mediu Scăzut 

Mare Orașul Costești 

Sectorul industrial 

ONG-uri în domeniul 

religiei 

 Sectorul mass-media 

locala 

 

 

Medie 

Populația din mediul urban 

Populația din mediul rural  

Populație categorie de 

vârsta peste 66 de ani 

Agenți economici din zona 

de influență 

Sectorul agricol 

Asociațiile de locatari 

Consiliul Județean 

Localități învecinate din 

zona de influență  

Serviciile publice 

Sectorul servicii 

 

Interesul public general 

 

Scăzuta 

Șomerii 

ONG-uri în domeniul 

Educației, învățământului 

și cercetării 

ONG-uri în domeniul 

Serviciilor sociale 

ONG-uri în domeniul 

Sport 

Populație categorie de 

vârsta 0-19 ani 

Populația activă ocupată 

ONG-uri în domeniul 

Turism 

 

Instituția Prefectului 

Mediul economic 

general 
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DIAGRAMA VENN- STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare 

teritorială 

Oraș Costesti 

Sectorul industrial 

ONG-uri în domeniul 

religiei 

Populația din mediul urban 

Populația din mediul rural  

Populație categorie de vârsta 

peste 66 de ani 

Agenți economici din zona 

de influență 

Sectorul agricol 

Asociațiile de locatari 
Sectorul mass-media 

locala 

 

 

Consiliul Județean 

Localități învecinate din 

zona de influență  

Sectorul servicii 

Serviciile publice 

 

Populație categorie de vârsta 0-

19 ani 

Populația activă ocupată 

ONG-uri in domeniul Turism 

 
 

 

Șomerii 

ONG-uri in domeniul Educației, 

învățământului și cercetării 

ONG-uri în domeniul 

Serviciilor sociale 

ONG-uri în domeniul Sport 

Interesul public general 

 

 Instituția Prefectului 

Mediul economic general 
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I.C. Stabilirea structurii organizatorice a Strategiei de dezvoltare teritorială  

 

Existenţa unei structuri organizatorice este esenţială pentru ca procesul de planificare 

strategică să fie un complex de activităţi coerente şi raţionale care să conducă la realizarea 

scopurilor acestuia. Componentele structurii organizatorice au atât rolul de coordonare, cât şi 

de asigurare a desfăşurării întregului proces, în toate etapele sale.  

Pentru desfăşurarea procesului este necesară stabilirea, în faza iniţială, a unui cadru pentru 

coordonarea întregului proces privind modul de colaborare dintre componentele structurii 

organizatorice precum şi a unui program de lucru care să cuprindă toate etapele desfăşurării 

procesului de elaborare/actualizare a documentului.  

Structura organizatorică va cuprinde următoarele componente principale:  

Structura decizională → pentru coordonarea şi validarea strategiei şi planului de acţiuni 

Managementul DTS cu aparatul de specialitate al primarului reprezintă componentă de 

decizie a structurii organizatorice a demersului strategic, căreia îi revin ca principale 

responsabilităţi: coordonarea activităţilor, analiza şi aprobarea activităţilor şi a 

documentelor strategice din faza de studii de fundamentare, etapa externalizată. La 

finalizarea acestei etape consultantul va permite beneficiarului constituirea unui Comitet de 

Coordonare pentru faza de elaborare a strategiei de dezvoltare.  

Comitetul de Coordonare va avea  atribuţii:  

de elaborare/actualizare a Strategiei şi Planului de acţiune  

generalizarea scenariilor de dezvoltare 

ucru  

 

 

(pagină web, comunicate de presă, 

întâlniri publice, sondaje, evenimente publice etc.)  

 

 

Structura operaţională → pentru elaborarea/actualizarea/implementarea Strategiei şi 

Planului de acţiune 
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Grupul de Lucru (GL) reprezintă principala componentă cu responsabilităţi privind 

activităţile cu caracter tehnic implicate de procesul de planificare strategică.  

Grupurile de Lucru se vor constitui pe tematici aşa cum vor rezulta din studiile de 

fundamentare. 

Principala activitate a persoanelor selectate în Grupul de Lucru este focalizată pe aspectele 

tehnice implicate de proces.  Procesul poate fi condus şi de consultanţi externi care să 

modereze şi să îndrume procesul. 

Activităţile Grupului de Lucru vor cuprinde:  

unui plan de acţiuni   

 

ortului anual de evaluare 

a stadiului implementării Strategiei şi Planului de acţiune 

 

acestuia  

âlnirilor de lucru.  

activităţile şi programul Grupului de Lucru vor fi supuse spre aprobare/avizări  Comitetului 

de Coordonare şi Coordonatorului Strategiei.  

Structurile organizatorice astfel constituite îşi vor continua activitatea şi după finalizarea 

Strategiei, în cadrul celor mai importante etape ale procesului de planificare de mediu la 

nivelul teritoriului: implementarea, monitorizarea, evaluarea rezultatelor şi actualizarea 

periodică. 

Un element esenţial îl reprezintă participarea publicului la fiecare etapă a procesului de 

planificare. Comitetul de Coordonare, are responsabilitatea identificării şi utilizării 

modalităţilor concrete privind implicarea publicului în procesul de planificare.  

Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea 

deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu a fost adoptată la data de 25 iunie 1998, cu 

ocazia celei de-a patra Conferinţe Ministeriale, având ca subiect al dezbaterilor "Mediul 

pentru Europa".  

Convenţia de la Aarhus pune în evidenţă două concepte: dreptul la un mediu sănătos, privit 

ca un drept fundamental al omului şi importanta accesului la informaţie, a participării 

publice şi a accesului la justiţie, în vederea dezvoltării durabile.  
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Accesul la informaţie şi participarea publicului în procesul de luare a deciziei înseamnă 

decizii mai bune în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a teritoriului şi o mai mare 

conştientizare a publicului.  

Întregul proces de definire strategică precum şi metodologia de coordonare şi de 

implementare a acestuia se bazează pe un principiu-cheie şi anume participarea tuturor 

părţilor interesate.  
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I.D. Instituţionalizarea procesului de definire strategic   

 

Instituţionalizarea procesului de definire strategic este deosebit de importantă, deoarece, pe 

de o parte, marchează implicarea şi susţinerea întregului proces de către autorităţile 

decizionale locale, iar pe de altă parte, asigură legitimitatea procesului şi a structurii sale 

organizatorice în cadrul comunităţii. Instituţionalizarea asigură participarea la proces 

(elaborare, implementare etc.) a tuturor factorilor responsabili, a grupurilor interesate şi a 

întregii comunităţi, în interesul acesteia.  

Pentru instituţionalizarea Planului Local de Acţiune  

l PLAM va înainta către Consiliul Local structura organizatorică şi lista 

finală cu toţi cei implicaţi în procesul de planificare.  

Consiliul Local va emite o hotărâre prin care se va instituţionaliza desfăşurarea 

procesului de planificare la nivelul teritoriului. Aceasta va include structura organizatorică 

definită la punctul C), pentru faza de elaborare a strategiei şi listele cu reprezentanţii din 

fiecare componentă a structurii. 
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4.3 ANALIZA SWOT 

 

Formularea unei strategii impune în primă fază analizarea tuturor elementelor care o pot 

influenţa în prezent sau care ar putea afecta în viitor implementarea acesteia. Poziţia iniţială a 

comunităţii şi a organizaţiei prin care acţionează strategia pentru implementarea politicilor şi 

strategiilor ei de dezvoltare este definită prin configuraţia unui ansamblu de factori 

organizaţionali delimitaţi conceptual în două categorii: factori externi şi factori interni. 

Modificarea acestor factori include schimbări în cadrul comunităţii, respectiv organizaţiei, cu 

un mod de  manifestare concretă diversificată. Delimitarea conceptuală a celor două categorii 

de factori prezintă o relativitate diminuată doar de apartenenţa tradiţională a unui factor la o 

anumită categorie. Relativitatea evidenţiază legătura care există între cele două categorii de 

factori. Aceştia definesc o separare teoretică a mediului comunităţii, respectiv organizaţiei, în 

două constituente: mediul intern şi mediul extern. Indiferent de mărimea sa sau alte 

caracteristici proprii, orice comunitate, respectiv organizaţie este afectată într-o mai mare sau 

mai mică măsura, de modificările mediului extern. Prin mediul extern al unei organizaţii se 

înţelege totalitatea elementelor din afara comunităţii, respectiv organizaţiei, care o afectează 

într-un fel sau altul. Problema fundamentală a analizei mediului extern este de a înţelege 

modul în care acesta influenţează comunitatea, respectiv organizaţia şi modul în care o va 

face în viitor. 

Analiza mediului înconjurător se axează pe două direcţii principale: 

- analiza contextului de dezvoltare a strategiei, care conduce la definirea unor variabile de 

context 

- analiza situaţiei curente a teritoriului cu mediul ei înconjurător, care conduce la definirea 

unor variabile interne 

Analiza mediului înconjurător cuprinde elementele (tendinţe şi condiţionări) care afectează în 

mod relativ uniform un număr mare de comunităţi, respectiv organizaţii şi au o influenţă 

indirectă asupra comunităţii, respectiv organizaţiei de referinţă, în timp ce influenţa inversă 

este nesemnificativă. Factorii cauzali care influenţează comunitatea, respectiv organizaţia 

sunt clasificaţi în cadrul unei analize SWOT. 

Analiza SWOT scoate în evidenţă elemente de potenţial intern şi extern, cum ar fi resursele, 

competenţele, tendinţele unor procese conexe. 

Analiza SWOT implică: 

a. identificarea elementelor interne şi externe organizaţiei sau ale temei strategice, 

b. sortarea lor pe cele 4 puncte şi 

c. ordonarea şi reţinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizării acţiunilor 



325 

 

d. definirea variabilelor relevante care vor reprezenta informaţiile fundamentale clasificate 

pentru crearea şi evaluarea scenariilor de dezvoltare în grupurile de lucru tematice din cadrul 

demersului de definire strategică. 

Punctele tari şi slabe sunt elemente interne, de orice natură, în primul rând de resurse, care 

pot contribui decisiv la realizarea unor acţiuni deci şi a efectelor lor. O acţiune se poate 

realiza numai sprijinindu-se pe anumite elemente care sunt punctele tari şi se poate 

compromite din cauza unor puncte slabe. Din multitudinea de elemente externe existente la 

un moment dat, care au fost identificate, cele care pot influenţa hotărâtor efectele unor acţiuni 

se reţin şi formează aşa numitele oportunităţi, şanse, ocazii şi respectiv ameninţări, riscuri, 

pericole. Realizarea unei acţiuni este posibilă în mod convenabil, numai bazându-ne pe un 

concurs adecvat. Forma de redactare a analizei este una tabelară. 

Elemente interne 

Puncte tari (Strengths)  

- Care sunt avantajele noastre?  

- Ce facem bine?  

- Ce caracteristici favorabile avem?  Puncte slabe (Weaknesses)  

- Ce nu facem bine?  

- Ce fac alţii mai bine?  

- Care sunt dezavantajele noastre?  

Elemente externe  Oportunităţi /ocazii (Opportunities)  

- Care sunt schimbările externe  pozitive şi favorabile pentru noi?  

- Unde avem şanse favorabile?  

Riscuri /Pericole (Threats)  

- Care sunt cerinţele, ce sunt greu  realizabile?  

- Care sunt schimbările, cu care nu putem concura şi care ne  dezavantajează?  
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PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, OPORTUNITĂŢI, AMENINŢĂRI (SWOT) 

  

Datele utilizate în analiza SWOT au avut drept sursă problemele şi resursele teritoriului, aşa 

cum au rezultat acestea din cercetarea cantitativă, cercetarea calitativă,  Planul Urbanistic 

General al oraşului Costeşti şi datele statistice analizate la nivelul 

teritoriului.
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CONCLUZII ANALIZA SWOT 

Punctele tari ale oraşului Costeşti, care pot fi valorificate prin prisma oportunităţilor 

existente, sunt legate de: 

- Statutul de centru funcţional şi administrativ pentru zona de sud a judeţului Argeş, 

care oferă premisele instituirii unui teritoriu de proiect la nivel microregional, bazat 

pe principiile bunei guvernanţe şi ale coeziunii teritoriale; 

- Multitudinea de resurse existente la nivel local, de la cele agricole la cele antropice, 

care pot fi valorificate şi valorizate pentru creşterea economiei locale. 

Punctele slabe ale oraşului Costeşti conduc la imaginea unui teritoriu neatractiv, cu un nivel 

calitativ scăzut al modului de trai, cu impact atât asupra populaţiei, cât şi asupra mediului de 

afaceri local. Necesitatea resurselor financiare şi competiţia existentă pentru sursele de 

finanţare a proiectelor, care au un caracter limitat, impun o abordare de dezvoltare viitoare 

bazată pe inovare şi proiecte cu efect de multiplicare a fondurilor investite. 
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4.4 DINAMICA SPAŢIALĂ 

 

Analiza teritoriului administrativ al orașului Costești  între anii 1990 şi 2015 utilizând 

imagini satelitare şi date GIS, pentru a evidenţia schimbările care au avut loc în timp și spațiu   

Zona de studiu: orașul Costești județul Argeș 

Orașul Costești este situat în județul Argeș, în partea sudică, pe albia râului Teleorman, la o 

depărtare de 22 km de municipiul Pitești, reședința județului. Are o suprafață totală de 10.864 

km
2
 ceea ce reprezintă 1,59% din suprafața totală a județului Argeș şi plasează orașul 

Costești între localitățile importante ale acestuia, precum municipiile Pitești, Câmpulung-

Muscel și Curtea de Argeș și orașele Mioveni, Topoloveni și Ștefănești.  

 

Componenţa teritoriului administrativ 

Statutul administrativ al localității este de oraș mic în componența căruia intră cartierele 

Telești și Zorile și cele 6 sate aparținătoare Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni, 

Smei și Stârci. La sud, Costești se învecinează cu comuna Buzoești, la est cu comuna Suseni, 

iar la vest cu comuna Lunca Corbului. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bro%C8%99teni_%28Coste%C8%99ti%29,_Arge%C8%99
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Consemnări cartografice 

Satele, ce compun astăzi orașul Costești, nu figurau pe vechile hărți din Evul Mediu timpuriu 

și dezvoltat. Unele dintre acestea apar însă pe câteva hărți de la sfârșitul acestei perioade 

istorice și începutul epocii moderne. 

Satul Pârvu Roșu s-a mai numit și Mărăcineni, identificat “Marissan” pe harta Mappa 

specialis Walachie ex acuratisimis singularum districtum ichnographus collecta, delineate et 

dedicate Excellentiffino Domino Comiti de Hadik …per F. Jos. Ruhedorf, tipărită la Sibiu, în 

anul 1788. F. Jos. Ruhedorff a fost în serviciul comandamentului militar din Transilvania. 

Intre anii 1786 și 1787, folosind documente cartografice militare și informații primite direct 

din Țara Românească, a lucrat cu multă grijă Mappa specialis Walchie..., care a rămas în 

manuscris. Originalul, frumos desenat în cerneluri colorate și ornamentat în acuarelă, se 

gasește în Biblioteca  Fidei-Comisului, no. 983. Titlul este încadrat de o ramă susținută de 

îngeri, deasupra căreia se află coroana imperială. Harta, apărută la Viena, în august 1788, a 

fost scrisă de Benedicti și bine gravată de Kilian Ponheimer, unul dintre cei mai de seamă 

specialiști din Viena. În partea dreaptă a hărții sunt specificate 18 județe și 4 raiale. Harta s-a 

bucurat de aprecierea specialiștilor vremii, despre ea spunându-se că întrece toate hărțile Țării 

Românești apărute până atunci. Cuprinde multe amănunte: așezările omenești izolate, 

carantinele, cărările și drumurile, trecătorile peste munți și peste Dunăre etc. - Orașul Costești 

Pagini de Monografie. 

Harta austriacă din 1791 

La sfârșitul anului 1790 lucrările cartografice asupra Munteniei și Moldovei sunt numeroase, 

se studiază bine topografia țării, rămânând de la austrieci cele mai bune hărți. O ridicare 

generală a Munteniei și a Olteniei are loc în 1791, când General-Quartier-Meister-Stab-ul 

austriac, sub direcțiunea Colonelului Specht, face o hartă topografică, colorată, compusă din 

108 foi, care va fi baza ridicărilor topografice din secolul al XIX.  

Harta a fost adusă în țară de d-l Docan care a publicat asupra ei și a altor documente un studiu 

mai intens. Cel puțin așa ne spune Vintilă Mihăilescu în articolul intitulat direct HARTA 

AUSTRIACĂ DIN 1791, material publicat de profesor în Buletinul Societății Regale Române 

de Geografie din anul 1928. 

Harta se compune 108 foi dreptunghiulare care amintesc de harta austriacă din 1857. Fiind 

manuscrisă, această lucrare se prezintă în condiții foarte bune: desenul foarte îngrijit, e dat în 

tuș negru și acuarele. Harta lui Specht are următorul titlu: Militairische Carte der Kleinen 

oderoesterreichischen und grossen Wallachei, welche beide zusammen aus 394 Sectionen 

beshet, und wehrend des Waffenstillstand Zwischen der K. K. und der turkischen Armee vom 

Monat September 1790 bis Ende Mai 1791 durch den General-quartier-meister-staab unter 

der Direction des Obristen Specht geometrisch aufgenommen, und în das reine ausgezeichnet 

worden. În traducere: Harta militară a Valahiei mici sau austriece și a celei mari, care se 

compune laolaltă din 394 de secțiuni, care a fost ridicată geometric și trecută pe curat în 

timpul armistițiului dintre K.K și armata turcă din luna septembrie 1790 până la sfârșitul 

lunii mai 1791 de către ofițerii Marelui cartier general sub direcția lui Specht. 
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Satul Mărăcineni (Pârvu Roșu), cartografiat “Marissan” pe harta Țării Românești 

tipărită la Sibiu în 1788 de F. Jos. Ruhedorff 

 

Satul Stârci cartografiat în forma “Stircze” pe harta colonelului austriac Specht, tipărită la 

Viena – 1790-1791 
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Satul Costești cartografiat în forma “Costest” pe harta colonelului austriac Specht, 

tipărită la Viena – 1790-1791 

Harta Munteniei, cuprinde trei foi însemnate cu literele A, B, C ce cuprind imaginea hotarului 

vestic cu Serbia și o planșă ce intersectează Orșova. În totalul ei, harta formează un 

dreptunghi de 8,20 m lungime, pe 4,62 m lățime. Nu conține raiaua Brăilei, deoarece turcii n-

au permis cartografilor să facă ridicările respective. Harta se oprește la brațul Cremene, la 

nord de Hârșova, merge pe Călmățui până în satul Făurei, o ia spre nord-est pe râul Buzău 

până unde se varsă în Siret și apoi urmărește frontiera spre Moldova, pe Putna, pe Milcov 

până în munți, pe munții Monteoru, Furului, Mușa-Mică, Mușa-Mare și Giurgiului. 

Harta este însoțită de trei volume de text, care întregesc lucrarea. Munții sunt redați prin 

hașuri al căror grad de îndesire sugerează înclinarea pantelor, fiind ușor marcate unitățile 

depresionare, pintenii, luncile largi, văile. Detaliile fac posibilă împărțirea în regiuni de 

dealuri și depresiuni subcarpatice și intracolinare. Înfățișarea podișurilor, a câmpiilor și 

caracterele morfohidrografice ale văilor reies cu prisosință. Rețeaua hidrografică este redată 

destul de exact. Vegetația, reprezentată prin masive puternice de păduri ce ajung până în 

câmpie, păduri rare și tufișuri, demonstrează modificarea peisajului natural de-a lungul 

timpului. 
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Hărți austriece (1910) reproiectate în Stereo 70 

Acest set de hărți reprezintă o continuare a unor preocupări mai vechi, de reprezentare 

cartografică a teritoriilor ce intrau în componența Imperiului Habsburgic. Pentru teritoriul 

României primele măsurători datează din secolul XVIII fiind concretizate într-o serie de 

planuri topografice la scara 1: 28 000. Aceste măsurători nu aveau o bază geodezică, 

planurile neavând o proiecție cunoscută. 

A doua campanie de măsurători (Franziszeische Aufnahme) a avut loc între anii 1806 – 1869 

și s-a bazat pe o rețea de triangulație ce acoperea o mare parte din teritoriul actual al 

României. Aceste hărți au fost realizate utilizând proiecția Cassini-Soldner și elipsoidul Zach-

Oriani. 

Cea de a treia campanie de măsurători topografice (Neue Aufnahme) s-a desfășurat începând 

cu anul 1869, hărțile fiind construite având la bază datumul Sf. Ana 1840, datum referențiatla 

elipsoidul Bessel 1841 (adoptat în Imperiul Habsburgic începând cu anul 1869). 

 

 

Reprezentare cartografică a orașului Costești pe hărți austriece 1910 

Încă dinainte de declanșarea celui de al doilea război mondial, URSS a demarat unul din cele 

mai ambițioase proiecte cartografice din istorie. Scopul, cartografierea în cele mai mici detalii 

a întregului glob pământesc. Giganticul efort, strict secret, a angrenat zeci de mii de 
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specialiști din mai multe centre topografice răspândite pe cuprinsul uniunii. Până la 

prăbușirea URSS au reușit să întocmească un număr absolut impresionant de foi de hartă, 

extrem de detaliate (similare cu hărțile topografice militare românești). Astfel, întreaga lume 

a fost cartată la scările 1:1,000,000; 1:500,000; 1: 200,000. Mai toată Asia, Europa, America 

de Nord și nordul Africii la scara 1:100,000. URSS și Europa la scara 1:50,000. URSS și 

țările din estul Europei la scara 1:25,000. Un sfert din URSS 1:10,000. Mii de orașe din 

întreaga lume au fost cartografiate la scările 1:25,000 și 1:10,000. După colapsul URSS, 

proiectul a ieșit la lumină iar hărțile au început să circule prin lume. Astăzi, pe diverse site-

uri, se găsesc, atât gratis cât și contra cost, foarte multe copii scanate din această 

impresionantă colecție cartografică. 

Foile de hartă, scara 1: 50,000, ce acoperă teritoriul României au fost cumpărate de la 

http://mapstor.com. Hărțile sunt deja georeferențiate (proiecție Transverse Mercator, datum 

Pulkovo 1942) folosind 9 puncte de control și sunt livrate în format OziExplorer (fișier .gif + 

fișier .map).  

 

Orașul Costești reprezentat pe harta sovietică 1:50.000 

 

 

 

 

http://mapstor.com/map-sets/country-maps/romania.html
http://www.oziexplorer.com/


334 
 

Dinamica oraşelor şi a sistemului urban.  

Spaţiul urban reprezintă un „spaţiu cu un anumit conţinut, structură şi organizare specifică, 

fiind o manifestare concretă a efectului interacţiunii în timp a spaţiilor demografice, sociale şi 

economice, proiectate pe spaţiul fizic” (I. Ianoş, 1987, p. 28). 

Oraşul desemnează un spaţiu urban de extensiune limitată în raport cu spaţiul rural, care îl 

înconjoară, detaşându-se prin caracteristicile morfologice şi demografice, prin funcţiile şi 

rolul său economic, social şi cultural. 

În analiza modului de organizare a acestuia trebuie să se ţină cont de influenţa condiţiilor 

naturale, de raportul dintre zonele rezidenţiale, industriale şi de servicii. 

Raportul dintre potenţialul de dezvoltare şi capacitatea de consum a unui oraş de a valorifica 

acest potenţial, proiectat pe coordonata temporală, facilitează depistarea tendinţelor de 

evoluţie viitoare şi elaborarea unor programe specifice pentru organizarea adecvată a 

spaţiului urban. 

 

Dezvoltare urbană: 

Conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, 

orașul Costești este o localitate de rangul III, având o suprafață totală de 10.864 ha, cea mai 

mare parte din aceasta, respectiv peste 69 %, fiind reprezentată de terenurile agricole. 

 

Date privind evoluţia în timp a orașului Costești 

O perioada de dezvoltare a satelor din componența actuală a Costeștiului o reprezintă cea a 

anilor 1862-1866, în timpul reformelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza.  

Prezența în Costești, încă din secolul al IX-lea, a unor instituții, precum judecătoria 

(Judecătoria Ocolului Cotmeana cu sediul în Costești), jandarmeria, serviciul veterinar, gara 

(înființata în 1869), ocolul silvic, stația de poştă (înființată în 1833) demonstrează evoluția 

economico-socială a localității. La începutul secolului XX sunt consemnate şi primele șase 

instituții bancare (bănci populare), precum şi primele instituții culturale (trei cămine 

culturale). 

Costești se face cunoscut pe harta țării și localitatea începe să se dezvolte în preajma datei de 

5 ianuarie 1875, când se inaugurează linia Pitești-Vârciorova, iar gara Costești devine punct 

de încărcare și descărcare a mărfurilor din zona de sud, precum și de transport a călătorilor. 

Când se inaugurează linia Costești-Roșiori, la 1 ianuarie 1887, Costești devine nod de cale 

ferată. 



335 
 

În anul 1918 s-a realizat în România o reașezare a comunelor și satelor pe plase. La 15 august 

1918, județul Argeș cuprindea 6 plase, 127 de comune, 498 sate și 67 de cătune. Plasa 

Costești era compusă din 19 comune cu reședința în comuna Costești. 

Costești 1944-1968 

În localitatea Costești existau două biserici, trei școli, un cămin cultural, un spital, un 

dispensar, 7 cârciumi și 11 comercianți. 

La 23 iulie 1950, împărțirea administrativă a țării în regiuni și raioane stabilește și 

configurația localității Costești până în 1968, formată din: 

 Comuna Broșteni: Podu Broșteni, Smei, Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu 

 Comuna Costești cu satele: Telești, Datcu, Costești, Băseni, Stârci, Teleasca 

La 1 iunie 1968, prin decret oficial, localitatea Costești a fost declarată oraș de 

categoria a III-a. 

Costești 1968-1989 

După 1976 a început reconstrucția orașului Costești, demolându-se case, unele dintre ele 

rezistente, pentru a face loc extinderii și aplicării planului de sistematizare a orașului. Între 

anii 1977 și 1980 orașul arăta ca un adevărat șantier, apărând, pe lângă blocuri și alte 

construcții: I.S.D.V.A Costești, Fabrica de lapte, Service Dacia Costești. 

Au apărut asociații agricole sau suprafețe luate în arendă. După 1989 au apărut și băncile: 

Credit Bank și Credit Coop, în prezent falimentare. 

Avicola Costești a fost înființată în 1977, crescătoare și producătoare de pui de carne și 

purcei pentru creșterea în unități specializate. 

În urma privatizării pe locul fostelor hale de pui se află în prezent unul dintre cele mai 

performante complexe industriale de creștere și îngrășare a porcilor în circuit închis din 

România, realizat conform standardelor europene. 

După aproape un deceniu și jumătate de la preluare, ferma se întinde pe circa trei hectare, iar 

dacă inițial erau doar trei hale, după 2.000 numărul lor a ajuns la 12 cu suprafețe de 

aproximativ 2.000 m
2
. 
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Metodologie 

Tehnica RS şi GIS oferă o perspectivă unică a modului de evoluție a orașelor, care a fost 

identificată şi folosită ca un instrument important pentru a monitoriza schimbările de utilizare 

a terenurilor. 

Domeniul GIS (Sistemele Informaţionale Geografice) 

Sistemele Informaţionale Geografice sunt sisteme care servesc la colectarea, punerea în 

memorie, analizarea şi afişarea datelor extrase din diferite surse, cum sunt hărţile, sursele 

satelitare sau datele statistice. 

Sistemul de informaţie geografică se poate imagina ca o stivă, fiecărui nivel corespunzându-i 

un strat de informaţie. Prin introducerea în acest sistem a informaţiilor satelitare, nu numai că 

se obţin informaţii noi, dar ele sunt în mod continuu actualizate. Prin aceasta se asigură o mai 

bună cunoaştere şi o mai bună gestionare a mediului înconjurător prin luarea deciziilor de 

utilitate la toate nivelurile. 

În domeniul amenajării teritoriului, teledetecţia spaţială, GIS-ul şi cartografia asistată de 

calculator au importanţă şi justificare în faptul că, presiunea asupra ocupării spaţiului se face 

fără încetare şi că trebuie vizată o împărţire optimală a terenurilor pe categorii de utilizare, 

pentru a satisface exigenţele socio-economice şi criteriile ecologice. 

Aspectele privind protecţia mediului înconjurător, conservării biodiversităţii, valorificării 

turistice şi planificării rurale sunt avute în vedere în toate planurile de dezvoltare a 

infrastructurii. Pentru aceasta sunt întocmite studii de impact, ce evaluează efectele induse 

asupra mediului. 

În ţările în curs de dezvoltare, cartografia bazată pe teledetecţie satelitară rezolvă o serie de 

probleme legate de accesibilitate, lipsa informaţiilor de teren, urgenţa problemelor economice 

şi de mediu. Pentru unele teritorii s-a realizat analiza regională de sisteme agro-pastorale, 

supravegherea creşterii urbane, urmărirea defrişărilor de pădure sau extinderea fenomenului 

de deşertificare. 

Una din problemele grele ale ţărilor în curs de dezvoltare constă în a furniza populaţiei 

resurse agricole şi energetice suficiente. Analiza teritoriului pe imagini satelitare permite 

realizarea rapidă a unui recensământ agricol şi identificarea de zone omogene unde pot fi 

aplicate anumite strategii de dezvoltare. 

Utilizarea teledetecției şi GIS este un pas important spre modernizarea şi informatizarea 

urbanistica, având rezultate obiective şi reale.  

Analiza datelor 

Integrarea datelor multitemporale constă în integrarea imaginilor achiziţionate în perioade de 

timp diferite dar conţinând aceeaşi zonă de pe suprafaţa terestră. 
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Detectarea modificărilor multitemporale se poate efectua fie simplu, doar prin comparare, fie 

prin procedee mai complexe ce constau în compararea clasificărilor multiple sau a 

clasificărilor de ansamblu a datelor multitemporale. 

Operații preliminare analizei 

S-au utilizat imagini satelitare Landsat 4-5 TM din 1990 respectiv L8 OLI (Operational Land 

Imager) /TIRS (Thermal Infrared Sensor) din 2015 pentru un rezultat cât mai obiectiv. 

Proiecția utilizată a fost WGS 84/UTM zone 34 N pentru ambele seturi de imagini. 

 

Costești - Imagine satelitară 1990 
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Costești - Imagine satelitară 2015 

Sateliţii LANDSAT (iniţial ERTS, adică Earth Resources Technology Satellite) au fost 

lansaţi de NASA (National Aeronautic and Space Administration, SUA), fiind concepuţi 

pentru observarea resurselor terestre. Caracteristicile speciale ale programului Landsat sunt: 

combinaţii de captatori din domeniul spectral adaptaţi la observarea Pământului, o rezoluţie 

spaţială ce funcţionează pentru o acoperire în întregime a suprafeţei Pământului. 

Cu sistemul TM sunt captate, în acelaşi timp, 16 linii de baleiere pentru fiecare bandă 

nontermică şi 4 pentru benzile termice. Acest lucru este posibil datorită unei oglinzi oscilante 

care baleiază atât la direcţia dus (de la vest la est) şi cât şi la direcţia întors (de la est la vest).  

Limita rezoluţiei spaţiale a captatorilor de tip TM este de 30 m pentru toate benzile, mai puţin 

pentru infraroşu termic unde este de 120 m. Toate benzile sunt înregistrate în 256 de valori 

numerice (8 octeţi). 

Landsat 8 OLI/TIRS (Operational Land Imager)  and TIRS (Thermal Infrared Sensor): 

Acest satelit este al optulea din seria Landsat inaugurată în 1972. A fost lansat în februarie 

2013 de la baza militară Vandenberg din California şi plasat pe orbita polară la o altitudine de 

705 km deasupra Terrei. Spre deosebire de predecesorii săi, Landsat 8 este dotat cu un aparat 

foto (OLI) şi un sensor termic în infraroșu (TIRS). Satelitul efectuează o rotație în jurul 

Pământului în 99 de minute, de 14 ori pe zi. El cartografiază astfel întreaga planetă o dată la 

16 zile obținând o serie de date științifice prețioase mai ales în ceea ce privește pădurile, 

cursurile de apă şi terenurile agricole. 

Software-ul  utilizat a fost varianta: QGIS 2.8.1  

S-au efectuat următoarele operații pentru ambele seturi de imagini: Pre Classification: 

Reflectance, ROI, SIG, Classification, Raster Calculator Expession şi Post Classification: 

Land Cover Change. 

 

 

       Clasificare supervizată 1990                               Clasificare supervizată 2015 
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Datele preluate prin teledetecție pot fi integrate în două feluri: fie ca imagini preprocesate fie 

ca imagini clasificate, urmând apoi un proces de combinare cu o hartă vectorială rezultând 

ceea ce se numește hartă-imagine. 

În cazul clasificărilor supervizate se utilizează eşantionajul, fiecare dintre eşantioane formând 

un ansamblu de date test.  

Clasificarea supervizată începe prin identificarea claselor de informaţii care sunt utilizate 

apoi pentru a definii clasele spectrale pe care le reprezintă. 

Clasificarea şi analizarea imaginilor ţine de clasificarea caracteristicilor unei imagini, 

utilizând elementele de interpretare vizuală. Clasificarea numerică a imaginilor foloseşte 

informaţiile spectrale conţinute în una sau mai multe benzi spectrale pentru a clasifica fiecare 

pixel individual. 

Acest tip de clasificare este denumită “regrupare spectrală”. Există două procedee de 

realizare a acestui tip de clasificare, manual sau automat şi ambele funcţionează după 

principiul atribuirii unei clase particulare sau teme (de exemplu: apă, pădure de conifere, viţă 

de vie etc…) fiecărui pixel dintr-o imagine. “Noua imagine”, care reprezintă clasificarea, este 

compusă dintr-un mozaic de pixeli care aparţin fiecăreia dintre temele particulare.  

Această imagine este o reprezentare tematică a imaginii originale.               

Clasele spectrale sunt grupe de pixeli care au aceleaşi caracteristici (sau apropiate) şi care au 

aceeaşi valoare de intensitate în diferite benzi spectrale ale datelor. Obiectivul final al 

clasificării este de a realiza concordanţa între clasele spectrale şi cele informatice. 

  

Concluzii 

Interpretarea viziuală: 

Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii. 

Transpunere directă în plan spaţial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea de la centru 

spre periferii urmăreşte în primul rând economia de terenuri, văzute ca resursă primă şi 

epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare. 

Plecând de la forma actuală a oraşului, de la relaţia acestei forme cu cadrul natural şi de la 

condiţionări de tip ecologic, economic şi administrativ schema propusă vizează o extindere 

direcţionată predominant către  nord, nord-vest dat fiind faptul ca partea sudică este 

compromisă de limita administrativă a orașului. Rezultatele studiului reliefează o dezvoltare 

foarte lentă a spațiului urban între 1990-2015, respectând principiului dezvoltării spațiale de 

la centru spre periferii. Zona central-sudică a teritoriului studiat este cea mai urbanizată. În 

perioada studiată se poate observa o extindere a zonei industriale către partea vestică. 
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Orașul Costești are o suprafață totală de 10.864 ha, cea mai mare parte din aceasta, respectiv 

peste 69 %, fiind reprezentată de terenurile agricole. 

Zonele împădurite sunt reduse pe teritoriul orașului Costești, fiind diminuate de defrișări mai 

ales în perioada 1950-1970.  

 

 

Pădure defrișată care face parte și din teritoriul administrativ al orașului Costești 

Utilizarea teledetecției şi GIS este un pas spre modernizarea şi informatizarea urbanistică, 

având rezultate obiective și reale.  

Succesiunea de analize de specialitate şi studii de fundamentare scot în evidenţă principalele 

trăsături ale stadiului actual al dezvoltării, definind în acelaşi timp puncte de plecare pentru 

planificarea următoarei decade. 
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În prezent se consideră că aproximativ 6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de 

locuinţe. Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, dar 

şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi utilităţi. 

Construirea haotică, fără respectarea unei strategii de urbanism coerentă şi consecventă 

conduce la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii şi extinderea acestora 

în detrimentul celor naturale. 
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CAPITOLUL 5. SCENARII DE DEZVOLTARE 

 

Scenariul este un ansamblu sistemic creat prin imaginarea şi descrierea unei situaţii viitoare 

posibile şi de înlănţuire a evenimentelor care permit trecerea de la situaţia de origine la acea 

situaţie viitoare. 

Metoda prospectării strategice presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1 Analiza problemelor teritoriului - ierarhizare şi cercetare cantitativă sectorială 

2 Evaluarea tendinţelor de evoluţie a sistemului - variabile de context şi variabile interne 

3 Analiza strategiei actorilor - grupuri de lucru tematice 

4 Descompunerea datelor - elaborarea scenariilor de lucru 

5 Alegerea strategică - scenariul compus 

6 Scenariul de viziune 

7 Politici publice - strategia de dezvoltare 

 

Au fost elaborate următoarele microscenarii: 
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A. MICROSCENARII CONTEXT 

MICROSCENARII 

DE CONTEXT 
Ipoteza 1 Ipoteza 2 Ipoteza 3 

Populaţia, criza 

financiară şi 

geopolitica mondială 

Statele Unite ale 

Americii, lider mondial, 

impun reguli financiare 

și monetare care conduc 

la o relaxare de tipul '' 

reglementarea de - 

reglementării '' în 

contextul urbanizării 

masive și a unui proces 

de îmbătrânire a 

populației mondiale 

Leadership Uniunea 

Europeană care 

impune modelul 

economic auto - 

sustenabil  local și 

solidaritate nord - sud 

Incertitudine într-o 

lume autarhică 

radicalizată zguduită 

de seisme financiare 

grave cu o populație 

tot mai expusă 

Construcţia 

europeană 

Politica armonioasă 

între competitivitate şi 

coeziune - mecanisme 

de guvernanţă 

teritorială, favorizarea 

sectorului IMM,  

promovarea economiei 

sociale şi solidare. 

 

Politica comunitară 

dominată doar  de 

competitivitate - 

industrie 

constructoare de 

maşini şi mari 

exploataţii agricole, 

măsuri specifice de 

ocupare a forţei de 

muncă şi consolidare 

a standardelor de 

muncă în domeniile 

cheie. 

Politica comunitară 

dominată doar de 

coeziune - agricultură 

de subzistenţă şi 

semisubzistenţă,  

marketarea teritoriului 

şi dezvoltarea 

clusterelor locale. 

 

Mediu, resurse 

naturale proprii şi 

acces la resurse 

Inacţiunea şi lipsa de 

reglementare - agravare 

a problemelor de 

degradare a solurilor, 

distrugerea pădurilor, 

efect de seră, pierdere a 

biodiversităţii. 

Scenariul unui tip de 

adaptare moderată - 

mondializarea a eşuat 

existând o puternică 

tendinţă de 

regionalizare 

Majoritatea ţărilor 

unite pentru o politică 

globală de protecţie a 

mediului - o creştere a 

responsabilităţii la 

nivel mondial, 

guvernanţa este 

fundamentată pe 

mondializare. 

MICROSCENARII 

Statele Unite ale 

Americii, lider mondial 

şi Europa orientată spre 

coeziune 

Leadership Uniunea 

Europeană – echilibru 

competitivitate - 

coeziune 

Multipolaritate incertă, 

politica europeană 

orientată spre 

competitivitate 
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Microscenariul 1 – Statele Unite ale Americii, lider mondial şi Europa orientată spre 

coeziune 

Statele Unite ale Americii, lider mondial, impun reguli financiare și monetare care conduc la 

o relaxare de tipul '' reglementarea de - reglementării '' în contextul urbanizării masive și a 

unui proces de îmbătrânire a populației mondiale. 

Politica comunitară dominată doar de coeziune - agricultură de subzistenţă şi 

semisubzistenţă,  marketarea teritoriului şi dezvoltarea clusterelor locale. 

Scenariul unui tip de adaptare moderată - mondializarea a eşuat existând o puternică 

tendinţă de regionalizare. 

Microscenariul 2 – Leadership Uniunea Europeană – echilibru competitivitate-coeziune 

Leadership Uniunea Europeană care impune modelul economic auto - sustenabil  local și 

solidaritate nord – sud. 

Politica armonioasă între competitivitate şi coeziune - mecanisme de guvernanţă teritorială, 

favorizarea sectorului IMM,  promovarea economiei sociale şi solidare. 

Majoritatea ţărilor unite pentru o politică globală de protecţie a mediului - o creştere a 

responsabilităţii la nivel mondial, guvernanţa este fundamentată pe mondializare. 

Microscenariul 3 - Multipolaritate incertă, politica europeană orientată spre 

competitivitate 

Incertitudine într-o lume autarhică radicalizată zguduită de seisme financiare grave cu o 

populație tot mai expusă. 

Politica comunitară dominată doar  de competitivitate - industrie constructoare de maşini şi 

mari exploataţii agricole, măsuri specifice de ocupare a forţei de muncă şi consolidare a 

standardelor de muncă în domeniile cheie. 

Inacţiunea şi lipsa de reglementare - agravare a problemelor de degradare a solurilor, 

distrugerea pădurilor, efect de seră, pierdere a biodiversităţii. 

 

Prin expertiza sa, consultantul a ales Microscenariul 2 – Leadership Uniunea 

Europeană – echilibru competitivitate-coeziune.  
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B. MICROSCENARII INTERNE 

Analiza ipotezelor 

1. ADMINISTRATIE PUBLICĂ ȘI SERVICII  

Ipoteza 1: O abordare reactivă în domeniul cheltuielilor bugetare pentru serviciile publice 

Ipoteza 2: Nivel de prestare/venituri din domeniul privat aplicat serviciilor publice 

Ipoteza 3: Un nou model pentru serviciul public: recunoașterea unor noi nevoi necesitând un 

management public 

2. EVOLUŢIA TESĂTURII ECONOMICE A ZONEI ŞI DINAMICA 

INVESTIŢIILOR 

Ipoteza 1: Creşterea tendinţei de industrializare a oraşului Costeşti 

Ipoteza 2: Menţinerea statutului de centru agroindustrial cu ponderi echilibrate între 

sectorul agricol şi cel industrial 

Ipoteza 3: Creşterea ponderii sectorului agrar în detrimentul sectorului industrial 

3. DEMOGRAFIE ŞI PIATA MUNCII 

Ipoteza 1: ușoară scădere demografică, şi o relativă îmbătrânire a populației.  

Ipoteza 2: tendințele demografice actuale de la nivel macro influențează demografia locală 

ca urmare a unei politici reactive fără măsuri proactive în domeniu 

Ipoteza 3: creșterea atractivității care va influenţa un sold migrator considerabil pozitiv 

4. GUVERNANTA TERITORIALA /CADRU INSTITUTIONAL TERITORIAL 

Ipoteza 1:  status qvo al competiției între colectivitățile locale 

Ipoteza 2: societatea civilă, organizată sau nu instituțional, se impune 

Ipoteza 3: reierarhizarea şi recentralizarea financiară 

5. PIATA IMOBILIARA ŞI CALITATEA LOCATIVA 

Ipoteza 1: continuarea tendinței în domeniul politicii funciare şi de amenajare a 

TERITORIULUI de cvasi-dereglementare 

Ipoteza 2: voința  actorilor publici de control strict al pieței, fără dialog şi concertare 

generând conflicte şi fiind puțin eficientă 

Ipoteza 3: reglementare în spiritual cooperării concertate între utilizatori 
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                  Ipoteze 

 

Variabile 

Ipoteza 1 Ipoteza 2 Ipoteza 3 

1 ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI 

SERVICII  

O abordare reactivă în 

domeniul cheltuielilor 

bugetare pentru 

serviciile publice. 

Dinamică fluctuantă a 

veniturilor bugetare 

Nivel de prestare/venituri 

din domeniul privat 

aplicat serviciilor publice. 

Plafonare a veniturilor 

bugetare 

Un nou model pentru 

serviciul public: 

recunoașterea unor noi nevoi 

necesitând un management 

public. Creșterea veniturilor 

bugetare 

2 EVOLUŢIA 

ȚESĂTURII 

ECONOMICE A 

ZONEI ŞI 

DINAMICA 

INVESTIŢIILOR 

Creşterea tendinţei de 

industrializare a 

oraşului Costeşti 

 

Menţinerea statutului de 

centru agroindustrial cu 

ponderi echilibrate între 

sectorul agricol şi cel 

industrial 

Creşterea ponderii sectorului 

agrar în detrimentul 

sectorului industrial 

3 DEMOGRAFIE ŞI 

PIAȚA MUNCII 

 

Ușoară scădere 

demografică, şi o 

relativă îmbătrânire a 

populației.  

 

Tendințele demografice 

actuale de la nivel macro 

influențează demografia 

locala ca urmare a unei 

politici reactive fără 

măsuri proactive în 

domeniu 

Creșterea atractivității care 

va influenta un sold migrator 

considerabil pozitiv 

 

4 GUVERNANȚĂ 

TERITORIALĂ/ 

CADRU 

INSTITUȚIONAL 

TERITORIAL 

 

Status qvo al competiției 

între colectivitățile 

locale 

Societatea civilă, 

organizată sau nu 

instituțional, se impune, 

policentrism funcțional 

Reierarhizarea şi 

recentralizarea financiara în 

cadrul unei construcții 

teritoriale 

5 PIAȚA 

IMOBILIARĂ ŞI 

CALITATEA 

LOCATIVĂ 

 

Continuarea tendinței în 

domeniul politicii 

funciare şi de amenajare 

a TERITORIULUI de 

cvasi-dereglementare 

Voința  actorilor publici 

de control  strict al pieței, 

fără dialog şi concertare 

generând conflicte şi fiind 

puțin eficientă 

 

Reglementare în spiritual 

cooperării concertate între 

utilizatori 
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MICRO-SCENARII SIMPLE VARIABILE INTERNE 

Micro-scenarii 1: Antreprenoriat. contract local. UTILIZATORI 

 Micro-scenarii 1: 

Antreprenoriat, contract 

local. UTILIZATORI 

Ipoteza 1 Ipoteza 2 Ipoteza 3 

1 ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI SERVICII  

O abordare reactivă în 

domeniul cheltuielilor 

bugetare pentru 

serviciile publice. 

Dinamică fluctuantă a 

veniturilor bugetare 

Nivel de 

prestare/venituri din 

domeniul privat aplicat 

serviciilor publice. 

Plafonare a veniturilor 

bugetare 

Un nou model 

pentru serviciul 

public: 

recunoașterea 

unor noi nevoi 

necesitând un 

management 

public. Creșterea 

veniturilor 

bugetare 

2 EVOLUŢIA ȚESĂTURII 

ECONOMICE A ZONEI ŞI 

DINAMICA 

INVESTIŢIILOR 

Creşterea tendinţei de 

industrializare a 

oraşului Costeşti 

 

Menţinerea statutului 

de centru 

agroindustrial și 

consolidarea acestui 

statut. Ponderi 

echilibrate între 

sectorul agricol şi cel 

industrial 

Creşterea 

ponderii 

sectorului agrar 

în detrimentul 

sectorului 

industrial 

3 DEMOGRAFIE ŞI PIAȚA 

MUNCII 

Usoară scădere 

demografică, şi o 

relativa îmbătrânire a 

populaţiei.  

 

Tendințele demografice 

actuale de la nivel 

macro influențează 

demografia locală ca 

urmare a unei politici 

reactive fără măsuri 

proactive în domeniu 

Creșterea 

atractivității 

care va influenta 

un sold migrator 

considerabil 

pozitiv 

 Micro-scenariu Costești - Centru 

industrial 

 

 

 

 

Costești - Centru agro - 

industrial 

Costești - Centru 

agrar 
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Micro - scenariul 1.1.  ''Costești - Centru industrial'' 

Creşterea tendinţei de industrializare a oraşului Costeşti. 

Ușoară scădere demografică, şi o relativă îmbătrânire a populației. (Activitatea industrială 

atrage forță de muncă dar nu creează un cadru de viață atractiv). 

Nivel de prestare/venituri din domeniul privat aplicat serviciilor publice. Plafonare a 

veniturilor bugetare. 

 

Micro - scenariul 1.2.  ''Costești - Centru agro - industrial'' 

Menţinerea statutului de centru agroindustrial și consolidarea acestui statut. Ponderi 

echilibrate între sectorul agricol şi cel industrial. 

Creșterea atractivității care va influenta un sold migrator considerabil pozitiv. 

Un nou model pentru serviciul public: recunoașterea unor noi nevoi necesitând un 

management public. Creșterea veniturilor bugetare. 

 

Micro - scenariul 1.3.   ''Costești - Centru agrar'' 

Creşterea ponderii sectorului agrar în detrimentul sectorului industrial. 

Tendințele demografice actuale de la nivel macro influențează demografia locală ca urmare 

a unei politici reactive fără măsuri proactive în domeniu. 

O abordare reactivă în domeniul cheltuielilor bugetare pentru serviciile publice. Dinamică 

fluctuantă a veniturilor bugetare. 
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 Micro-scenarii 2: Locuire. Contractul Local DEȚINĂTORI 

 Micro-scenarii 2:  

Locuire. Contractul 

Local 

DEȚINĂTORI 
Ipoteza 1 Ipoteza 2 Ipoteza 3 

4 GUVERNANTA 

TERITORIALA/ 

CADRU 

INSTITUȚIONAL 

TERITORIAL 

Status qvo al competitiei 

între colectivitatile locale 

Societatea civila, 

organizata sau nu 

instituțional, se impune, 

policentrism funcțional 

Reierarhizarea şi 

recentralizarea 

financiara în cadrul 

unei construcții 

teritoriale 

5 PIAȚA 

IMOBILIARA ŞI 

CALITATEA 

LOCATIVA 

Continuarea tendintei în 

domeniul politicii funciare 

şi de amenajare a 

TERITORIULUI de cvasi-

dereglementare 

Voința  actorilor publici de 

control  strict al pieței, fără 

dialog şi concertare 

generând conflicte şi fiind 

puțin eficientă 

Reglementare în 

spiritual cooperării 

concertate între 

utilizatori 

3 DEMOGRAFIE ŞI 

PIAȚA MUNCII 

 

Uşoara scădere 

demografică, şi o relativă 

îmbătrânire a populaţiei.  

 

Tendințele demografice 

actuale de la nivel macro 

influențează demografia 

locala ca urmare a unei 

politici reactive fără măsuri 

proactive în domeniu 

Creșterea atractivității 

care va influenţa un 

sold migrator 

considerabil pozitiv 

 Micro-scenariu Costești - mic centru 

periurban al Piteștiului 

 

 

 

 

Costești - reședință 

funcțională microzonală 

(judecătorie, servicii 

sănătate, protoierie, etc.) 

Teritoriu de proiect : 

Ținutul Costești 

(Plasa Teleorman) 

 



351 

 

Micro-scenariul 2.1. ''Costești - mic centru periurban al Piteștiului'' 

Status qvo al competiției între colectivitățile locale. 

Ușoară scădere demografică, şi o relativă îmbătrânire a populației.   

Continuarea tendinței în domeniul politicii funciare şi de amenajare a TERITORIULUI de 

cvasi-dereglementare. (Cadrul  de cvasi dereglementare atrag activități industriale). 

 

Micro-scenariul 2.2 ''Costești - reședință funcțională microzonală (judecătorie, servicii 

sănătate, protoierie, etc.)'' 

Societatea civilă, organizată sau nu instituțional, se impune, policentrism funcțional. 

Tendințele demografice actuale de la nivel macro influențează demografia locală ca urmare 

a unei politici reactive fără măsuri proactive în domeniu. 

Voința  actorilor publici de control  strict al pieței, fără dialog şi concertare generând 

conflicte şi fiind puțin eficientă. (Uniunea Europeană impune reguli stricte pentru menținerea 

destinației terenurilor, în special cele agricole). 

 

Micro-scenariul 2.3. ''Teritoriu de proiect : Ținutul Costești (Plasa Teleorman)'' 

Reierarhizarea şi recentralizarea financiară în cadrul unei construcții teritoriale. 

Creșterea atractivității care va influenţa un sold migrator considerabil pozitiv. 

Reglementare în spiritul cooperării concertate între utilizatori. 
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MICRO-SCENARII COMPUSE VARIABILE INTERNE 

Micro - scenariul compus 1. ''Costești - Centru industrial'' - ''Costești - mic centru 

periurban al Piteștiului'' 

Creşterea tendinţei de industrializare a oraşului Costeşti. 

Status qvo al competiției între colectivitățile locale. 

Ușoară scădere demografică, şi o relativă îmbătrânire a populației. (Activitatea industrială 

atrage forță de muncă dar nu creează un cadru de viață atractiv). 

Nivel de prestare/venituri din domeniul privat aplicat serviciilor publice. Plafonare a 

veniturilor bugetare. 

Continuarea tendinței în domeniul politicii funciare şi de amenajare a TERITORIULUI de 

cvasi-dereglementare. (Cadrul  de cvasi dereglementare atrag activități industriale). 

 

Micro-scenariul compus 2.  ''Costești - Centru agro - industrial'' - ''Teritoriu de proiect : 

Ținutul Costești (Plasa Teleorman)'' 

Menţinerea statutului de centru agroindustrial și consolidarea acestui statut. Ponderi 

echilibrate între sectorul agricol şi cel industrial. 

Reierarhizarea şi recentralizarea financiara în cadrul unei construcții teritoriale. 

Creșterea atractivității care va influenţa un sold migrator considerabil pozitiv. 

Un nou model pentru serviciul public: recunoașterea unor noi nevoi necesitând un 

management public. Creșterea veniturilor bugetare. 

Reglementare în spiritual cooperării concertate între utilizatori. 

 

Micro-scenariul compus 3.   ''Costești - Centru agrar' '- ''Costești - reședință funcțională 

microzonală (judecătorie, servicii sănătate, protoierie, etc.)'' 

 

Creşterea ponderii sectorului agrar în detrimentul sectorului industrial. 

Societatea civilă, organizată sau nu instituțional, se impune, policentrism funcțional. 

Tendințele demografice actuale de la nivel macro influențează demografia locală ca urmare 

a unei politici reactive fără măsuri proactive în domeniu. 

O abordare reactivă în domeniul cheltuielilor bugetare pentru serviciile publice. Dinamică 

fluctuantă a veniturilor bugetare. 

Societatea civilă, organizată sau nu instituțional, se impune, policentrism funcțional. Voința  

actorilor publici de control  strict al pieței, fără dialog şi concertare generând conflicte şi 

fiind puțin eficientă. (Uniunea Europeană impune reguli stricte pentru menținerea destinației 

terenurilor, în special cele agricole). 
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ANALIZA OPŢIUNII ACTORILOR LOCALI 

GRUP DE LUCRU 

 

Analiza strategiei şi opţiunii actorilor locali a foste efectuată în cadrului unui grup de lucru, în 

data de 06.08.2015, desfăşurat la sediul Primăriei oraşului Costeşti şi care a reunit următorii 

factori locali interesaţi: 

 Primăria oraşului Costeşti 

 Comefin 

 Spitalul Orăşenesc 

 Culte religioase 

 Şcoli 

 AJOFM 

Această analiză a fost efectuată ca o continuare a cercetării calitative, iniţiată ca demers pe de 

o parte identitar, iar pe de altă parte de evaluare a resurselor locale. De această dată, demersul 

a fost unul de evaluare a ipotezelor de evoluţie a teritoriului şi ierarhizare a problemelor şi 

obiectivelor. Au fost urmărite următoarele aspecte: 

1-Tabloul strategiilor/ opţiunilor actorilor locali (primele 2-3 opţiuni şi/sau viziune) 

2-Raportul de forţe între actori 

3-Obiectivele de convergenţă şi divergenţă între actori 

4-Evaluarea poziţionării actorilor în cadrul sistemului  

5-Ierarhizarea priorităţilor /obiectivelor 

6-Evaluarea integrativă relaţională la nivelul sistemului, evaluarea posibilităţilor de realizare 

a alianţelor locale (teritoriu de proiect, filiere etc.) 

7-Recomandări / formulări pentru alegerea strategică - criterii pentru alegerea strategică 

 Analiza morfologică / explorarea viitorurilor posibile a urmat mai multe etape: 

- trecerea de la ipoteze de evoluţie a teritoriului la ipoteze de construcţie a teritoriului 

- alegerea dintre viitorurile posibile a unui viitor de dorit, care va constitui fundamentul 

acţiunii publice 

- formalizarea înlănţuirii între viitorul dorit şi prezent pentru definirea mizelor majore legate 

de această evoluţie 

- elaborarea orientărilor şi proiectelor strategice 
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- alegerile strategice urmate de luarea deciziilor care să conducă la acţiune 

- evaluarea demersului. 

 În urma analizei variabilelor, atât a celor de context cât şi  a celor interne, a definirii 

ipotezelor şi microscenariilor de dezvoltare, au rezultat două direcţii în care este necesară 

exprimarea alegerii actorilor locali:  

1. Sectorul economic cu trei posibile opţiuni:  

a. Costeşti – centru agrar 

b. Costeşti – centru industrial 

c. Costeşti – centru agro-industrial 

2. Guvernanţă  teritorială, cu trei posibile opţiuni: 

a. Abordare strategică – dezvoltare individuală 

b. Abordare strategică – dezvoltare ca centru administrativ funcţional zonal 

c. Abordare strategică – dezvoltare ca lider zonal şi constituirea unui teritoriu de 

proiect pentru dezvoltare economică. 

Din punct de vedere economic, factorii interesaţi identificaţi la nivelul oraşului Costeşti au 

în vedere o dezvoltare viitoare ca centru agro – industrial. În anul 1968, an în care Costeştiul 

a fost declarat oraş, acesta avea un statut agro-industrial, continuând tradiţia funcţionării sale 

ca unitate administrativ teritorială încă din secolele trecute. 

Industria este greu să reprezinte o opţiune ca unică direcţie de dezvoltare, având în vedere 

trendul de dezindustrializare existent la nivel naţional, dependenţa acestui sector de 

municipiul Piteşti şi proximitatea de acesta, precum şi deficienţele infrastructurii urbane care 

să permită dezvoltarea acestui sector, în special standardele nesatisfăcătoare ale variantei de 

ocolire a oraşului. Pe de altă parte, însă, industria este privită ca motor al dezvoltării 

economice, atrăgând forţă de muncă specializată şi generând dezvoltarea serviciilor, ca sector 

conex. Având în vedere că din punct de vedere al transportului oraşul Costeşti este nod 

feroviar, iar în secolul XIX era menţionat ca centru comercial în Marele Dicţionar Geografic 

al României, este necesar ca oraşul să se repoziţioneze şi să deservească şi din această 

perspectivă teritoriul funcţional polarizat. 

Agricultura, pe de altă parte, reprezintă tradiţie, element identitar şi sector cu potenţial de 

dezvoltare, dar care în prezent nu este valorificat. Se practică, majoritar, la scară mică, pentru 

asigurarea subzistenţei, în spiritul tradiţiei şi al moştenirii de familie. Prea puţine produse 

agricole se desfac şi cele care intră în circuit sunt sub formă neprelucrată, ceea ce nu asigură 

un parcurs performant şi valoare adăugată. De asemenea, agricultura atrage prea puţină mână 

de lucru, din cauze diverse precum dezinteresul manifestat de piaţa forţei de muncă sau 

inadaptabilitatea învăţământului tehnic.  

Cu toate acestea,  din punct de vedere economic, oraşul Costeşti a înregistrat în ultimii ani 

creşteri importante, atât ale industriei grele – Comefin (investiţii în echipamente din fonduri 
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europene), cât mai ales ale industriei agroalimentare – Lactag, Avicola, unităţi privite ca 

exemple de bună practică în înfiinţarea şi dezvoltarea filierelor agricole. 

În consecinţă, opţiunea se îndreaptă către modernizarea şi dezvoltarea sectorului agricol, a 

unei industrii conexe şi a continuării tradiţiei industriale, care să conducă şi la modernizarea 

serviciilor oferite de oraşul Costeşti ca centru urban: piaţă pentru zona rurală limitrofă şi 

furnizor pentru aria metropolitană a municipiului Piteşti, centru administrativ funcţional cu 

servicii publice de înaltă calitate pentru teritoriul deservit. 

Din punct de vedere al guvernanţei locale, se urmăreşte crearea unui teritoriu de proiect cu 

funcţiune economică, precum şi a bazelor unui pact teritorial cu mediul privat şi societatea 

civilă, în care oraşul Costeşti să îşi asume rolul de pol de funcţionalitate zonală, continuând 

tradiţia şi raţionamentul înfiinţării sale, funcţionând ca centru agro-industrial şi de servicii 

pentru sudul judeţului Argeş. 
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SCENARIUL ALES: 

În contextul unui Leadership U.E., Costeşti este un Centru agro - 

industrial zonal 

 

 

 

SCENARIUL ALES 

 

Reprezintă câte o alegere/ opţiune pe fiecare temă, dar a fost ajustat cu opţiuni ale grupurilor 

de lucru. 

 

 

Leadership Uniunea Europeană care impune modelul economic auto - sustenabil  local și 

solidaritate nord – sud. 

Politica armonioasă între competitivitate şi coeziune - mecanisme de guvernanţă teritorială, 

favorizarea sectorului IMM,  promovarea economiei sociale şi solidare. 

Majoritatea ţărilor unite pentru o politică globală de protecţie a mediului - o creştere a 

responsabilităţii la nivel mondial, guvernanţa este fundamentată pe mondializare. 

Menţinerea statutului de centru agroindustrial și consolidarea acestui statut. Ponderi 

echilibrate între sectorul agricol şi cel industrial. 

Reierarhizarea şi recentralizarea financiara în cadrul unei construcții teritoriale. 

Creșterea atractivității care va influenţa un sold migrator considerabil pozitiv. 

Un nou model pentru serviciul public: recunoașterea unor noi nevoi necesitând un 

management public. Creșterea veniturilor bugetare. 

Reglementare în spiritual cooperării concertate între utilizatori. 
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CAPITOLUL 6 MISIUNE. VIZIUNE. OBIECTIVE 

 

Misiune 

Oraşul Costeşti asigură rezilienţa şi coeziunea teritorială, promovând valorile europene, în 

centrul cărora se află durabilitatea, economia locală, protecţia valorilor identitare argeşene, 

spiritul civic şi cetăţenesc. 

 

Viziune 

Costeşti 2030 - centru de atractivitate periurbană şi pol de funcţionalitate zonală, cu o 

opţiune economică locală echilibrată, bazată pe valorificarea şi transformarea resurselor 

locale într-un complex agro-industrial modern şi inovativ, teritoriu de coeziune şi echilibru 

între un mic centru urban dinamic şi eco - durabil şi ruralitatea sa (atât cea administrativă 

cât şi cea  polarizată), păstrător şi promotor al tradiţiilor argeşene. 

 

Valori 

Promovarea specificităţii: valorificarea resurselor locale 

Flexibilitate: capacitatea de a răspunde rapid la semnale 

Eficienţă: utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim 

Răspundere publică: în centrul acţiunii stă interesul public 

Solidaritate: coeziune socială şi comunitate de interese şi obiective 

Dezvoltare durabilă: asigurarea unui echilibru între aspectele socio-economice şi cele ale 

cadrului natural 

Echitate: distribuire unitară a oportunităţilor şi asumarea unor obligaţii reciproce 

Tradiţie: spaţiul identitar ca sursă de bogăţie 

Pasiune: entuziasm pentru succes, pentru tradiţii şi pentru cetăţeni 

Inovare: reînnoire în toate domeniile, de la produse la procese 

Excelenţă: rezultate calitative maxime 

Respect: acţiune cu integritate şi respect pentru comunitate 
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Ţinte 

Ţintele au fost definite ca rezultate finale ce vor fi atinse în urma perioadei de planificare 

propuse, cu scopul de a îndeplini obiectivele. Urmărind cel mai direct mod şi cele mai eficace 

mijloace de atingere a obiectivelor, au fost formulate următoarele ţinte: 

• Oraşul Costeşti - tărâmul atractivității teritoriale și al solidarității contractuale 

echitabile  

• Rezilienţă prin economie locală funcţională 

• Principalul centru agro-logistic al Argeşului 

• Noul vechiul Centru Zonal funcţional al Argeşului de Sud 

OBIECTIVE 

Obiectiv general 

În 2030 oraşul Costeşti va avea un nivel de trai ridicat şi un cadru teritorial atractiv, care 

să îl impună ca pol de atractivitate din zona periurbană a municipiului Piteşti şi centru de 

polarizare rurală în sudul  judeţului Argeş. 

Obiective tematice 

OT1 – Creşterea rezilienţei locale prin restructurarea şi relansarea economiei locale 

Priorităţi în cadrul OT1: 

P1.1 – Crearea unui fond funciar pentru spaţiu de dezvoltare strategică prin implementarea 

unui sistem cadastral unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică şi 

promovarea unei politici active în domeniu 

P1.2 – Creşterea gradului de valorificarea şi valorizare a resurselor locale prin crearea de 

filiere de excelenţă în sectorul agro-alimentar  

P1.3 – Creşterea productivităţii muncii prin crearea unui mediu economic atractiv şi inovativ  

P1.4 – Creşterea calităţii serviciilor publice oferite mediului privat şi a accesibilităţii în zonă 

prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de bază şi a celei specifice 

P1.5 – Dezvoltarea flexibilităţii şi adaptabilităţii pieţei de muncă prin facilitarea inserţiei şi 

crearea de parteneriate active pentru corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei 

P1.6 – Crearea unei infrastructuri suport şi a mecanismelor de sprijin pentru mediul de 

afaceri local 
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OT2 – Construcţia unui cadru de viaţă atractiv prin valorizarea şi promovarea 

oportunităţilor locale 

Priorităţi în cadrul OT2: 

P2.1 – Reducerea disparităţilor zonale locale prin creşterea calităţii serviciilor publice oferite 

cetăţenilor  

P2.2 –  Creşterea calităţii în educaţie şi formare prin inovare şi performanţă  

P2.3 – Crearea unui sector cultural  atractiv, a unui calendar de animare teritorială şi 

promovarea identităţii locale 

P2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare a teritoriului 

P2.5 – Crearea, dezvoltarea şi promovarea infrastructurii de agrement 

P2.6 – Coeziune socială prin crearea unei identităţi comune şi a unor alterative economice 

bazate pe solidaritate, care să conducă la reducerea populaţiei expuse riscului sărăciei sau 

excluziunii sociale 

OT3 – Crearea unui teritoriu de proiect „Argeşul de Jos” prin promovarea parteneriatelor 

locale şi asumarea rolului de capitală zonală funcţională 

Strategia de dezvoltare trebuie transformată, din document, în politică publică activă de 

amenajare şi dezvoltare teritorială, ceea ce face necesară crearea unei arhitecturi instituţionale 

şi instituirea unor mecanisme cu rol în promovare, monitorizarea implementării Pactului 

Teritorial creat, iniţierea de ajustări atunci când situaţia o impune, emiterea şi adoptarea de 

politici de concertare şi coerentă strategică şi, nu în ultimul rând, sprijinirea 

antreprenoriatului local. 

Misiunea, viziunea, valorile şi obiectivele conduc la o abordare concertată. Pentru atingerea 

viziunii Costeşti 2030 - centru de atractivitate periurbană şi pol de funcţionalitate zonală, 

cu o opţiune economică locală echilibrată, bazată pe valorificarea şi transformarea 

resurselor locale într-un complex agro-industrial modern şi inovativ, teritoriu de coeziune 

şi echilibru între un mic centru urban dinamic şi eco - durabil şi ruralitatea sa (atât cea 

administrativă cât şi cea  polarizată), păstrător şi promotor al tradiţiilor argeşene, vom 

promova crearea unui teritoriu de proiect economico-funcţional.  
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CAPITOLUL 7 

 

AXE. INTERVENȚII 

 

7.1 AXE ȘI INTERVENȚII LOCALE 

Strategia urmăreşte prin viziunea sa o poziţionare în competiţia dintre teritorii. Atingerea 

viziunii se realizează prin acţiunile propuse de strategie care devine un instrument de 

comunicare în scopul obţinerii poziţiei. Poziţia conduce demersul către o strategie de 

marketing pe nou structurata piaţă a teritoriilor. Fiind vorba de o piaţă, trebuie să ţinem cont 

de elementele ce o definesc: existenţa unei cereri şi oferte ca răspuns. 

 Fiecare teritoriu este definit de : 

 Caracteristici personale: memorie şi identitate 

 Caracteristici relaţionale: economice, culturale, etnice 

 Un proiect: în special începând cu 2014 - 2020 UE vorbeşte de teritorii ca “teritorii de 

proiect” (foştii poli, zonele metropolitane, PIDU, la care se adăugă adevăratele 

teritorii de proiect ITI şi CLLD) 

Construcţia teritoriului, realizarea viziunii şi deci poziţionarea se realizează plecând de la 

caracteristici personale, prin modelarea caracteristicilor relaţionale în scopul structurării unui 

proiect care la rândul său se poate constitui într-o redefinire identitară declanşatoare (reluarea 

ciclului). În concluzie, cele trei elemente esenţiale ale acţiunii strategice sunt:  

 IDENTITATE: de definit, de promovat, de valorizat, de apărat, de redefinit (în 

sensul unei evoluţii) 

 ACTORI: de pus în dialog, de mobilizat, de pus în parteneriat, de valorizat, de 

ATRAS 

 PROIECTE: de structurat, de poziţionat, de manageriat, de promovat, de atras. 

În acest fel oraşul ca teritoriu devine prin produsele sale (produsele oraşului) un ansamblu 

omogen, coerent şi atractiv, adică un oraş - produs.  

Una dintre problemele cu care s-a confruntat în secolul al XX-lea şi se confruntă şi în prezent 

planificarea regională este creşterea necontrolată a oraşelor mari (metropolizarea) şi 

combaterea problemelor ce decurg din concentrarea excesivă a activităţilor economice şi 

populaţiei în marile centre urbane. Prin sprijinirea şi consolidarea metropolelor, preluând o 

serie de funcţii ale acesteia, oraşele mici par a îndeplini un rol important în deconcentrarea 
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activităţilor economice şi a populaţiei din marile oraşe, constituind în acelaşi timp un element 

vital al oricărui sistem urban. 

Conceptele de dezvoltare locala si zonala provin din cel de dezvoltare economică, luând în 

considerare aspectele locale si zonale ale acestei dezvoltări.  

După unii autori, dezvoltarea zonală „presupune utilizarea resurselor (în primul rând a celor 

locale, dar şi a celor atrase din mediul naţional şi internaţional) pentru creşterea 

competitivităţii generale a teritoriului, creşterea gradului de adaptabilitate a componentelor de 

producţie şi funcţionale la necesităţile de ajustare structurală (pentru satisfacerea nevoilor 

locale) şi, în ultimă instanţă, din perspectivă macroeconomică, pentru reducerea decalajelor 

între diferitele componente din structura spaţiului economic naţional” (Jula D., 2002). 

Dezvoltarea oraşelor mici poate influenţa atragerea populaţiei rurale din zona rurală 

înconjurătoare prin oferirea de locuri de muncă în activităţi non-agricole, având în acest fel 

un rol important de reducere a presiunii migraţiei asupra oraşelor mai mari. Prin influenţele 

teritoriale pe care le au, oraşele mici pot asigura o dezvoltare proporţională a sistemului de 

aşezări, aducând în acelaşi timp beneficii şi în ce priveşte limitarea migraţiilor definitive. 

Strategiile de echilibrare a sistemelor urbane naţionale urmăresc cu prioritate  reglarea 

procesului inter - relaţionat dintre urbanizare şi migraţie. 

Aşa cum se afirmă în articolul 26 al Agendei Teritoriale 2020 – Spre o Europă Inteligentă, 

Durabilă şi Favorabilă Incluziunii, compusă din regiuni diverse – “urmărim o dezvoltare 

policentrică la nivel macro - regional, transnaţional şi, de asemenea, la nivel naţional şi 

regional în cazurile relevante. Acolo unde este posibil, este important să se evite polarizarea 

între capitale, zonele metropolitane şi oraşele de dimensiuni medii la scară naţională. Oraşele 

mici şi medii pot juca un rol crucial la nivel regional. Eforturile de politică ar trebui să 

contribuie la reducerea polarizării teritoriale puternice a performanţei economice, evitând 

marile disparităţi regionale de pe teritoriul european, prin abordarea blocajelor din calea 

creşterii, în conformitate cu Strategia Europa 2020.” 

Acelaşi document strategic afirmă, în articolul 29: “Recunoaştem legăturile diverse pe care 

teritoriile urbane şi rurale din întreaga Europă le pot avea unele cu altele, de la regiuni 

periurbane la regiuni rurale periferice. Interdependenţa dintre zonele urbane şi cele rurale ar 

trebui recunoscută printr-o guvernanţă integrată şi o planificare bazată pe un amplu 

parteneriat. Salutăm strategiile bazate pe un anumit teritoriu, dezvoltate la nivel local pentru a 

aborda condiţiile locale. În zonele rurale, oraşele mici şi mijlocii joacă un rol crucial; prin 

urmare este important să se îmbunătăţească accesibilitatea centrelor urbane din teritoriile 

rurale aferente, pentru a asigura disponibilitatea necesară a oportunităţilor de angajare şi a 

serviciilor de interes general. Regiunile urbane ar trebui să fie conştiente de faptul că sunt 

responsabile pentru dezvoltarea împrejurimilor lor mai largi.” 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035 relevă următoarele cu privire la 

dezvoltarea locală prin parteneriat urban – rural: „Teritoriul României este în principal 

caracterizat de disparităţi, atât la nivel regional datorită profilului economic, demografic, al 
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gradului de urbanizare, a relațiilor și parteneriatelor externe, cât și la nivelul unităților 

administrativ teritoriale, disparități care se agravează treptat, fiind stimulate de criza 

economică și de concentrarea dezvoltării doar în principalele orașe. 

Relaţia urban-rural este slab materializată în teritoriu, majoritatea relaţiilor de colaborare 

între oraşe şi comune fiind bazate pe relaţii de dependenţă ale mediului rural faţă de 

serviciile şi infrastructura mediului orașelor și municipiilor. Puternicele relații de 

dependență a comunelor față de orașe, care în unele cazuri devin nesustenabile și 

suprasolicită mediul urban scăzându-i calitatea și atractivitatea, sunt agravate de existența 

unor diferențe majore între calitatea produselor și a factorilor ce determină nivelul de trai pe 

care cele două medii le oferă. 

Dezvoltarea localităților rurale și a orașelor mici și medii se face punctual, cu impact 

teritorial restrâns, luând în considerare foarte puţin necesitatea integrării într-o strategie 

teritorială complexă pentru a atinge obiectivele Uniunii Europene legate de dezvoltare 

durabilă și coeziune teritorială. Relațiile din cadrul rețelei de localități sunt bazate pe  

conexiuni fizice (infrastructură de transport) între localități, conexiunile economice, 

culturale, informaționale fiind foarte slabe. 

Parteneriatul rural-urban este un instrument aproape neutilizat în vederea dezvoltării 

integrate, echilibrate a teritoriului, a reducerii disparităților dintre regiuni, dintre mediul 

urban și cel rural și a creării unui teritoriu coeziv.” 

Teritoriile nu mai sunt autarhice, oricât de pline de resurse ar fi acestea. Ele depind tot mai 

mult de evoluțiile naționale și internaționale, de elemente dinamice interne, de implicarea 

actorilor interesați și de relațiile externe. Pentru a se dezvolta, ele se promovează pe plan 

extern, atât în calitate de entități omogene, cât și ca mozaic de oferte individuale. În 

economiile și societățile moderne, marketingul teritorial este din ce în ce mai important, 

având în vedere globalizarea, legăturile tot mai strânse dintre teritorii, creșterea activităților 

turistice precum și nevoile economice tot mai complexe.  

O atenție specială trebuie acordată resurselor teritoriului. Tendința este de a se sublinia unele 

aspecte, în multe cazuri prin valorificarea bunurilor principale (legate de turism, în unele 

cazuri, legate de industrie, în altele). O strategie complexă de marketing teritorial ține cont de 

toate oportunitățile de dezvoltare, valorificându-le pe piețe diferite. De exemplu, resursele 

naturale pot fi exploatate industrial, comercial sau într-un context de recreere, precum și 

socio-cultural. Tradițiile locale pot fi valorificate atât într-un context turistic, cât și într-unul 

socio-cultural. Proprietățile de patrimoniu pot fi considerate ca elemente de atragere a 

investițiilor atât pentru societăți comerciale cât și pentru organizații non-profit, ținându-se 

cont nu doar de utilizarea comercială, cât și de cea socio-culturală. 

Brandingul teritorial ajută țările/ orașele/ regiunile să se promoveze de la situația în care sunt 

doar niște furnizori de mărfuri fără un brand bine definit la aceea de deținători de brand și 

destinații cu brand în favoarea lor (Anholt, 2002). Un avantaj al brandului de loc poate veni 

în principal de la bunurile economice, politice sau culturale. Edificarea unui strategii locale 
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pe baza unui brand puternic poate duce la dezvoltarea unor relații profitabile și a unei 

dezvoltări de lungă durată. O economie puternică este reflectată în valoarea brandului locului, 

astfel încât o regiune cu o reputație pozitivă poate comunica mai ușor și poate atrage 

respectul și atenția investitorilor, turiștilor și a altor clienți potențiali, în detrimentul regiunilor 

care au un brand slab sau negativ. 
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AXA 1. AGRICULTURĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ RURALĂ 

 

Agricultura a reprezentat activitatea principală tradiţională a localităţii şi continuă să fie a 

doua ramură a economiei locale, ba chiar împreună cu industria alimentară deţine ponderea 

principală în economia locală. 

Oraşul Costeşti reprezintă un echilibru între zona urbană cu activităţi industriale (inclusiv 

agro - alimentare) şi zona rurală cu activităţi agricole. De asemenea, datorită centralităţii 

funcţionale, a polarizat şi polarizează un teritoriu rural eminamente agricol, zona prezentând  

o accesibilitate redusă. 

Deşi sectorul agricol reprezintă rezultatul unei moşteniri culturale şi identitare indisolubil 

legată de echilibrul social al teritoriului, iar din punct de vedere economic reprezintă un 

sector major atât pentru oraşul Costeşti cât şi pentru teritoriul polarizat, atât în ceea ce 

priveşte cifra de afaceri locală, cât şi valoarea activelor, infrastructura de bază  (specifică şi 

suport) este cvasi-inexistentă sau total învechită şi distrusă. Sectorul agricol are o 

caracteristică transversală în economia teritoriului dată de funcţiunea de producţie de 

elemente ce reprezintă fie produse finale, fie materii prime supuse transformării şi valorizării 

prin industria agro – alimentară. 

Contextul agricol european şi mondial plasează agricultura într-o piaţă economică din ce în 

ce mai concurenţială, atât între statele europene, cât şi, în special, între Europa şi restul lumii. 

Această nouă situaţie impune o ameliorare a reuşitei economice a exploataţiilor agricole prin 

intervenţii care să o susţină. De asemenea, sectorul îşi poate aduce aportul la gradul de 

ocupare a forţei de muncă şi la atractivitatea locală teritorială, în cazul în care este ameliorată 

valoarea adăugată a produselor exploataţiilor agricole. 

Politica Agricolă Comună inspirată de experienţa Franţei, care reprezintă modelul de 

dezvoltare a agriculturii în Uniunea Europeană, susţine atât extinderea şi modernizarea 

infrastructurii agricole, cât şi abordări inovatoare în spiritul menţinerii unei specificităţi locale 

a teritoriilor agricole. Sunt susţinute, de asemenea, şi abordările tradiţionale în special în 

cadrul finanţărilor micilor ferme (cele de subzistenţă) şi a instalării tinerilor fermieri în zonele 

rurale (migrarea în sensul urban – rural). 

Ţinutul Saint-Flour din Regiunea Haute-Auvergne poate reprezenta un model în domeniul 

ameliorării valorii adăugate a produselor exploataţiilor agricole şi inovare şi diversificare. 

Teritoriul, care orice teritoriu francez, este unul bine marketat, numele unor localităţi 

devenind mărci cunoscute în întreaga lume (Cantal, Saint Nectaire şi Bleu D’Auvergne). 

Căile alese pentru ameliorarea valorii adăugate a produselor agricole sunt diverse şi se 

sprijină pe susţinerea mărcilor create, trasabilitate, crearea de filiere locale, sistem de 

comercializare în circuit scurt, susţinerea creării de microferme cu activitate de găzduire 
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şi/sau educative, precum şi punerea în reţea a structurilor şi favorizarea asocierilor şi 

investiţiilor în comun. 

INTERVENŢIA 1.1. CENTRU AGRO-LOGISTIC ZONAL 

Intervenția urmărește poziționarea localității ca pol periurban de valorificare a importantelor 

resurse agricole zonale. În acest scop va fi creată o  infrastructură care să preia și să 

depoziteze produsele locale urmând să le pregătească pentru piața Zonei metropolitane Pitești 

și pentru piața regională. 

Măsuri: 

 Valorificarea materiei prime agricole locale în cadrul unui sistem de comercializare 

care să crească valoarea adăugată a produselor locale – colectare, depozitare şi 

desfacere  

 Crearea unei pieţe de gros pentru distribuţia directă a produselor agricole  

INTERVENŢIA 1.2 INFRASTRUCTURĂ STRATEGICĂ 

Prin această intervenție se urmărește dezvoltarea și extinderea infrastructurii de colectare și 

depozitare a produselor agricole locale în micro - zonele de producție și recoltare precum și 

crearea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere funcționale pe trasee necesare colectării și 

depozitării şi, ulterior, către centrul de logistică 

INTERVENŢIA 1.3 CREAREA BURSEI/PIEŢEI ZONALE DE PRODUSE AGRO-

ALIMENTARE  

În conexiune cu intervenția 1.1, această intervenţie urmăreşte poziţionarea localităţii ca piaţă 

regională şi inter-regională de produse agricole. În acelaşi timp, intervenţia ţinteşte şi piaţa de 

detaliu din zona metropolitană prin crearea unui circuit direct după noile modele europene. 

 Măsuri: 

 Crearea unei bursei locale agricole online 

 Crearea unei reţele de distribuţie în circuit scurt a produselor agricole către pieţele 

urbane (ex. Piteşti) – comandă online – desfacere săptămânală în pieţe proprii din 

cartierele urbane – model reţeaua vest-europeană La Ruche qui dit Oui! / Food 

Assembly  

INTERVENŢIA 1.4 SPRIJIN/PROMOVARE PENTRU AGRICULTURA 

TRADIŢIONALĂ (MICI PRODUCĂTORI) ŞI A STRUCTURILOR ASOCIATIVE 

Intervenţia urmăreşte în special crearea unui număr semnificativ de micro-ferme cu 

posibilităţi de găzduire, reconstituind locuirea şi producţia agrară tradiţional în gospodăriile 

argeşene. De asemenea, o parte din aceste ferme, vor fi susţinute să creeze o ofertă 

educaţională recreativă de vacanţă pentru zonă. Intervenţia este în conexiune cu Axa 4 - 

Intervenția 4.4 INTERVENŢIA 4.4 CREAREA BRAND-ULUI LOCAL, TERITORIAL și 
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Axa 5 – Intervenţia 5.1 (Marketing teritorial pentru crearea unui brand local). Fermele vor 

sprijinite să creeze structuri asociative de tipul Albergo diffuso. 

INTERVENŢIA 1.5 INFRASTRUCTURĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ZONA 

RURALĂ  

Intervenţia vizează crearea unui spaţiu funcţional pentru o agricultură viabilă şi un cadru de 

viaţă atractiv în zona rurală. 

 Măsuri: 

 Crearea unei reţele de drumuri agricole, de exploatare şi forestiere, inclusiv drumuri 

către micile ferme 

 Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în zonele rurale 

 Extindere reţele de utilităţi în zonele rurale 

 Crearea unei infrastructuri specifice pentru reducerea riscurilor de inundaţii 

 Construirea sistemelor de irigaţii  

INTERVENŢIA 1.6 SUSŢINEREA DIVERSIFICĂRII  

Intervenţia vizează stimularea creării unui sector piscicultură şi a unui sector forestier plecând 

de la resursele existente şi nevalorificate din localitate. Sunt vizate atât activităţi de agrement, 

cât şi activităţi suport pentru renaşterea sectorului local de prelucrare a lemnului (tradiţional 

bisericile şi casele erau deseori realizate din lemn). 

 Măsuri: 

 Diversificarea activităţilor agricole prin valorificarea fondurilor forestier 

 Diversificarea activităţilor agricole prin valorificarea lacurilor şi bălţilor 

INTERVENŢIA 1.7 CLUSTER AGRO-ALIMENTAR 

Intervenţia vizează crearea unei legături între producătorii agricoli locali, centrul de logistică 

şi sectorul agro - alimentar local, dar în special conectarea acestora cu mediul universitar în 

domeniul agronomiei şi cercetarea specifică. Intervenţia este în conexiune cu Intervenţia 2.4, 

în care abordarea se face din perspectiva producătorilor locali din sectorul agro - alimentar. 

Decizia finală se va lua în procesul de implementare a celor două intervenţii, acestea putând 

fi cuplate într-o singură intervenţie transversală.  
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AXA 2. INDUSTRIE ŞI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ 

 

Industria a reprezentat elementul principal care a condus la declararea Costeştiului ca oraş în 

anul 1968. Emblema industriei locale a fost şi este Comefin, care face parte din lanţul 

tehnologic de tip filieră al Renault Dacia, chiar dacă în prezent şi-a înjumătăţi personalul şi 

nu mai reprezintă decât a doua activitate după Lactag – unitate creată în aceeaşi perioadă, 

care însă în ultimii 4 ani s-a modernizat şi şi-a extins activitatea, reprezentând principala 

companie locală şi o marcă în expansiune în marile lanţuri de magazine. 

Chiar dacă cifra de afaceri locală a sectorului industrial este în creştere, oraşul este încă atins 

de declinul industrial din ultimii ani, ca mai toate oraşele mici, fiind considerat în Strategia de 

Dezvoltare Teritorială a României 2035 ca o zonă în dificultate, datorită caracterului său 

monoindustrial. În raportul „Micul oraş european 2050” realizat pentru Comitetul Regiunilor, 

situaţia acestora, în care se regăseşte şi Costeştiul este: „Micile oraşe trebuie să facă faţă mai 

multor obstacole: infrastructuri învechite, dependenţa puternică de industria tradiţională, 

forţă de lucru cu competenţe depăşite, o competitivitate regională în declin, resurse locale 

insuficiente. Un număr important dintre acestea sunt penalizate de faptul că nu au ştiut să 

susţină reînnoirea ţesăturii economice, suferind din plin din cauza declinului industrial şi 

concurenţei economice în creştere. Ele par astăzi mult mai puţin atractive decât marile oraşe 

în ochii antreprenorilor sau forţei de muncă. Sunt vulnerabile pentru că sunt foarte 

specializate şi depind de una-două întreprinderi, motiv pentru care în caz de închidere, 

vânzarea acestora sau simpla scădere a activităţii, toată economia oraşului poate fi atinsă. 

Unele dintre ele dispun totuşi de activităţi tradiţionale sau reuşesc să susţină alte activităţ şi 

care să le permită să depăşească dificultăţile şi să rămână competitive. Există exemple de 

oraşe care au reuşit să îşi conserve specializarea economică, ca spre exemplu Maniago din 

Italia (12.000 locuitori), specializat în fabricarea cuţitelor şi lamelor, oraşul organizând un 

concurs internaţional de creaţie de cuţite şi Zwiesel din Germania (10.000 locuitori), celebru 

pentru sticlărie şi cristal.” 

În cadrul aceluiaşi raport, oraşele pot fi considerate ca poli regionali şi sunt clasate de către 

Comisia Europeană în mai mult categorii: oraşe dezindustrializate, centre comerciale 

regionale, poli regionali administrativi şi de servicii (concentrează servicii administrative de 

sănătate şi învăţământ) şi oraşe satelit (este vorba de mici zone urbane care au un rol 

economic particular în cadrul regiunii lor). În cadrul raportului sunt date model: 

 Oraşul Saumur în Franţa, care a ştiut să îşi diversifice economia. 10% din populaţia 

activă lucrează în sectorul agricol; sectorul industrial este structurat în special pe agro 

- alimentar, dar în urma politicii de susţinere a diversificării, pe chimie, metalurgie şi 

electronică. Sectorul serviciilor şi în special turismul au o pondere din ce în ce mai 

mare. Orașul a delegat dezvoltarea economică structurii asociative zonale ale 

Ținutului Saumur care a înființat o Agenție de Dezvoltare a Ținutului Saumur. (32 de 

localități cu 65.000 de locuitori). Misiunea acestei agenții este să acompanieze 
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investitorii pe toată durata implementării proiectelor de investiții, își asumă rolul de 

interfață între mediul privat/întreprinderi individuale și colectivitatea locală, să creeze 

parteneriate, clustere sau filiere locale, să ofere ca partener de dialog o echipă 

competentă care să asigure succesul  colectivității și al mediului privat 

     

 Oraşul Vic în Spania, a cărui economie este susţinută în special de creşterea porcilor, 

agro - alimentar, pielărie şi metalurgie, industria a fost susţinută să se diversifice şi 

modernizeze permanent, în prezent 28% din activităţi au mai mult de 35 de ani. 

Elementul de impact a fost reprezentat de deschiderea unei universităţi în 1997, în 

scopul ameliorării nivelului de formare a forţei de muncă locale, creării de locuri de 

muncă şi atragerii de locuitori. În prezent 11% din populaţie o reprezintă studenţii, 

oraşul şi-a dublat populaţia în ultimii 30 de ani. 

Ideea unei întoarceri a oraşelor pe prima scenă politică este incontestabilă în prezent. În 

Europa, mai multe ţări (Danemarca, Suedia, Olanda, Finlanda etc.) au început cu reducerea 

numărului de localităţi pentru a le da responsabilităţi sporite, în special în domeniul acţiunii 

dezvoltării locale. Marea Britanie a votat în 2011 un Localism Act, atribuind puteri crescute 

primarilor şi principalelor aglomeraţii, iar Franţa a acordat în 2013 un statut particular 

metropolelor şi aglomerărilor. De altfel, Strategia Franţa 2040 vizează redesenarea ţării pe 

principiul aglomerărilor şi bazinelor de muncă. Conceptul urmăreşte crearea economiilor 

locale funcţionale (principalul criteriu - asigurarea produselor agroalimentare la nivel local).  

În Statele Unite ale Americii tema revenirii oraşelor ca principali actori ai dezvoltării 

economice a devenit subiectul celor mai importanţi economişti şi eseişti: Bruce Katz “The 

Metroplitan Revolution”, Benjamin Barber “If Mayors Ruled the World”, Edward Glaeser 

“Triumph of the City”. Aceştia se alătură curentelor mai vechi, în special din Franţa, Jean 

Haentjens “Oraşele în ajutorul statului - Les Villes au Secours de l’Etat”, Raphael Souchier 

“Made în Local”, dar şi românul Ovidiu Hurduzeu “Economia libertăţii” şi “A treia forţă” 

(acesta trăieşte în Canada). 

În Europa, practic, se reface modelul oraşelor - stat europene care au funcţionat în secolele 

XII - XVI şi, anterior, în Grecia Antică.  
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Începând cu anul 2000, cele mai importante companii multinaţionale ale planetei precum 

Siemens, IBM, CISCO, Schneider Electric, General Motors, au început să se intereseze de 

oraşe şi să acorde o atenţie deosebită ingineriei urbane. În 2008, IBM a identificat oraşele ca 

fiind “sinteza integralităţii problemelor umanităţii”. În 2010, General Motors declara 

inversând cuvintele lui Georges Pompidou “automobilul a modelat oraşul timp de un secol, 

de acum va fi invers”. În acelaşi an 2010, a devenit o realitate faptul că populaţia urbană a 

depăşit nivelul de 50% din totalul populaţiei mondiale şi că se îndreaptă în mod accelerat 

către 70%.  

Acesta este contextul, în cadrul căruia palierele economic, social, ecologic şi geopolitic 

conduc la definirea următoarelor realităţi care devin provocări: 

 Economia mondializată şi terțializată are în mod spontan tendinţa să se polarizeze în 

oraşe 

 Competiţia economică se joacă între regiuni urbane pe criterii din domeniul politicilor 

locale: accesibilitate, creativitate, atractivitate rezidenţială şi costurile urbane 

 Oraşele se află în prima linie în gestionarea fracturilor sociale provocate de 

mondializare 

 Conduita oraşelor în tranziţia energetică devine esenţială 

 Urbanizarea a 3 mld de oameni în plus până în 2050 va pune probleme sociale, 

sanitare şi geopolitice considerabile 

 Marjele de manevră ale statelor au fost drastic reduse de crizele economice şi 

financiare, pârghiile aflate la dispoziţia puterilor locale au crescut puternic, cel puţin 

în unele ţări din Europa. 

Definiţia, în noul context, a oraşului este: un teritoriu urbanizat definit pe de o parte ca 

unul animat de către un oraş - centru, şi care include comunele care trăiesc în sfera sa de 

influenţă şi de o societate (politică - economică - asociativă şi culturală), ataşată acestui 

teritoriu şi împărtăşind cu el aceeaşi ambiţie. 

Noua formulă impusă în special la nivel european pentru perioada 2014 - 2020 este să 

regândim economia la nivelul teritoriului, ca o economie localizată şi non - delocalizabilă. 

Aceasta înseamnă că organizarea urbană şi teritorială trebuie considerată ca o variabilă 

majoră a competitivităţii ţărilor şi nu ca o variabilă de ajustare. Acest lucru a căpătat o 

importanţă şi mai mare după ultima poziţie exprimată plină de curaj de către Olivier 

Blanchard, economist şef al FMI, care recunoaşte că “modelele macroeconomice ale FMI au 

subestimat efectele negative ale politicilor de austeritate şi într-un mod mai general 

macroeconomia nu poate permite nimic mai mult decât o foarte lentă întoarcere la o creştere 

durabilă, dar slabă”.  
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Conceptele de metropolizare, economie rezidenţială, costuri urbane, economie localizată, 

sunt pe punctul să schimbe credinţele şi noţiunile fundamentale macroeconomice. Noţiunea 

de economie naţională devine din ce în ce mai lipsită de pertinenţă, ea rămânând cu un atribut 

simbolic deoarece efectiv nu va mai fi decât un agregat statistic al economiilor regionale şi 

metropolitane care vor trăi fiecare propria viaţă în legătură cu economia globalizată. “Oraşele 

de toate taliile au înţeles deja că nu mai au nimic de aşteptat de la nivelul macroeconomic şi 

că singura lor şansă este să îşi ia în mâini propriul destin.”
1
 Drept urmare, politica oraşelor 

vizează întărirea legăturilor cu reţelele mondiale urmărind să beneficieze de tendinţele 

dinamicii de polarizare. Astfel, oraşele investesc în:  

 poli de competitivitate/clustere pentru dezvoltarea competenţelor proprii;  

 lucrează pentru creşterea atractivităţii rezidenţiale, creativităţii şi vieţii culturale; 

 gestionează costurile urbane 

 acompaniază diverse forme de economii localizate sau în curs de dezvoltare prin 

incubatoare (văzut şi gestionat în Franţa ca un eventual cluster în formare) şi 

acceleratoare 

O divizare a rolurilor implicite începe să se instaureze între stat şi oraşe. Rolul primului se 

conturează în primul rând în utilizarea pârghiilor pentru evitarea recesiunilor, în acord şi/sau 

acorduri cu un cadru instituţional supranaţional, dublat de rolul de susţinere a cererii. Oraşele 

capătă un rol în căutarea mijloacelor de creştere, inventând formule economice inovate prin 

combinarea deschiderii internaţionale, creativităţii şi valorizării atuurilor locale. În concluzie, 

statele susţin cererea, în timp ce polii de competitivitate structuraţi în oraşe reinventează 

oferta economică. 

Ideea de regândire a economiei plecând de la teritorii conduce politica locală la întrebări şi 

soluţii privind accesibilitatea în general, dar în special legăturile feroviare, urbanism, locuire, 

ecologie, cultură. Aceste teme aveau un loc restrâns în conceptele macroeconomice clasice. 

Noul concept inversează punctul de vedere care propune crearea în primul rând a bogăţiei, 

după care aceasta să fie repartizată teritoriilor de nivelul central. Din acest motiv, o nouă 

provocare devine  

 

MODUL ÎN CARE TERITORIILE ŞI ORAŞELE SE ORGANIZEAZĂ ŞI 

SE CONECTEAZĂ DETERMINĂ CAPACITATEA UNEI NAŢIUNI 

DE A CREA BOGĂŢIE 

  

                                                 
1
 Jean Haentjens, Orașele în ajutorul statului 
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Acest nou tip de politică a condus la refondarea legăturilor locale: 60% dintre francezi au 

încredere în primarul lor şi numai 20% în partidele politice naţionale. Dar astăzi pe primul loc 

pentru administrarea politică a schimbării în oraşe sunt S.U.A. Aici administrarea oraşelor 

funcţionează pe principiul managementului colaborativ şi lateral. După criza din 2008 oraşele 

americane şi-au luat hotărât destinul în mâini, demonstrând reactivitatea lor. Spre exemplu în 

New York, oraş care a suferit puternic de criza financiară, nu a trebuit decât un an 

municipalităţii pentru a-şi defini împreună cu principalii parteneri o nouă strategie economică 

fondată pe tehnologia aplicată (applied science) şi economie verde. Apoi, în mai puţin de doi 

ani au creat în parteneriat cu universităţile bine clasate mondial (Cornwell, Columbia şi 

Technion) trei noi campusuri dedicate applied science. Din acestea, unul este specializat pe 

ştiinţele urbane. 

Un alt model îl reprezintă şi în acest domeniu ţinutul Saint-Flour, în care politica de 

dezvoltare economică realizată printr-o axă denumită Economie strategică îşi propune ca 

intervenţii prioritare: coordonarea repartizării armonioase a zonelor de activităţi industriale 

care să includă şi crearea infrastructurii necesare, organizarea unui mediu propice spiritului 

antreprenorial (Costeşti reprezintă oraşul cu cel mai redus spirit antreprenorial din mediul 

urban Argeş, cu doar 13 întreprinderi/1.000 locuitori) şi sprijin pentru valorificarea resurselor 

teritoriului şi menţinerea sau relansarea întreprinderilor locale (în special activităţile 

tradiţionale şi artizanale), relansarea unei filiere de prelucrare a lemnului (resursă importantă 

a teritoriului în declin, ajunsă practic la dispariţie), crearea unui pol de competitivitate pentru 

activitatea agro-alimentară. 

Sistemul polilor de competitivitate este un sistem creat în Franţa de către DATAR 

(Delegation a l’Amenagement du Territoire et Atractivite Regionale). Adaptând modelul 

clusterului american, Franţa şi-a redefinit politica industrială în 2004 şi a definit polii de 

competitivitate prin Legea Finanţelor în 2005: regruparea într-un teritoriu de întreprinderi, 

instituţii de învăţământ superior şi organisme de cercetare publice sau private care au vocaţia 

să lucreze în sinergie pentru a realiza proiecte de dezvoltare economică inovatoare. Modelul a 

fost preluat în această formă de Uniunea Europeană şi în perioada 2007 - 2013 a fost finanţat 

şi în România prin POS CCE - Axa 1.3.1  -  titulatura modelului francez. 

În iulie 2014 în Franţa existau 71 de poli de competitivitate recunoscuţi. Ei au apărut în urma 

selecţiei succesive. 

Noţiunea de pol de competitivitate finanţată de programele POR, POC, H2020 se susţine şi 

susţine noţiunea largă de sistem productiv local sau sistem local de producţie caracterizat de 

trei noţiuni dinamice interne:  

 Zone spaţiale bine delimitate, care pot fi naturale, politice, culturale, sociale 

 În interiorul acestora activitatea priveşte una sau mai multe industrii conexe 

 Activitatea economică trebuie să nu depindă semnificativ de nivelul circumstanţelor 

externe (materii prime, activitate economică etc). 
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Mecanismele distinctive pentru crearea unui sistem productiv local care poate structura un 

pol sunt: 

 Un capital uman netransferabil în domeniul CD (deosebit de important pentru crearea 

start-up - urilor) 

 Capital uman non transferabil în producţie (esenţialmente identificabil în sistemele 

productive locale artizanale) 

 Externalităţi în domeniul cunoaşterii (privesc capacitatea firmelor de a întreţine relaţii 

de parteneriat) 

 Dependenţa mutuală şi sinergii între întreprinderi 

 Sprijin pentru acumularea locală de capital  

 O opinie publică favorabilă. 

Relevante pentru opţiunile exprimate în cadrul prezentului demers este zona de sud-est a 

Franței o zonă rurală cu un sector agro - alimentar inovator și puternic. 

 

Terralia, Pol  de competitivitate în domeniul agroalimentar din sud-est-ul Franței a fost creat 

în 2005 și reprezintă o rețea de inovare și creștere economică. Polul animă un ecosistem de 

parteneriate între întreprinderi, centre de cercetare și organisme de formare în scopul 

favorizării creșterii economice și creării de noi locuri de muncă.  

Strategia polului este construită pe trei piloni: 

 o poziționare pe trei filiere pentru dezvoltarea unor sinergii  în domenii inovative 

comune filierelor alese: cereale și produse cerealiere, viticultură și vin precum și 

fructe și legume proaspete și transformate; 

 o mobilizare de întreprinderi tehnologice ca vectori de inovare (agri și agro furnizori, 

echipamente și mecanizare, etc.) 

 o logică de  filieră  integrată de lanț de transformare  de la semințe la farfurie: semințe 

și plante, producție agricolă, industrie agro - alimentară de transformare primară și 

transformare secundară, distribuție. 

O clasificarea în ordinea priorității acțiunilor este realizată pe trei Domenii de Acțiuni 

Strategice majore în cadrul cărora sunt dezvoltate direcții de inovare prioritare: 
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 Sisteme de cultivare inovatoare  

 Selecționarea varietăților care răspund provocărilor agriculturii 

viitorului  

 Ameliorarea performanțelor sistemelor de cultivare în sere  

 Eco-procedee agricole și agro - alimentare 

 Integrarea noilor tehnologii TIC pentru ameliorarea performanței 

proceselor 

 Dezvoltarea unor noi procedee de transformare și conservare 

 Inovarea în domeniul conceperii unor eco - ambalaje inovatoare  

 Valorificarea deșeurilor  organice 

 Alimentație, sănătate și calitatea produselor  de origine vegetală 

 Optimizarea  și valorificarea proprietăților nutriționale 

 Garantarea securității alimentelor  

 Diversificarea ofertei și accesibilitate pentru a răspunde așteptărilor  
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Polul are 250 de membri însemnând circa 100000 de locuri de muncă.  Dintre membrii circa 

75% sunt întreprinderi,  marea majoritatea micro - întreprinderi și întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM). 

 

Activitatea polului include colaborarea și cooperarea cu peste 4500 de cercetători : instituții 

publice, laboratoare de cercetare universitare și stațiuni experimentale în domeniul 

agriculturii.   

De asemenea există colaborări cu actori din domeniul formării: universității, institute tehnice 

de învățământ superior, licee tehnice agricole și actori din domeniul formării continue. 
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INTERVENŢIA 2.1 INFRASTRUCTURA URBANĂ ŞI INDUSTRIALĂ  

Intervenţia vizează pe de o parte infrastructura urbană de acces pentru zona industrială, iar pe 

de altă parte crearea unei infrastructuri suport pentru formare şi reconversie profesională. 

 Măsuri: 

 Modernizare infrastructură rutieră – varianta de ocolire a oraşului 

 Reabilitare pasaj feroviar existent 

 Creare infrastructură suport pentru sectorul economic: centru de formare şi 

reconversie profesională 

INTERVENŢIA 2.2 SPRIJIN PENTRU RELANSARE PROFESII ARTIZANALE 

TRADIŢIONALE 

Intervenţia vizează crearea unui suport pentru dezvoltarea antreprenoriatului local, 

urmărindu-se cu precădere susţinerea profesiilor artizanale tradiţionale, dar şi mici 

întreprinderi care să creeze grupuri de tip filiere locale. 

 Măsuri: 

 Creare infrastructură suport pentru sectorul economic: incubator de afaceri 

 

INTERVENŢIA 2.3 PARTENERIAT PENTRU CREAREA ŞI EXPLOATAREA UNEI 

INFRASTRUCTURI DE AGREMENT ( ZONE PĂDURI, LACURI, BĂLŢI) 

Intervenţia, în conexiune cu Intervenţia 1.6, vizează atât crearea unei infrastructuri publice 

pentru agrement, cât şi parteneriat pentru valorificarea resurselor forestiere şi de lacuri şi 

bălţi. 

INTERVENŢIA 2.4 CLUSTER AGRO-ALIMENTAR 

Intervenţia, în conexiune cu Intervenţia 1.7, vizează crearea unei legături între antreprenorii 

din industria alimentară locală şi producătorii agricoli locali, dar în special conectarea 

acestora cu mediul universitar şi cercetare. Decizia finală se va lua în procesul de 

implementare a celor două intervenţii, acestea putând fi cuplate într-o singură intervenţie 

transversală.  

INTERVENȚIA 2.5 EXTINDERE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE 

BAZĂ 

Intervenţia vizează finalizarea extinderii şi modernizării infrastructurii de bază din zona 

urbană, atât din motivul că este zona reprezentativă pentru localitate (vitrina locală) , cât şi 

pentru că reprezintă un centru administrativ funcţional zonal pentru toată zona de sud a 

județului Argeș. 
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INTERVENȚIA 2.6 SPRIJINIREA PENTRU IMBUNATATIREA 

COMPETITIVITATII ECONOMICE 
 

Intervenția urmărește cu precădere sprijinirea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii. În acest 

scop s-a evidențiat necesitatea investițiilor pentru îmbunătățirea competitivității economice prin 

cresterea productivității muncii a IMM-urilor ce activează în sectoarele competitive identificate 

în Strategia Națională pentru Competitivitatea obiectivelor de investiții ce îmbunătățesc 

condițiile necesare pentru dezvoltarea IMM-urilor care funcționează pe raza orasului Costești.
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AXA 3. COEZIUNE SOCIALĂ ŞI SOLIDARITATE 
 
 
 
 

Colectivităţile se găsesc de mult timp în prima linie pentru a face faţă dezindustrializării, 

pauperizării sau primirii unor populaţii fragilizate. Oraşele au fost întotdeauna locuri de 

excludere, în acelaşi timp cu locuri de integrare. Ele au creat în acelaşi timp mizerie şi 

bogăţie, ca şi vehiculul social de trecere de la o stare la alta. 
 

Problema de fond rămâne prăpastia care se adânceşte între punctele de pe glob conectate la 

economia mondială şi cele care nu sunt conectate fiind definite de economiştii anglo-saxoni 

ca zone înalte şi zone joase. Zonele înalte concentrează bogăţie şi competenţe, dar 

inconvenientul  indus  de  polarizare  îl  reprezintă  preţul  imobiliar  ridicat.  Zonele  joase 

găzduiesc populaţiile cel mai prost plătite şi cele mai slab calificate sau mai nou având 

calificări care nu mai corespund cererii de pe piaţa muncii restructurate. 
 

Una din pârghiile capabile să contracareze fenomenul de centrifugare socială este dezvoltarea 

activităţilor localizate sau non - delocalizabile, dând o şansă tuturor teritoriilor şi oferind 

locuri de muncă accesibile persoanelor de toate calificările. Noţiunea de economie localizată 

sau non - delocalizabilă a devenit în ultimii ani centru de focalizare al intervenţiilor în 

dezvoltarea teritorială. Aceste acţiuni au un spectru larg de activităţi, de la turism urban la 

agricultura de proximitate şi reinserţie şi incluzând producţia localizată de energie şi/sau 

economia socială şi solidară. Acest spectru de activităţi este abordat prin concepte inovatoare 

de tip economie circulară, economie colaborativă şi economie de proximitate. În prezent acest 

tip de economie reprezintă deja în Franţa peste 20% din PIB, reprezentând sectorul cu cel mai 

mare ritm de creştere. 
 

Un important motor al acestui sistem de economii îl reprezintă ceea ce se cheamă economie 

locală para-publică. Cele mai uzuale forme sunt locuinţele sociale, transportul urban şi în 

general toate serviciile facturate (cultură, sport, imobiliar, formare) de întreprinderi semi- 

publice, care depind de colectivităţi. În ultimul timp, însă, cele mai importante reprezintă 

crearea pieţelor în domeniul eficienţei energetice şi producţiei de energie regenerabilă, în care 

cele două modele sunt Danemarca şi Regiunea Milano. În Danemarca colectivităţile locale au 

creat întreprinderi de producție de energie regenerabilă, în care prin lege au acordat 20% din 

participare populaţiei locale. Ţinta acestor companii este independenţa energetică a fiecărei 

localităţi, dublată de o producţie excedentară care să mărească veniturile. În modelul Regiunii 

Milano, au fost realizate proiecte de eficienţă energetică a clădirilor colective din cartierele 

mărginaşe defavorizate, creându-se o piaţă pentru lucrările de acest tip şi pentru micii 

producători de materiale (ex. de tip termopan). Pentru realizarea lucrărilor au fost create 

incubatoare şi acceleratoare de afaceri locale care în parteneriat cu Agenţiile de Ocupare a 

Forţei de Muncă locale au calificat/recalificat persoanele aflate  în şomaj din zonă. Atribuirea 

contractelor a fost făcută pe loturi mici, care să le facă accesibile micilor companii create şi 

neatractive pentru marile companii. Modelul este promovat de Comisia Europeană şi B.E.I.
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Un alt element important îl reprezintă crearea filierelor agroalimentare localizate şi non - 

delocalizabile, conexe cu turismul cultural şi urban. Principalele tipuri de intervenţii pot fi 

grădinile de legume sau pomicultură, inclusiv sere, în zonele limitrofe extravilane, după 

modele franceze Jardins Familiaux sau Jardins de Cocagne. Ambele vizează ajutor pentru 

persoanele cu venituri mici, familii tinere cu mulţi copii sau, în ceea ce priveşte Jardins de 

Cocagne, grădini de reinserţie socială şi profesională a persoanelor în dificultate. Ambele 

sprijină crearea unor mijloace, venituri minime de subzistenţă persoanelor în nevoie. Se 

ţinteşte reinserţia prin activitate economică, acompanierea socială şi profesională, lupta 

împotriva excluziunii, promovarea agriculturii biologice pentru o bună protecţie a mediului, 

economia socială, legăturile sociale şi spiritul cetăţenesc (proiecte de acest tip au fost deja 

realizate în România; proiectele au fost finanțate prin POSDRU 2007-2013 și sunt finanțabile 

prin POCU 2014-2020). Acest tip de proiecte au o componentă de reţea care vizează în 

primul rând schimbul de experienţă în bune practici. Terenurile sunt puse la dispoziţie de 

către primăriă, urmărindu-se fie preluarea producţiei pentru utilizarea în instituţii publice, 

inclusiv cantine sociale, fie ofertă de sprijin pentru crearea unui alt tip de economie solidară, 

circuitele scurte de tip francez (circuits courts). Circuitele scurte de tip francez reprezintă 

modul de valorificare cât mai aproape de producător, administraţia publică locală creează 

mărcile locale, spre exemplu Saveurs Paris Ile de France, care reprezintă produse agricole 

realizate de producători care protejează mediul; sau Ici - produse gătite local. 
 

Legătura cu turismul urban se realizează prin campania de tipul “Consumăm produse locale”. 

La nivelul Franţei acest tip de campanie este susţinută de Guvernul Francez sub deviza 

“Manger local partout  en France”.  În fapt,   această deviză reprezintă unul din punctele 

esenţiale ale Strategiei Franţei 2040 în care s-a urmărit decuparea teritoriului în zone de 

asociaţii intercomunitare, care îşi pot produce nevoia de alimente locale. Mărcile locale 

includ şi forme de găzduire şi /sau alimentaţie publică împreună sau separat în forme 

tradiţionale ca formă de  activitate de subzistenţă, dar şi de includere a turistului în ambientul 

local. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA  3.1  CONTINUITATE  PENTRU  INFRASTRUCTURA  DE  BAZĂ 

(ZONA RURALĂ POLARIZATĂ) 
 
În abordarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 2035, localitatea este văzută ca 

un Pol urban de influenţă locală, a cărui autoritate se consolidează. În acelaşi timp, zona 

polarizată  apare  ca  o  zonă  a  lipsei  de  coeziune,  disparităţilor  şi  caracterizată  printr-o 

mobilitate limitată. Din această perspectivă, intervenţia vizează crearea unei Asociaţii de 

Dezvoltare Intercomunitară, care să contracareze disparităţile şi prin care localitatea să-şi 

asume rolul atribuit de pol urban cu influenţă locală.
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INTERVENŢIA 3.2 MOBILITATE 
 
Intervenţia vizează pe de o parte, în primul rând, realizarea unui Plan de Mobilitate Zonală şi 

pe de altă parte identificarea unor soluţii de creştere a mobilităţii, atât în localitate (populaţia 

din satele aparţinătoare), cât şi pentru zona extinsă inclusă în polul urban cu influenţă locală. 
 

INTERVENŢIA 3.3 PROTEJAREA SPAŢIILOR NATURALE ŞI BIODIVERSITATE 
 
Intervenţia vizează crearea unui spaţiu atractiv, alternativă la Zona metropolitană Pitești cu 

periurbanul său. Se are în vedere pe de o parte crearea unei zone urbane înflorite (localitatea 

deţine o seră proprie) şi pe de altă parte reconstrucţie peisagistică a unor coridoare/spaţii 

naturale, care să creeze o continuitate naturală (păduri, lacuri, bălţi, râu). 
 

Măsuri 
 

  Crearea unei zone urbane înflorite 
 

  Reconstrucţie peisagistică pentru continuitatea spaţiilor naturale 
 
INTERVENŢIA 3.4 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PRIN ECONOMIE SOCIALĂ 

 
În corelare cu Intervenţia 3.3, se are în vedere crearea acelei alternative de eco - sistem 

echilibrat în contrast cu zona metropolitană şi periurbană. Abordarea în implementare este 

cea a economiei sociale, fiind sprijinite şi stimulate crearea de microîntreprinderi locale în 

domeniu. De asemenea, pentru crearea suportului de acţiune socială şi solidară locală se va 

crea  o întreprindere socială de producţie de energie din surse regenerabile (solar, biomasă 

etc.). 
 

Măsuri: 
 

 Elaborarea Planului de Acţiune Energie Durabilă 
 

 Crearea unor structuri de economie socială locale pentru producţie de energie din 

surse regenerabile 
 

 Crearea de structuri economice locale pentru implementare PAED 
 
INTERVENŢIA    3.5    PARTENERIAT    CU    INSTITUŢII    DE    ÎNVĂŢĂMÂNT 

SUPERIOR 
 
Parteneriatul vizează domenii care să susţină identitatea locală şi pregătirea de personal 

pentru includerea în curricula școlară și predarea unei materii în școala primară a acesteia. 

Parteneriatul își propune și crearea și susținerea unor legături ale mediului academic cu 

funcţiunile administrative şi economia locală. Acest parteneriat va urmări în special crearea 

unui centru de cercetare multi - disciplinară pentru soluţii inovatoare pentru dezvoltarea 

localităţilor - oraşe mici şi teritoriilor polarizate în contextul susținerii unei reziliențe locale.
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INTERVENŢIA 3.6 LOCUINŢE SOCIALE 
 
Intervenţia vizează pe de o parte, crearea condiţiilor necesare atragerii de tineri cu pregătire 

superioară, dar şi eventual a celor care în prezent lucrează în Costeşti şi domiciliază în alte 

localităţi, iar pe de altă parte integrarea tinerilor proveniţi din Şcoala Specială. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA 3.7 CONCEPT PENTRU O STRUCTURĂ DE ATRAGERE DE NOI 

POPULAŢII 
 

În corelare cu intervenţiile 3.5 şi 3.6, intervenţia vizează crearea unei agenţii de prezentare a 

ofertei locale. De asemenea, oferta va include locuinţele sociale şi va fi îndreptată în special 

către partenerii vizaţi de intervenţia 3.5. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA 3.8 INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 
 
Având în vedere trendul de îmbătrânire atât în localitate, în zona metropolitană, cât şi în zona 

de sud polarizată este o oportunitate crearea unei infrastructuri sociale pentru persoanele 

vârstnice. De asemenea este vizată crearea unei cantine sociale, activitate tradiţională a 

localităţii în perioada interbelică.



382 
 

AXA 4. ANIMARE TERITORIALĂ, CULTURĂ ŞI IDENTITATE 
 
 
 
 

Cultura a devenit instrumentul unei strategii, din ce în ce mai explicite, de comunicare. 

Conceptul european de metropolizare a orașelor (din țări precum  Franța,  Italia, Austria, 

Germania, Anglia) pleacă de la politica culturală și se susține pe ea. În   special în cadrul 

Uniunii Europene a cărei politică este centrată pe multiculturalism, Institutele Culturale 

naționale reprezintă principalele instrumente de comunicare, intracomunicare. Printre cele 

mai active Institute Culturale în România sunt: Institutul Cultural Francez, Institutul Cultural 

Austriac,  British,  Institutul  Goethe,  Institutul  Cultural  Ceh,  etc.  Primind  noi  și  multiple 

virtuți,  cultura  devine  un  instrument  de  atragere  de  capitaluri,  de  ieșire  din  criză  și  de 

relansare demografică. Indispensabilă pentru teritoriile urbane în ascesiune, cultura este 

folosită, în mod implicit, în slujba dezvoltării economice a orașelor. În ciuda ultimei crize 

economice de la sfârșitul anilor 2000, cultură a rămas o valoare sigură pentru investițiile 

publice, poate singura valoare pentru acestea. Atractivitatea și impactul economic al 

festivalurilor nu par să fi fost influențate de criză. 
 

În studiul asupra impactului a 19 festivaluri din regiunea Languedoc-Roussillon,  Emmanuel 

Negrier (specialist în politici culturale la Universitatea Montpellier) arată că aceste festivaluri 

au adus 34,2 milioane de euro din venituri directe și indirecte. 1 euro investit public a generat 

7 euro în medie pentru economia locală. Franța avea în anul 2012 peste 400 de festivaluri cu 

vizibilitate și notorietate relevante. Impactul lor este unul de excepție economică. Spre 

exemplu, un oraș ca Aurillac își vede populația de 15.000 de locuitori crescând la 350.000 de 

locuitori în timpul festivalului său internațional de teatru de stradă. 
 

La ora actuală în Franța, cheltuielile publice în domeniul culturii reprezintă aproximativ 14 

miliarde de euro. Din această sumă Statul Francez contribuie cu aproximativ 7,5 miliarde 

euro, iar colectivitățile locale cu aproximativ 6,5 miliarde de euro. Franța primește anual 80 

de milioane de turiști, din care mai mult de o treime au un motiv cultural. Una din vocaţiile 

marketingului teritorial este aceea de a reda încredere în viitor și a renaște mândria identitară. 

Identitatea este fundamental culturală. Ea este cea care te diferențiază în competiția cu alte 

teritorii. 
 

Creația contemporană sub toate formele ei (festivaluri și spectacole de stradă, arhitectură și 

amenajare locală) mobilizează creatorii cei mai importanți. Atractivitatea se conjugă din ce în 

ce  mai  mult  și  la  prezent  nu  numai  la  trecut  (patrimoniu)  antrenând  și  orașe  al  căror 

patrimoniu nu se ridică la nivelul marilor orașe. Această confruntare, între trecut și prezent, 

devine o constantă care redă viața memoriei locurilor reactivându-le prin creatori 

contemporani și proiectele lor inovatoare. 
 

Orașul  cultural  este  un  oraș  al  evenimentelor.  Concurența  între  orașe  nu  este  doar  una 

economică, ea implică și un anumit nivel al realității de a trăi ridicată la rang de artă în Franța 

- “Art de vivre”. Acest stil de viață local este promovat segmentului clasei creative, pentru 

care acest element are o importanță deosebită.
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Creația contemporană poate fi mobilizată și pe teritoriul localităților de talie modestă. În 

Franța, în acest domeniu, de fapt talia nu mai contează. Principalele atuuri sunt imaginația și 

mobilizarea actorilor locali. 
 

Sunt aduse în discuție realizările orașelor medii și mici, ca spre exemplu: 
 

  Aurillac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursă: www.aurillac.net 

 
Alte exemple de orașe medii și mici cu realizări relevante: 

 
  Calais 

  Guingamp 

  Vienne (oraș de circa 10.000 de locuitori în apropiere de Lyon - festival de jazz) 
 

 

 
 

Sursă: www.theguardian.com 
 

 
 
 

  Avignon (cel mai important festival de teatru din lume).
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Sursă: www.avignon-et-provence.com 
 

 

  Cognac (oraș de circa 12.000 de locuitori - festival de blues) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Încercând să-și obțină o mai bună vizibilitate, orașele sunt într-o concurență din ce în ce mai 

puternică în materie de atragere a talentelor în dorința de a-și defini domenii de excelență. 

Cultura, incluzând animarea evenimențială reprezintă principalul pilon la atractivității. Ea 

produce atât identitate și mândrie locală, cât și vizibilitate exterioară. Din acest motiv, o bună 

politică în domeniul cultural trebuie să reconcilieze aspectele endogene și exogene ale unui 

teritoriu. 
 

Capacitatea activității culturale de a atrage “clasa creativă” considerată ca forță motrice a 

dinamicii economice,   a trezit interesul decidenților locali. În Franța, Ministerul Culturii 

recunoaște că “excepția culturală franceză” nu ar putea să supraviețuiască mondializării decât 

sprijinindu-se pe colectivitățile locale care au devenit actori de prim rang. Orașele franceze 

cheltuiesc în valoare absolută aproape echivalentul sumei cheltuite de stat pentru cultură. 

Statul francez (cel mai implicat stat în politici culturale) alocă pentru cultură 1% din bugetul 

său. În schimb, orașe precum Geneva, Liverpool, Bruxelles, Luxemburg, Lyon sau Montreal 

alocă în prezent 10% pentru cultură din buget. În Romania, Sibiul alocă și în prezent peste 

20% din buget, iar rezultatele se vad: Sibiu a fost Capitală Culturală Europeană în anul 2007 

și a rămas un reper cultural european.
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Mult timp, rolul de prim plan al culturii în mondializare a fost subestimat.  Astăzi nimeni nu 

îl mai contestă, în primul rând pentru că activitățile culturale constituie o piață imensă care, 

spre exemplu în Europa este de ordinul a 8% din cheltuielile gospodăriilor. 
 

Intervenția strategică în orașul Costeți vizează global Animare - Cultură - Identitate având 

drept obiectiv să propună propriul “Art de vivre”, un stil de viață specific care reprezintă 

identitatea sa. Probabil că  o secție a unei facultăți de etnografie care să studieze și să mențină 

viu CĂLUȘUL și un Muzeu viu al CĂLUȘULUI ar fi elementele inovatoare care să 

poziționeze teritoriul  ca un  loc al  tradiției  vii  argeșene  (susținere a propunerii  în  sub  - 

capitolul 2.3.2 Identitate. Cultură. Animare, paragrafele dedicate Călușului). Neprețuita 

comoară la care visăm stă îngropată aici. 
 

REÎNVIIND TRECUTUL NE CLĂDIM VIITORUL. 
 
 
 
 

INTERVENŢIA 4.1 MODERNIZARE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ 

CULTURALĂ – CĂMINE CULTURALE, BIBLIOTECĂ 
 

Intervenţia vizează reconstituirea tradiţiei Căminelor Culturale interbelice (existau în fiecare 

sat  din  localitate),  modernizarea  şi  refacerea  fondului  de  carte  a  bibliotecii.  Căminele 

Culturale interbelice aveau atât funcțiuni culturale cât și sociale, acestea organizând frecvent 

baluri cu scop inter - relațional și social. În cadrul acestei intervenţii se va urmări crearea unui 

fond de carte monografică a oraşului şi a zonei. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA 4.2 RESTAURARE MONUMENTE 
 
Intervenţia vizează restaurarea fondului imobiliar, în special acea parte a lui care este clasată 

monument. O prioritate între aceste a este restaurarea Catedralei oraşului, simbol al 

solidarităţii, credinței și identității locale. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA 4.3 CALENDAR DE ANIMARE 
 
Intervenţia vizează crearea unui calendar de animare teritorială prin evenimente socio- 

culturale. Din calendarul de animare teritorială vor fi alese 1-2 evenimente importante care 

vor constitui evenimente - far de poziţionare pentru localitate şi teritoriu. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA 4.4 CREAREA BRAND-ULUI LOCAL, TERITORIAL 
 
Intervenţia vizează crearea componentei culturale a brand-ului din perspectiva teritoriului 

polarizat. Se are în vedere realizarea unui studiu monografic al culturii şi tradiţiilor zonei 

Argeşului de Sud, care să identifice elementul identitar teritorial și să susțină brand-ul.
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INTERVENŢIA  4.5  PROMOVAREA/REVIGORAREA  PRODUSELOR  LOCALE 

ARTIZANALE 
 
Intervenţia reprezintă în fapt o primă fază suport pentru Intervenţia 2.2. Vizează crearea unor 

şcoli/universităţi populare care să reînvie tradiţia artizanală locală. 
 

INTERVENŢIA    4.6    CREAREA    ŞI    SUSŢINEREA    IDENTITĂŢII    LOCALE 

VIRTUALE 
 
Intervenţia vizează pe de o parte crearea unei componente de mass-media în spaţiul virtual 

după modelul similar al Ţinutului Beaujolais (site de ştiri online, televiziune locală online, 

etc.), iar pe de altă parte crearea infrastructurii care să confere statutul de Smart City și 

aderarea la rețeaua europeană cu același nume. 
 

 
 
 

INTERVENŢIA  4.7  ADERARE  LA  REȚEAUA  DE  ORAȘE  MICI  EUROPENE 

CITTA SLOW 
 
Intervenţia vizează includerea localităţii în reţeaua europeană de oraşe mici, preocupate de 

păstrarea şi promovarea identităţii locale CITTA SLOW (inițiativă a regiunii Toscana din 

Italia, rețeaua are o dimensiune mondială cu peste 150 de membri din care majoritatea sunt 

europeni). 
 

INTERVENŢIA 4.8 INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ 
 
Intervenţia vizează crearea unei infrastructuri sportive, care să susţină în special sportul 

pentru tineret, dar şi să reprezinte spaţii pentru timpul liber care pot fi incluse în oferta din 

Intervenţia 3.7.
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AXA 5. MECANISME DE IMPLEMENTARE ŞI ARHITECTURĂ 

INSTITUŢIONALĂ 
 

 
 
 

Succesul unei strategii este dat de crearea unor mecanisme care să faciliteze realizarea unui 

Contract Teritorial şi să ajute la atingerea ţintelor şi viziunii. 
 
Administrația publică locală este cea care asigură, în numele colectivității dezvoltarea pe 

toate planurile, a comunității și teritoriului său. Evoluția tot mai rapidă a tehnologiilor impune 

modernizarea și extinderea infrastructurii teritoriilor, la un nivel care să le țină conectate la 

provocările globalizării și să asigure un nivel de trai adecvat comunității. Pentru a face față 

acestor provocări, administrația publică locală trebuie sa pună problema modalităților de 

creștere a resurselor sale financiare. După modul de acces și colectare a resurselor, acestea 

sunt: 
 

- Venituri directe (sunt colectate direct: impozite pe terenuri, clădiri, mijloace auto, taxe 

hoteliere, taxe pentru spectacole, taxe pentru autorizarea construcțiilor, precum şi 

altele de acest tip) 
 

-    Venituri indirecte (sunt colectate indirect: cote defalcate din veniturile realizate din 

activitățile economice locale) 
 
Raportul dintre ele este de 10-35% venituri directe, față de 65-90% venituri indirecte (în 

cazul orașului Costești 2014 este de 12% directe față de 88% indirecte). 
 
Veniturile directe sunt în general plafonate de spațiul local și clasificările lui, eventualele 

creșteri, realizându-se fie prin creșterea taxelor, fie prin recalificarea spațiilor (treceri în 

intravilan, zonări ale intravilanului). Spre exemplu, în perioada 2010-2012) în orașul Costești 

valoarea veniturilor directe a fost aproape constantă. În 2013 are o loc o creștere a masei 

veniturilor directe cu 10%, urmată de o creștere cu încă 6% în 2014. În perioada următoare 

masa acestora va avea tendința de aplatizare, probabil și sub impactul politicilor de modelare 

și stimulare a economiei locale. Veniturile directe și indirecte, ca elemente intensive, 

aparținând atractivității teritoriului, pot face obiectul unei strategii care să conducă la 

dezvoltarea economiei locale, conducând la creșterea implicita a cotelor defalcate și pe cale 

de consecință, a veniturilor bugetare totale. Din acest motiv, politicile franceze pot fi preluate 

în acest domeniu și la noi (instrumentele utilizate) prin intermediul politicilor comunitare. În 

mod concret, este vorba de acțiunile strategice pentru stimularea și dezvoltarea economiei 

locale. 
 

Principalele  elemente  ale  unei  strategii  fiscale  sunt:  creșterea  investițiilor  publice  în 

conexiune cu prioritizarea lor, după impactul lor, stimularea mediului de afaceri local pentru 

utilizarea forței de muncă locale și creșterea cifrei de afaceri locale (PIB-ul local), elemente
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de coeziune și solidaritate locală și instrumente inovative de implementare a strategiei. Ca o 

confirmare a tendințelor și a noilor provocări la nivelul UE, guvernul României a elaborat o 

Strategie Fiscal - Bugetară pentru perioada 2014-2016. Obiectivele specifice pentru 2014 

sunt: 
 

1.  Continuarea consolidării fiscale prin reducerea deficitului ESA de la 2,6% din PIB în 

2013 la 2,2% din PIB în 2014, respectiv a deficitului cash de la 2,5% din PIB în 2013 

la 2,2% din PIB în 2014. Aceste ţinte includ o ajustare pentru investiţii de 0,2% din 

PIB faţă de Strategia Fiscal - Bugetară 2013-2015, în scopul creării unui spaţiu fiscal 

pentru stimularea investiţiilor. 
 

2.  Stimularea creşterii economice prin: 
 

-    Creşterea investiţiilor publice, în special creşterea cofinanţării pentru absorbţia 

fondurilor europene cu 0,5 puncte procentuale. 
 

-    Creşterea finanţării programelor de investiții la nivelul autorităţilor locale, de la 

14,6 miliarde lei în anul 2013 la 18,4 miliarde lei în anul 2014, respectiv o creştere 

de 26%. Potrivit Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat 

ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 

pentru  sisteme  de  canalizare  şi  staţii  de  epurare  să  asigure  localităţilor  din 

România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de 

infringement. 
 

- Direcţionarea creşterilor salariale în sectorul bugetar către tinerii absolvenţi din 

sănătate şi educaţie care rămân în sistem (medici rezidenţi; profesori debutanţi în 

învăţământul preuniversitar; preparatori şi lectori în învăţământul universitar), 

pentru a facilita investiţia în sănătate şi educaţie; 
 

- Stimularea mediului de afaceri prin schemele de garanţii de stat şi ajutoare de stat, 

în special prin noua schemă de garanţii pentru IMM-uri în cuantum de 2 miliarde 

lei; 
 

- Sprijinirea producătorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Agriculturii   şi   Dezvoltării Rurale   a sumei de 2,1 miliarde lei, 

respectiv 1,5 miliarde lei  subvenţii pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi 0,6 

miliarde  lei,  reprezentând  plăţi  naţionale  directe  complementare  în  sectorul 

vegetal. 
 

3.  Prioritizarea investiţiilor publice, prin: 
 

- Aprobarea   şi   publicarea   listei   investiţiilor   publice   prioritare   (din   rândul 

investiţiilor semnificative, peste 100 milioane lei). Această listă facilitează atât 

finalizarea investiţiilor respective, prin concentrarea finanţărilor către investiţiile
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selectate, cât şi creşterea transparenţei în decizia de alocare a cheltuielilor de 

investiţii, precum şi în monitorizarea implementării acestora; 
 

- Introducerea obligativităţii raportării lunare a stadiului fizic de execuţie, în unităţi 

de măsură, pentru creşterea calităţii analizei execuţiei bugetare; 
 

4.  Asigurarea protecţiei sociale pentru categoriile de populaţie cu venituri reduse prin: 
 

-    indexarea pensiilor cu 3,75%; 
 

-    creşterea salariului minim cu 12,5%; 
 

-    creşterea venitului minim garantat cu 4,5%. 
 

5.  Dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor de management al datoriei publice 
 

 
 
 

Sublinierile indică acțiuni aplicabile la nivelul Administrațiilor Publice Locale. Obiectivul 4 

de mai sus poate fi reformulat în contextul local al orașului Costești în sensul coeziunii 

teritoriale și economiei sociale și solidare, elemente prioritare ale acțiunii europene 2014- 

2020. 
 
 
 
 

INTERVENŢIA 5.1 MECANISME DE IMPLEMENTARE 
 

Acţiunea 5.1.1 Previziune, echilibrare şi spaţiu financiar de acţiune publică 
 

Un element deosebit de important al acțiunii locale este managementul eficient al 

resurselor. Acest lucru privește două aspecte. Pe de o parte este vorba fie de crearea 

unei baze de date pentru previziune și modelare fiscală, cât și, fie accesul la baza de 

date ANAF referitoare la colectarea taxelor și impozitelor în teritoriu, fie de 

instituționalizarea informării lunare a administraţiei publice locale privind obligațiile 

de plată și colectarea taxelor și impozitelor subiecților locali.  Un element important 

este spațiul financiar de acțiune publică, reprezentând capacitatea de îndatorare pentru 

echilibrarea  bugetului  și/sau  finanțarea  investițiilor.  Având  în  vedere  normele 

naționale privind serviciul datoriei publice locale, precum și ratingul și condițiile de 

finanțare națională/locală, va fi calculat pe o perioadă de 20 de ani. În conformitate cu 

prevederile Codului Fiscal în domeniul taxelor și impozitelor locale, precum și cu 

prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, dar și legii 215/2001 a 

administrației  publice  locale,  acțiunile  ce  sunt  finanțate  din  bugetele  locale  se 

stabilesc pe bază de programe în scopul finanțării unor activități/obiective/proiecte. 

Astfel, alocării unor resurse pentru dezvoltare economică, vor trebui să li se atribuie 

indicatori așa cum rezultă din analize cost-beneficiu pentru proiecte făcând parte din 

strategia  în  domeniul  investițiilor.  În  cadrul  intervenției  se  propun  următoarele 

direcții:
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Direcția 5.1.1.1 Crearea sistemului informatic cu baze de date al economiei locale şi 

spaţiului fiscal local 
 

Măsuri: 
 

 Cadastru informatizat local 
 

 Crearea sistemului GIS la nivelul proprietăților 
 

 Crearea sistemului informatic de baze date privind economia locală (cifră de afaceri, 

domenii, etc.) 
 
 
 
 

Direcţia 5.1.1.2 Execuţie bugetară, colectare şi echilibrare 
 

Măsuri: 
 

 Sistem  informatic  care  să  preia  informările  lunare  privind  obligațiile  de  plata  și 

colectarea taxelor și impozitelor subiecților locali. Sistemul va oferi informații 

privitoare la informații lunare, previziuni de încasări semestriale, a cotelor defalcate, 

asigurând o bună planificare a utilizării resurselor și evitarea creării de arierate. 
 

 Contractarea unei linii de credit pentru pre-finanțarea execuției bugetare eficiente 

utilizând  informațiile  din  proiectul  “Crearea  sistemului  informatic  de  baze  date 

privind economia locală (cifră de afaceri, domenii, etc.)” 
 

 Crearea registrului electronic al spațiului financiar de acțiune publică 
 
 
 
 

Acţiunea 5.1.2 Solidaritate şi coeziune locală 
 

Principala problemă a unui teritoriu puternic afectat de criza economică devine 

sentimentul  de lipsă de speranță și  abandon  dublate de o  diminuare dramatică a 

spiritului de solidaritate și coeziune locală. 
 

Direcţia 5.1.2.1 Refondarea spiritului de acţiune locală 
 

Măsuri: 
 

 Crearea sistemului informatic de acţiune participativă (acesta va înregistra propunerile 

de proiecte la iniţiativa comunităţii şi va prioritiza  investiţiile în funcție de opțiunile 

cetățenilor) 
 

 Crearea grupului local de iniţiativă şi acţiune participativă 
 

 Crearea proiectului pilot „Buget Participativ 2016-2017” pentru 10% din programul 

de investiţii local
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Direcţia 5.1.2.2 Achiziţii durabile/verzi, responsabile şi solidare 
 

Măsuri: 
 

 Redactarea şi aprobarea (consultare locală, Consiliul Local, Consiliul Concurenței) 

Cartei achiziţiilor publice durabile/verzi, responsabile și solidare în orașul Costești 

(principalele prevederi ale Cartei vor viza instituirea unor reguli pentru atribuirea cu 

prioritate către agenți locali a contractelor de lucrări şi servicii stabilind criterii care să 

nu contravină normelor europene privind piaţa, instituirea amprentei CO2 asupra 

achiziţiilor publice, achiziţia grupată pentru produsele şi serviciile necesare primăriei 

şi   ordonatorilor   secundari/terţiari   subordonaţi,   crearea   unei   monede   locale   şi 

includerea ei în sistemul de plata pentru achiziţiile publice locale 
 

 Crearea unei monede electronice locale în cadrul unui parteneriat pentru economia 

locală 
 

 Crearea unei centrale de achiziţii publice 
 
 
 
 

Acţiunea 5.1.3 Mecanisme de modelare fiscală prin sprijin direct/indirect 
 

Acest tip de intervenţii vizează capacitatea de management bazat pe obiective. 

Intervenţiile de sprijin vizează în mod direct sau indirect rezultate care să conducă la 

revigorarea economiei locale şi implicit la creşterea cifrei de afaceri locale (PIB - ul 

local)  şi  a  veniturilor  bugetare.  Intervenţiile  de  acest  tip  sunt  puţin  utilizate  în 

România (câteva scheme de ajutor de stat, zonările în cadrul PUG - urilor, câteva 

incubatoare care s-au dovedit nefuncţionale). 
 

Direcţia 5.1.3.1 Sprijin direct 
 

Măsuri: 
 

 Crearea şi aprobarea unei scheme de minimis în domeniul micii industrii, industriei 

artizanale şi agroturism 
 

 Crearea şi aprobarea unei scheme de minimis pentru crearea de locuri de muncă 
 

 Crearea şi aprobarea unei scheme de minimis pentru investiţii 
 
 
 
 

Direcţia 5.1.3.2 Mecanisme pentru managementul ofertei funciare locale 
 

Măsuri:
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 Crearea   fondului   ofertei   funciare   în   sprijinul   implantării   şi/sau   dezvoltării 

întreprinderilor 
 

 Crearea şi aprobarea unui plan de acţiune pentru descurajarea logicii speculative în 

domeniul funciar 
 

 Realizarea PATZ – Ţinutul de Sud al Argeșului 
 

Direcţia 5.1.3.3 Mecanisme de susţinere a economiei locale 
 

Măsuri: 
 

 Crearea Agenţiei de Dezvoltare Locală, care să asigure consultanţă pentru implantare 

în teritoriu 
 

 Marketing  teritorial  prin  crearea  unui  brand  şi  a  standardelor  de  produse  locale 

precum şi susţinerea creării unor filiere locale 
 

 Realizarea unei scheme de sprijin pentru participarea companiilor locale la saloane- 

târguri 
 

 Crearea   unui   incubator/pepinieră/hotel   de   întreprinderi   şi   a   regulamentului 

mecanismelor de susţinere în cadrul lor 
 

 Crearea unui Fond de Investiții pentru susținerea economiei locale 
 

 Crearea unui Fond de Garantare pentru susținerea economiei locale 
 

 Sprijin logistic pentru crearea unei rețele de crowfunding solidar local 
 
 
 
 

INTERVENŢIA 5.2 ARHITECTURĂ INSTITUŢIONALĂ 
 

Implementarea axelor strategice într-o ţară/teritoriu/instituţie în care nu există o 

experienţă şi tradiţie în domeniu, necesită crearea unui cadru instituţional de management. 

Probabil că arhitectura instituțională propusă după modelul francez ar căpăta o dimensiune și 

o eficiență mai mare în contextul unui proiect teritorial extins la nivelul zonei funcționale 

Ținutul de Sud al Argeșului (cele 18 - 20 de localități arondate fiscal, tribunal, spital de 

funcțiuni existente în orașul Costești după modelul vechii Plase a Teleormanului). În varianta 

locală Oraș Costești ea poate să își probeze capacitatea de schimbare și modelare economică 

devenind  o acțiune model la care poate adera tot teritoriu. 
 

Acţiunea 5.2.1 Crearea funcţiunii de management în domeniul fiscalităţii strategice, 

vizează crearea cadrului general de implementare 
 

Măsuri:
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 Crearea Consiliului Local pentru Previziune, Echilibrare şi Modelare Fiscală 
 

 Crearea sistemului informatic integrat al bugetului şi strategiei fiscale locale 
 

Acţiunea 5.2.2 Crearea structurii instituţionale pentru acţiune fiscală 
 

Măsuri: 
 

 Crearea unui departament pentru iniţiative şi management al acţiunilor solidarităţii şi 

coeziunii locale 
 

 Crearea  unui  departament  pentru  mecanisme  de  modelare  fiscală  şi  sprijin  al 

economiei locale 
 

Acţiunea 5.2.3 Logistică pentru implementare 
 

Măsuri: 
 

 Crearea observatorului teritorial 
 
Modul concret de funcționare al modelelor de excelență existente în FRANȚA 

 
Structurile instituționale de tipul celor din Regulamentul 1303 au fost realizate în Franța încă 

din perioada 1960-1980. 
 
Unul din modelele relevante ar putea fi cel din PAYS DE BEAUJOLAIS (în traducere, 

ȚINUTUL BEAUJOLAIS). 
 
Site-ul din imaginea de mai jos prezintă modelul online de funcționare al teritoriului de 

proiect, PAYS DE BEAUJOLAIS (Ținutul BEAUJOLAI), al cărui slogan este poziționat în 

banda superioară: “Vivre autrement” (Trăim diferit) - pe fondul imaginilor resurselor locale 

(reprezentând ruralitatea). Pagina de deschidere prezentată are în partea stângă secțiunea 

“paysbeaujolais TV”, televiziune locală unde sunt prezentate videoclip-uri/reportaje grupate 

pe cele 3 teme: „Découvrir le Pays Beaujolais” (descoperim Ținutul Beaujolais – ghid în 

folosul turiștilor), „Créer en Pays Beaujolais” (întreprinderi în ținutul Beaujolais) și „Vivre en 

Beaujolais”   (trăiește   în   Ținutul   Beaujolais).   Secția   „Découvrir   le   Pays   Beaujolais” 

(descoperim Ținutul Beaujolais) are 2 subsecții: puncte de atractivitate gastronomică și ghid 

al patrimoniului. Secția „Créer en Pays Beaujolais” (întreprinderi în Ținutul Beaujolais) are 2 

subsecții:   “creează-ți   sau   dezvoltă-ti   întreprinderea   în   ținutul   tău”   cu   puncte   de 

excelență/filiere și subsecția “Vino să te instalezi în ținutul Beaujolais”, care conține studii 

teritoriale. Secția „Vivre en Beaujolais” (trăiește în Ținutul Beaujolais) are 2 subsecții: Viața 

citadină rurală, festivă și culturală și Ateliere, acțiuni de prospectare teritorială. În partea 

inferioară a paginii, situl are o secțiune Agendă, o secțiune Hartă interactivă, Demers de 

clasare a patrimoniului UNESCO, a ținutului sub denumirea de Geopark în Beaujolais, 

Informații practice și Previziuni meteo.
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Sursa:  http://www.pays-beaujolais.com/france/INDEX/index/Accueil.html 
 

După cum se observă, actorii din Ținutul Beaujolais („Les Acteurs du Pays”) sunt 5 A.D.I.- 

uri, 132 de localități, un organism („SYNDICAT MIXTE”)  cu o componenta de tip GAL (au 

și GAL-uri), o structură pentru ocuparea forței de munca și 6 bazine (structuri pentru irigare). 
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Sursa: http://www.pays-beaujolais.com/france/ORGANISME/page/Les-Acteurs-du- 

Pays.html 
 

ȚINUTUL (Le Pays Beaujolais) are o puternică solidaritate între 5 ADI-uri, înglobând 132 
localități (prezentate în harta de mai jos). După cum se observă, o localitate din sud-estul 

teritoriului (în alb) deși face parte din ținut, nu a dorit să fie membră a proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1166515188/page/Les- 

Intercommunalites.html#CCBPD 

Sursa:
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Instituțional, asocierea denumită SYNDICAT MIXTE, reunește 5 ADI-uri cuprinzând 132 

comune  (din  2014,  prin  reorganizare  teritorială,  sunt  136  localități)  cu  peste  210.000 

locuitori. Ca instrumente de management al dezvoltării locale, sindicatul mixt utilizează: 
 

- un SCOT (similar PATZ în România - Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal; există, spre 

exemplu, un PATZ Tara Hațegului); este un instrument de planificare a amenajării teritoriului 
 

- un Contract de Dezvoltare Durabilă (instrument tipic francez: în eventualitatea unei adaptări 

în Romania, acesta ar reprezenta un acord între ADR Oltenia și inițiativa locală pentru 

definirea unei strategii a ȚINUTULUI și un acord de implementare pe axe) 
 

- instituție a guvernanței locale, CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CONSILIU 

LOCAL DE DEZVOLTARE), formată din actori locali asemănătoare ca mod de funcționare 

cu un GAL; Consiliul Local de Dezvoltare este responsabil cu  implementarea strategiei 

(contract de dezvoltare durabilă); acest consiliu poate crea arhitectura instituțională necesară 

pentru a sprijini implementarea strategiei și instituții care să gestioneze și să implementeze 

instrumente financiare, strategii fiscale, stimulente, etc. 
 

- experiențe inovative în cadrul LEADER (axa 4 FEADR-GAL-uri) 
 

 
 
Sursa: http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1263823528/page/Le-Syndicat-Mixte-du- 

Beaujolais.html 
 

Exemplificăm cu portalul Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară, “Communauté de 

Communes Saône-Beaujolais". Acest ADI a   fost creat la 1 ianuarie 2014 prin fuziunea 

Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Communautés  de  Communes  de  la  région  de
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Beaujeu (CCRB), cu Asociația de Dezvoltare   Intercomunitară   Beaujolais Val de Saône 

(CCBVS) și comuna Cenves. Comunitatea creată reprezintă o realitate umană, teritorială și 
geografică. 

 
 
 
 

 
 

Sursa: http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/ 
 
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în Franța 

 
Situl Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Communaute de communes Beauolais Val de 

Saone are următoarele secții, respectiv domenii de interes ale vieții locale: Dezvoltare 

economică, Amenajarea teritoriului, Sindicatul mixt Beaujolais, Mediu, Sport/Timp liber, 

Cultură/Turism, Achiziții publice, Ofertă de locuri de muncă.
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Sursa: http://www.cc-beaujolaisvaldesaone.fr/index.php/la-communaute-de-communes 
 
Dintre secțiile existente pe situl Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Communaute de 

communes Beauolais Val de Saone, secția Cultură/Turism are următoarele 6 subsecții: Taxă 

de sejur, Școala de muzică Francis POPY, Mediatecă, Comisia de cultură, Oficiul de turism și 

Bibliotecă.
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Sursa: http://www.cc-beaujolaisvaldesaone.fr/index.php/la-communaute-de 

communes/culturetourisme?layout=default 
 

Pentru aprofundare și detaliere, prezentăm situl Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Comunitatea de Comune – Regiunea Beaujeu. Secțiile prezentate mai jos sunt: Teritoriul, 

Informații generale, Economie, Informații practice.
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Sursa: http://www.cc-regionbeaujeu.fr/accueil.php3 
 
 
 
 

Secțiunea informații generale cuprinde secțiile Mesajul președintelui, Prezentare generală, 

Competențe și statut, Organigramă, Consiliul asociației, Buget, Acțiuni și proiecte. 
 

Traducerea mesajului președintelui: 
 

“Societatea noastră trăiește într-o perioadă tumultuoasă, ținutul “Nostru” nefiind ferit. 

De mult timp auzim vorbindu-se de criză, dar astăzi trebuie să privim realitatea în față și să 

înțelegem că trăim o adevărată mutație. Cine poate spune ce ne poate rezerva ziua de mâine. 

Finanțările „toxice” și banii virtuali atacă bazele economiei reale. Ce este de făcut în acest 

context? Să ne dăm bătuți și să renunțăm sau să credem în valorile noastre, să credem în 

podgoriile noastre, avansând cu orice preț în ciuda tendințelor incerte. 
 

Acestei   situații   delicate,   i   se   adaugă   o   mare   schimbare:   localitățile,   asociațiile 

intercomunitare, județele trebuie să facă obiectul unei vaste reforme. Vom mai avea aleși de 

proximitate? Vom fi înglobați într-un vast spațiu urban? Știu cei care decid, că frumoasele 

peisaje rurale nu rezistă decât în condițiile unei organizări teritoriale adecvate? Aici, ca 

pretutindeni, locuitorii trebuie să poată să trăiască din rezultatele muncii lor… 
 

În acest context, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Beaujeu trebuie să-și 

păstreze  prudența,  rămânând  alături  de  preocupările  locuitorilor.  Aleșii  dumneavoastră 

trebuie să continue să întărească legăturile între localități, pentru a îmbunătăți serviciile 

publice și a asigura o dezvoltare armonioasă. Dar, a fi prudent înseamnă să fii conștient că
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există resurse limitate în raport cu resursele colectivităților vecine, cu o mai bună dezvoltare 

antreprenorială și care în consecință pot percepe taxe mai mari!” 
 

 
 

Sursa: http://www.cc-regionbeaujeu.fr/rubrique.php3?id_rubrique=102 
 
Secțiunea Bugete a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Comunitatea de Comune – 

Regiunea Beaujeu cuprinde bugetele din perioada 2007-2013. Bugetul din anul 2007, există 

în 5 variante.
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Sursa: http://www.cc-regionbeaujeu.fr/rubrique.php3?id_rubrique=108 
 
 
 
 

Secțiunea Acțiuni și proiecte cuprinde următoarele intervenții: Comisia finanțe (Proiecte 

majore 2012, Venituri, Sedii), Comisia mediu-lucrări (salubritate pentru deșeuri menajere), 

Comisia infrastructură rutieră, eroziune şi energie hidro (Lupta contra eroziunii, amenajări 

hidrologice și Infrastructură rutieră), Comisia Economie (Spațiu intercomunal de activități), 

Comisia turism (Circuite în Beaujolais, Mari trofee Cicloturistice, Oficiul de turism și rețeaua 

infoturism, Schemă de dezvoltare turistică, Izvoare în Beaujolais, Taxă de sejur, Vizită audio- 

ghidată în Beaujeu și Traseul Verde în Beaujolais).
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Sursa: http://www.cc-regionbeaujeu.fr/rubrique.php3?id_rubrique=109 
 
 
 
 

În ceea ce privește instrumentele   financiare   (de tipul fonduri de investiții sau garantare), 

considerăm că modelul cel mai apropiat de realitățile teritoriului îl reprezintă CERVIA. 
 

Cervia este un sistem instituțional din regiunea ILE DE FRANCE (Ile de France este pentru 

Paris,  așa  cum    în  România,  este  echivalent  ILFOV  pentru  București).  Situl  instituției 

cuprinde secțiile “Qui sommes nous?” (Informații generale), „Filières agricoles et 

alimentaires” (filiere agricole şi alimentare), „Le Cervia vous accompagne” (Cervia vă 

însoțește și vă susține), Actualités (Actualități), Presse (Articole). Secțiunea „Cervia vă 

însoțește și vă susține” cuprinde tipurile de acompaniere și sprijin: Ajutoare regionale, 

Sprijinul întreprinderilor din regiune (Calitate și securitate sanitară a alimentelor, Securitate 

alimentară, Alimentație sănătoasă, Calitate nutritivă, Inovare alimentară, dezvoltare 

agroalimentară durabilă, Nutriție și sănătate), Zile de informare, Monitorizare a evoluției 

tehnologice și legislative, Definirea normelor regionale, Parteneriate științifice, Concurs 

regional de inovare alimentară, Saloane profesionale în domeniul alimentar.
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Sursa: http://www.saveursparisidf.com/site-professionnel/le-cervia-vous-accompagne/appui-aux-entreprises- 

franciliennes/ 
 

Incubatoarele din PARIS reprezintă instrumentul cel mai important pentru sprijinul și 

dezvoltarea afacerilor pariziene. Pentru exemplificare, am ales incubatorul tehnologiilor 

Sociale și Solidare “SOCIAL GOOD LAB”. Social Good Lab este un incubator de tehnologii 

cu impact social, având drept parteneri Paris&Co și „Ghișeul de inovare”. Obiectivul său este 

de a favoriza crearea și dezvoltarea serviciilor inovative, rezultând din tehnologii care permit 

răspunsul  la  probleme  sociale  și  de  mediu.  Enumerăm  câteva  exemple  de  proiecte: 

Tehnologii favorizând inserția și autonomia persoanelor cu handicap și care ameliorează 

accesibilitatea,   Tehnologii   care   favorizează   dezvoltarea   de   servicii   inovative   ludice, 

permițând stimularea cognitivă și senzorială a celor afectați de autism, maladii 

neurodegenerative, Produse și aparate legate de energia solară sau permițând purificarea apei, 

Tehnologii în domeniul aplicațiilor mobile care permit colectarea de donații, Aplicații pentru 

difuzarea informațiilor privitoare la un consum responsabil. Incubatorul are în vedere 

următoarele teme: Finanțe alternative și responsabile, Economia verde, Accesibilitate, silver 

economy (noile tehnologii pentru vârsta a 3-a), Consum și distribuție responsabilă (circuite 

scurte, circuite alternative, reciclare), Economie circulară și Economie colaborativă. Ghișeul 

de inovare se sprijină pe expertiza grupului SOS, lider european în antreprenoriatul social și
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care are misiunea de a lupta contra tuturor formelor de excluziune. Acesta propune mentori și 

experți care să însoțească întreprinderilor selecționate pe baza evaluării și valorizării 

impactului social. De partea sa, Paris&Co Incubateurs aduce un ansamblu de servicii  și 

sprijin pentru întreprinderile inovative. 
 

 
 

Sursa: http://incubateurs.parisregionlab.com/programme/5296 
 
Mai există și alte instrumente, precum noua lege pentru economia socială și solidară în 

Franța,   prin   care,   în   mod   expres,   se   urmărește   recunoașterea   rolului   monedelor 

complementare  (crearea  unei  dimensiuni  sociale  pentru  moneda  electronică  emisă  de 

autorități publice): 
 

Obiectivul principal al legii pentru economia socială și solidară este întărirea politicilor de 

dezvoltare locală și durabilă. Se urmărește creșterea cu 24% a locurilor de muncă private, 

comparativ cu 2001 și creșterea cu 600.000 până în 2020 a celor implicați în economia 

socială și solidară. Legea susține dinamicele locale ale economiei sociale, creatoare de 

activități și locuri de muncă non-delocalizabile prin recunoașterea polilor teritoriali de 

cooperare economică care asociază administrația publică actorilor economiei sociale și IMM- 

urile locale, Extinderea mărcii (schimb echitabil – moneda locală).



 

 

 
 

 
 
 

Sursa: http://www.economie.gouv.fr/decret-fixant-le-seuil-du-schema-d-achats-socialement-responsables 
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7.2. INTERVENȚII LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI NAȚIONAL 
 
 
 
 

Axelor strategice locale le putem adăuga demersurile la nivel macro: județean și național. 
 
La nivel județean în prezent există două inițiative strategice:„ Strategia de dezvoltare 

teritorială integrată a teritoriului Argeș    Muscel” (practic întreg județul Argeș) și 

“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDETULUI ARGES, PENTRU PERIOADA 2014-2020” 
 

În „ Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeș  Muscel” singura 

mențiune a orașului Costești este referitoare la faptul că acesta face parte dintr-unul din cele 

șapte trasee turistice ale județului. De asemenea patru localități (Lunca Corbului – Săpata – 

Stolnici – Bârla) din teritoriul polarizat fac parte și ele dintr-un alt traseu turistic din cele 

șapte. 
 

„Trasee turistice în județul Argeș: 
 

i - Albota - Lunca Corbului – Săpata – Stolnici – Bârla 
 

Acest traseu este unul dintre cele mai bătătorite drumuri din Țara Românească ce străbate 

zona de tranziție dintre Piemontul Getic și Câmpia Română. 
 

– Domnești – Corbi – Nucșoara 
 

Traseul Pitești - Domnești - Corbi - Nucșoara este recunoscut a fi „Drumul artei populare și al 

peisajelor”. Traseul are o lungime de aproximativ 80 de km, dar este unul plin de 
tradiționalism argeșean. 

 

– Drăganu – Cotmeana – Morărești – Râmnicu Vâlcea 
 

– Teiu – Costești – Negrași – Glavacioc - Slobozia 
 

– Mărăcineni – Budeasa – Mioveni – Stâlpeni – Mihăești – Câmpulung 
 
Traseul leagă municipiul Pitești de Câmpulung Muscel, prima capitală a statului feudal Țara 

Românească, străbătând un vechi drum spre Transilvania. 
 

– Merișani - Băiculești – Curtea de Argeș este unul dintre cele mai frecventate 

din țară, dezlănțuit prin pitoreasca vale a Argeșului, pe DN7C. 
 

– Ștefănești – Golești – Călinești – Topoloveni – Leordeni ” 
 
 
 
 

(pag.56 din „ Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeș  Muscel”)
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În “STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDEȚULUI ARGEȘ, PENTRU PERIOADA 2014-2020” sunt mai multe   mențiuni toate 

având conotații negative referitoare la descreșterea demografică și calitatea serviciilor de 

sănătate: 
 

„Zona IV – Costeşti 
 
Zona IV este formată din 71720 de locuitori ceea ce reprezintă un procent de 11,71% din 

populaţia judeţului Argeş Singura localitate urbană este Costeşti, oraş de câmpie situat la 20 

de km sud-est de municipiul Piteşti, aşezat pe lunca râului Teleorman. Într-o viitoare 

dezvoltare agroindustrială a zonei, piaţa cerealelor şi zootehniei, va fi reprezentată de oraşul 

agro  -  industrial  Costeşti.  Numărul  de  locuitori  al  oraşului  este  relativ  mic,  10375  de 

locuitori, reprezentând doar 1,69 % din populaţia totală a judeţului. 
 

 
 
În zona administrativă propusă, există atât comune cât şi localităţi mari, cu o populaţie ce 

depăşeşte 5000 de locuitori. Amintim în acest sens comuna Buzoeşti (5975 de loc.) şi 

localitatea Bârla (5855 loc.). 
 

La nivelul zonei se remarcă localităţi o densitate relativ mică a populaţiei, comparativ cu 

celelalte 3 zone din judeţul Argeş. Densitate sub 30 de locuitori/kmp se află în localităţile din 

comuna Lunca Corbului. La nivelul zonei, densitatea populaţiei este încadrată în valori 

cuprinse  între  30  şi  60  de  locuitori/kmp.  În  oraşul  Costeşti,  densitatea  depăşeşte  puţin 

valoarea de 90 locuitori/kmp. 
 

Analizând harta raportului dintre populaţia tânără şi ce în etate se observă în majoritatea 

localităţilor decalaje semnificative. Amintim în acest sens: Lunca Corbului, Rociu, Teiu, 

Ungheni,  Râca,  Negraşi  etc.,  unde  se  înregistrează  cel  mai  mare  procent  al  populaţiei
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îmbătrânite. Doar în oraşul Costeşti se observă că procentul populaţiei cu vârste cuprinse 

între 0 şi 19 ani este aproximativ egal cu procentul populaţiei cu vârste de peste 60 de ani. 
 
Diferenţieri se observă si în ceea ce priveşte raportul dintre rata natalităţii şi cea a mortalităţii. 

Mortalitatea infantilă înregistrează valori mai mari în localităţile: Miroşi, Răteşti, Ungheni, 

Rociu, Hârseşti etc.. 
 

Din punct de vedere etnic predomină populaţia de etnie română. Există un număr restrâns de 

localităţi în care ponderea rromilor declarați depășește 2%: Teiu, Stolnici, Recea, Rătești, 

Izvoru. 
 

Ponderea şomerilor înregistrați in luna septembrie a anului 2013 este destul de ridicata, 

atingând intre 2% si 19,5% din totalul populaţiei active. Cel mai mare procent le întâlnim 

încomuna Râca. 
 

In toate localitățile zonei se constata o împuținare a populației în anul 2011, comparative cu 

anul 2002, datorat probabil populației îmbătrânite si a migrării populației tinere către zone 

urbane și periurbane ale județului. 
 

Zona IV : Săpata, Lunca Corbului, Costeşti, Suseni, Rociu, Teiu, Negraşi, Buzoeşti, Stolnici, 

Hârseşti, Ungheni, Recea, Mozăceni, Slobozia, Ştefan cel Mare, Izvoru, Popeşti, Căldăraru, 

Râca, Miroşi, Bârla. (Au fost prelucrate date statistice din anul 2011). 
 

Comparativ cu celelalte zone din judeţ, Zona IV se remarcă prin: cea mai mică pondere a 

absolvenţilor de învăţământ superior; cea mai mare ponderea a populaţiei cu vârste ce 

depăşeşte 60 de ani; în majoritatea localităţilor ponderea populaţiei feminine depăşeşte pe cea 

masculină;Disparităţile socio-economice identificate la nivelul zonei sunt influenţate de 

existenţa unui singur centru urban, ponderea ridicată a populaţiei ocupate în sectorul primar, 

etc.” 
 

(pag.75 din“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDETULUI ARGES, PENTRU PERIOADA 2014-2020” ) 
 

 
 
 

„...



409
409 

 

 

 
 

După cum se poate observa, pe locul 1 din punct de vedere al indicatorului mortalității, se 

afla Maternitatea Costești, cu 14 decese la mia de nou - născuți, urmata de Maternitatea 

Domnești, cu 11,1 decese la mia de nou - născuți și Maternitatea Călinești – 10,2 decese la 

mia de nou - născuți.” 
 

(pag.111 din“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDEȚULUI ARGEȘ, PENTRU PERIOADA 2014-2020”) 
 

 
 
 

„In ceea ce privește situația deceselor, la nivelul județului si local pe centre spitalicești, 

aceasta este prezentata in tabelul următor:



410
410 

 

 

 
 

Si la acest capitol zona deservita de Costești înregistrează cea mai mare rata a mortalității 

(17,3 decese la mia de locuitori), urmată de Călinești (15,2 decese la mia de locuitori) și 

Domnești (12,9 decese la mia de locuitori). La polul opus se afla zona Mioveni (6,9 decese la 

mia de locuitori) și Pitești (9,4 decese la mia de locuitori). 
 

Situația se explică prin faptul ca zonele Costești și Călinești deservesc o populație îmbătrânită 

provenind preponderent din mediul rural, iar Mioveni si Pitești deservesc preponderent o 

populație provenind din mediu urban si relativ tânără (orașul Mioveni).” 
 

(pag.114   din   “STRATEGIA   DE   DEZVOLTARE   A   SERVICIILOR   SOCIALE   LA 

NIVELUL JUDEȚULUI ARGEȘ, PENTRU PERIOADA 2014-2020”)
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„La final, sporul natural rezultat in urma deceselor si nașterilor din județ, este prezentat in 

tabelul următor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
(pag.115 “STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDEȚULUI ARGEȘ, PENTRU PERIOADA 2014-2020”) 
 

În cadrul „ STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI - România 

policentrică 2035” orașul Costești este inclus în categoria „Zonelor cu slăbiciuni structurale”, 

situația fiind descrisă astfel: 
 

„Elemente de analiză a altor categorii de zone cu specific socio-economic 
 
2.6.1 Zone cu slăbiciuni structurale
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UE are un mod simplu și direct de a defini regiunea slab dezvoltată, ca fiind acea regiune al 

cărei PIB pe cap de locuitor este sub 75 % faţă de media UE (BM, Competitive cities). 

Bucureşti  și  Ilfov  sunt  singurele excepţii  unde  PIB-ul  pe  cap  de  locuitor este  deasupra 

pragului limită, în acest moment fiind peste media UE (acest lucru înseamnă că au devenit 

motoare economice pentru UE). Localizarea județelor slab dezvoltate evidențiază faptul că 

majoritatea sunt situate la graniţele de nord, est sau sud ale României. În aceste zone numărul 

de tranzacţii transfrontaliere este scăzut, iar centrele mari de dezvoltare economică lipsesc. 
 

În Planul Naţional de Dezvoltare 2000-2002 au fost definite trei tipuri de zone prioritare care 

s-au menținut în timp: 
 

Zonele tradițional sub-dezvoltate: ele se caracterizează prin șomaj ridicat pe fondul unei 

ocupări principale a populației active în agricultură; în aceste zone se înregistrează și o rată 

de creștere a populației negative (fie pe fondul unor valori ridicate ale mortalității infantile fie 

ca urmare a migrației – sau cumulate cauzele). Localizarea acestor tipuri de zone se face în 

regiunea de Nord - Est, în regiunea de Sud, în cea de Sud - Vest și în cea de Nord - Vest. 
 

Zone în declin industrial, caracterizate de o scădere a locurilor de muncă în industrie (cu 

afectarea industriei miniere și a celei de prelucrare a metalelor și nemetalelor). De regulă sunt 

zone care mai beneficiază de o infrastructură rutieră bună. Problemele sociale și economice 

sunt destul de mari și sunt destule areale în țară care pot fi incluse în această categorie (Valea 

Jiului, Maramureș etc.). 
 

Zone cu structuri economice fragile: localitățile monoindustriale care au atras, în timp, ca 

forță de muncă din zone mai îndepărtate. Desființarea, restructurarea sau privatizarea acestor 

unități industriale generează probleme sociale grave. Riscul reacției sociale (a se vedea 

OLTCHIM) poate să paralizeze orice măsură eficientă. 
 

Scăderea numărului de salariaţi în industria românească a fost cauzată în principal de declinul 

industriei  prelucrătoare.  În  intervalul  1990-2010,  oraşele  care au  suferit  grave forme de 

dezindustrializare (peste 50%) provin predominant din categoria oraşelor mici (160) și din 

subcategoria medie inferioară (între 20000 şi 50000 locuitori), 52 de oraşe. Se pot delimita 

câteva areale de declin industrial accentuat: nordul Moldovei, valea Dunării româneşti, sudul 

Transilvaniei, judeţele Maramureş și Hunedoara-Gorj. 
 

Specializarea funcţională ca trăsătură a sistemului urban românesc dinainte de 1990, este 

marcată  de  specializarea  într-o  anumită  ramură  industrială,  de  regulă  aceasta  fiind 

reprezentată de construcţiile de maşini, chimie sau siderurgie. Industria unor oraşe mici și 

mijlocii era caracterizată de existenţa uneia sau a două întreprinderi industriale, serviciile 

fiind reduse la minim (Ianoş, Tălângă, 1994). Cele mai multe oraşe monoindustriale au apărut 

ca o consecinţă a urbanizării din perioada comunistă, bazată pe decizii politice de planificare 

socio-economică centralizată. Importanţa acestor oraşe în structura urbană naţională a scăzut 

lent până la începutul secolului XXI, în contextul amplelor transformări produse în plan 

economic şi social. Ponderea lor din numărul total de oraşe a crescut de la 13,6% în 1968 la 

16,5% în anul 1992 şi a scăzut la 9,0% în anul 2002. Dintre centrele ce îşi menţineau încă
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statutul monoindustrial în 2002 ies în evidenţă cele din judeţele Hunedoara și Gorj, în special 

cele  din  bazinele  carbonifere  Valea  Jiului  și Motru-Rovinari.  La  polul  opus,  dispar  din 

categoria oraşelor monoindustriale cele din gruparea Dâmboviţa - Prahova - Braşov, excepţii 

fiind Plopeni și Victoria (Dumitrescu B., 2007). La nivelul anului 2011, datele statistice 

privind ocuparea populației arată o micșorare semnificativă a numărului de orașe 

monoindustriale, rămânând în această categorie doar: Mioveni, Borsec, Cugir, Pâncota, 

Țicleni. Există studii care menționează și alte orașe mici și mijlocii ce păstrează un profil 

monoindustrial  (apreciat  prin  intermediul  altor  indicatori  decât  cei  de  la  RPL),  de  ex.: 

Costești, Sânnicolau Mare (autovehicule și componente auto), Găești (echipamente 

electrocasnice), Victoria (produse chimice), Valea lui Mihai (încălțăminte), Târgu Lăpuș și 

Nehoiu (mobilă), Orșova și Mangalia (construcții navale), Cernavodă, Turceni și Rovinari 

(industrie energetică), Uricani, Vulcan, Lupeni, Aninoasa, Petroșani, Petrila (minerit), Oțelu 

Roșu și Câmpia Turzii (metalurgie) etc. 
 

Trăsătura esenţială a regiunii Sud Muntenia este reprezentată de împărţirea acesteia în două 

arii cu caracteristici geografice și socio-economice diferite. Partea de nord a regiunii (judeţele 

Argeş,  Dâmboviţa și  Prahova) se caracterizează  printr-un  grad  ridicat  de industrializare, 

Prahova deţinând locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte producţia industrială. Partea sudică a 

regiunii (judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa și Teleorman) este o zonă tradiţional 

subdezvoltată,  dar  cu  întinse  suprafeţe  agricole,  care  pot  sta  la  baza  dezvoltării  unei 

agriculturi specializate pe anumite tipuri de culturi, corespunzătoare condiţiilor pedologice 

din regiune. Vechea structură a economiei regiunii, care a cunoscut o dezvoltare industrială 

masivă în anii '70, şi-a pus amprenta pe profilul regiunii, încă dominat de industrie şi 

agricultură  şi  cu  un  sector  terţiar  cu  o  evoluţie  ascendentă.  O  parte  dintre  activităţile 

industriale au supravieţuit şi sunt motorul creşterii economice, o altă parte nu a avut şanse de 

restructurare și a lăsat fără viitor mai multe oraşe mici. Restructurarea industrială a avut 

efecte majore în oraşele mici și mijlocii, monoindustriale, a căror industrie era dependentă de 

marile întreprinderi din centrele polarizatoare, și anume: Fundulea - judeţul Călăraşi, Bolintin 

Vale – judeţul Giurgiu, Turnu Măgurele – judeţul Teleorman, Urziceni, Feteşti, Ţăndărei – 

judeţul Ialomiţa. Oraşele mari au înregistrat reduceri mici ale forţei de muncă industrială, de 

cele mai multe ori sub media naţională, fiind avantajate de diversificarea industrială şi de 

mediul economic mai atractiv (exemplu: Municipiul Ploieşti). Restructurarea industriei din 

ultimii 20 ani, a determinat închiderea unor unităţi industriale din zone monoindustriale, 

ducând la apariţia unor probleme sociale grave în ariile aferente localităţilor: Mizil, Plopeni 

(uzină de armament), Urlaţi, Valea Călugărească (combinatul de îngrăşăminte chimice), 

Şotânga, Costeşti, Stoieneşti (minerit) și Câmpulung Muscel (uzina de automobile Aro) - din 

judeţele nordice, dar şi a unora din judeţele sudice: Turnu Măgurele, Zimnicea, Alexandria, 

Videle, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Slobozia şi Feteşti. Probleme și dezechilibre economice 

au apărut și în localităţile a căror activitate economică se baza numai pe industria extractivă, 

unele dintre acestea,  precum  Filipeşti  și  Ceptura din  judeţul  Prahova,  fiind  încadrate în 

categoria zonelor defavorizate, cu scopul de a atrage investiţii majore. Din păcate însă, 

respectivele măsuri au avut un impact redus asupra situaţiei socio-economice, fiind încă 

necesare acţiuni ample de revigorare economică și socială.”
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(pag. 85 -88 din  „ STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI - 

România policentrică 2035”) 
 
Propunerile de intervenții ale celor două niveluri pentru orașul Costești vizează perioade 

strategice diferit.: 
 
 L a   n ivel   ju d ețean   orizontul  este  de  2014  -  2020  (în  fapt  2023  ținând  cont  de  
regula 

referitoare la perioada de implementare n+3): 
 
„ Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeș  Muscel” 

 
Poziția 120 din Pachetul de proiecte - Proiectul „ Înființarea campusuri școlare Curtea de 

Argeş, Rucăr, Costeşti, Piteşti, Mărăcineni” în valoare de 1.500.000 Euro, Investitor Public, 

Cultură/Educaţie/ 
 

Poziția 123 din Pachetul de proiecte - Proiectul „Reabilitarea ambulatoriilor din spitalele 

municipale și orășenești Curtea de Argeș, Cȃmpulung, Costești, Mioveni” în valoare de 

7.000.000 Euro, Investitor Public, Cultură/Educaţie/Sănătate 
 
“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

JUDEȚULUI ARGEȘ, PENTRU PERIOADA 2014-2020” 
 

- 2.2. Măsuri în vederea finalizării procesului de restructurare a instituţiilor rezidenţiale 

pentru protecţia copilului 
 

Măsura 2.2.4. Restructurarea Complexului de Servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi Costeşti 
 

nui centru de zi cu o capacitate de 12 de locuri (pag.153) 
 
- B. STRATEGIA IN DOMENIUL SANATATII SI SERVICIILOR MEDICO  – SOCIALE 

IN JUDETUL ARGES 2014-2020 
 

Cap.2 ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICO – SOCIALE IN JUDETUL ARGES 
 
Înființarea de noi servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu în Câmpulung, 

Costești si Topoloveni (pag.171) 
 
- Cap. 3 ORGANIZAREA SI SUSTINEREA PROTECTIEI 

PERSOANELOR VARSTNICE 

3.1. Necesitatea asigurării protecției persoanelor vârstnice prin înființarea 
 
de noi unități de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice în Câmpulung, Rucăr, Costești 

și Mozăceni (pag.171) 
 
 L a  n ivel  n ațion al  orizontul este  2035: 

 
4.3 Măsuri teritoriale integrate la nivel zonal
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4.3.1 Măsuri teritoriale pentru zonele urbane 
 

Unul din obiectivele majore stabilite pentru dezvoltarea teritoriului național în orizontul de 
timp 2035 este focalizat pe dezvoltarea unei rețele de localități complet echipată cu 

infrastructură  tehnico  -  edilitară  și  eficient  interconectată,  precum  și  promovarea  unor 
investiții integrate în acord cu specializarea teritorială. Acest lucru se traduce prin: 

 
 

 

 

între orașele mari și zona urbană funcțională, precum și 

ăți eficiente

 

 
 

dențiale, 

dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și 

specificului local. 
 

Acțiuni: 
 
Ab)1. Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, inclusiv branșarea locuințelor 

neconectate la rețeaua de electricitate, precum și a celei de iluminat public din mediul 

urban, cu precădere în orașele în care peste 5% dintre locuințe nu dispun de instalație 

electrică (Darabani, Flămânzi, Anina, Vișeu de Sus, Săliște, Dolhasca, Frasin, Ocnele Mari, 

Costești, Ștefănești - AG, Slănic-Moldova, Târgu Ocna, Aleșd, Săcuieni, Ștefănești - BT, 

Pogoanele, Bocșa, Moldova Nouă, Lehliu-Gară, Negru Vodă, Techirghiol, Tecuci, Târgu 

Bujor,   Tismana,   Turceni,   Vlăhița,   Fetești,   Țăndărei,   Podu   Iloaiei,   Târgu   Frumos, 

Dragomirești, Săliștea de Sus, Tăuți i- Măgherăuși, Strehaia, Roznov, Ardud, Livada, 

Negrești-Oaș, Avrig, Dumbrăveni, Miercurea-Sibiului, Tălmaciu, Vatra Dornei, Gura 

Humorului, Liteni, Zimnicea, Ciacova, Jimbolia, Recaș, Murgeni, Băile Olănești, Bălcești, 

Berbești, Adjud, Odobești); 
 

Ab)2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din 

mediul urban și din zonele de influență urbană, inclusiv branșarea de noi gospodării, cu 

precădere la nivelul orașelor cu peste 50% dintre locuințe neconectate la rețea: Zlatna, 

Dărmănești, Săcuieni, Costești, Ștefănești-AG, Bucecea, Darabani, Flămânzi, Săveni, 

Ștefănești-BT, Ianca, Însurăței, Pătârlagele, Pogoanele, Budești, Fundulea, Lehliu-Gară, 

Băneasa, Negru Vodă, Răcari, Bechet, Dăbuleni, Filiași, Segarcea, Berești, Târgu Bujor, 

Bolintin-Vale, Mihăilești,  Târgu  Cărbunești,  Tismana,  Turceni,  Căzănești,  Fierbinți-Târg, 

Podu Iloaiei, Dragomirești, Săliștea de Sus, Ulmeni, Baia de Aramă, Strehaia, Vânju Mare, 

Miercurea Nirajului, Sărmașu, Roznov, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Scornicești, 

Slănic-PH, Ardud, Livada, Miercurea Sibiului, Săliște, Vicovu de Sus, Solca, Salcea, 

Milișăuți, Liteni, Frasin, Dolhasca, Cajvana, Videle, Ciacova, Babadag, Isaccea, Murgeni, 

Negrești, Băbeni, Băile Olănești, Bălcești, Ocnele Mari, Mărășești; 
 

d) Măsură - Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general
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Există un număr semnificativ de orașe mici care beneficiază de o infrastructură de 

sănătate insuficient dezvoltate ssau greu accesibile. Lipsa de dotare a unităților spitalicești, 

precum și accesibilitatea scăzută a serviciilor de urgență medicală reprezintă un element cu 

impact important asupra calității vieții locuitorilor.  Acest lucru este cu atât mai evident în 

cazul orașelor mici aflate la o distanță semnificativă față de un oraș mare și unde legăturile de 

transport între acesta și orașul care deține dotări medicale corespunzătoare sunt greu realizate. 

Totodată, aceste fenomen este vizibil și în cazul serviciilor educaționale, în special în ceea ce 

privește accesul la învățământ liceal de calitate. 
 

Acțiuni: 
 
Ad)1.  Reabilitarea,  modernizarea  și  dotarea  spitalelor  publice  din  mediul  urban, 

inclusiv a unităților de primire a urgențelor, cu precădere a celor din orașele cu mai 

puțin de 50.000 de locuitori: Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Câmpeni, Cugir, Ineu, Lipova, 

Sebiș, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Costești, Ștefănești-AG, Moinești, Onești, 

Buhuși, Comănești, Târgu Ocna, Beiuș, Marghita, Salonta, Aleșd, Nucet, Ștei, Beclean, 

Năsăud, Dorohoi, Codlea, Făgăraș, Rupea, Zărnești, Făurei, Râmnicu Sărat, Nehoiu, 

Caransebeș, Moldova Nouă, Oravița, Oțelu Roșu, Oltenița, Lehliu-Gară, Câmpia Turzii, Dej, 

Turda, Gherla, Huedin, Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Eforie, Hârșova, Târgu Secuiesc, 

Baraolt, Covasna, Moreni, Găești, Pucioasa, Băilești, Calafat, Dăbuleni, Filiași, Segarcea, 

Tecuci,   Târgu   Bujor,   Bolintin-Vale,   Motru,   Bumbești-Jiu,   Rovinari,   Novaci,   Târgu 

Cărbunești, Turceni, Gheorgheni, Toplița, Odorheiu Secuiesc, Vulcan, Brad, Hunedoara, 

Lupeni, Orăștie, Petroșani, Hațeg, Simeria, Fetești, Urziceni, Țăndărei, Pașcani, Hârlău, 

Buftea, Sighetu Marmației, Borșa, Cavnic, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Orșova, Baia de 

Aramă, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sângeorgiu de Pădure, Sovata, Roman, Târgu 

Neamț, Caracal, Balș, Corabia, Câmpina, Azuga, Băicoi, Breaza, Mizil, Sinaia, Vălenii de 

Munte, Carei, Negrești-Oaș, Jibou, Șimleul-Silvaniei, Mediaș, Agnita, Cisnădie, Câmpulung 

- Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret, Turnu Măgurele, 

Roșiorii de Vede, Zimnicea, Lugoj, Buziaș, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Sânnicolau Mare, 

Isaccea, Măcin, Bârlad, Huși, Murgeni, Drăgășani, Brezoi, Horezu, Adjud, Panciu; 
 

h) Măsură – Protejarea orașelor împotriva vulnerabilităților naturale și diminuarea riscurilor 

generate de schimbările climatice. 
 

Fondul construit de la nivel urban conține un număr semnificativ de clădiri supuse riscurilor 

seismice. De cele mai multe ori, aceste clădiri sunt concentrate într-o zonă istorică a orașului 

cu o istorie aparte în identitatea orașului.  Necesitatea protejării acestor clădiri și conservării 

identității arhitecturale reprezintă una din acțiunile importante pentru zonele urbane. O altă 

provocare importantă pentru zonele urbane este reprezentată de nivelul ridicat de poluare, în 

special în orașele mari cu un trafic intens. Acesta este un factor important ce contribuie la 

scăderea atractivității spațiilor urbane. 
 

Ah)2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din mediul 

urban, cu precădere de la nivelul orașelor cu mai puțin de 30 mp/locuitor: Gătaia, Recaș,
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Ciacova, Făget, Lipova, Sebiș, Chișineu-Criș, Curtici, Sântana, Brad, Geoagiu, Hațeg, 

Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, Oravița, Bocșa, Caransebeș, Oțelu 

Roșu, Baia de Aramă, Strehaia, Orșova, Vânju Mare, Calafat, Segarcea, Bechet, Dăbuleni, 

Tismana, Bumbești-Jiu, Rovinari, Motru, Turceni, Târgu-Cărbunești, Berbești, Bălcești, 

Băbeni, Ocnele Mari, Brezoi, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Balș, Drăgănești-Olt, Caracal, 

Corabia, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Alexandria, Zimnicea, Bolintin-Vale, Mihăilești, 

Costești, Curtea de Argeș,  Topoloveni, Ștefănești, Câmpulung, Pucioasa,  Fieni, Moreni, 

Răcari, Găești, Titu, Azuga, Sinaia, Bușteni, Comarnic, Breaza, Plopeni, Boldești - Scăeni, 

Urlați, Vălenii de Munte, Buftea, Otopeni, Voluntari, Popești-Leordeni, Budești, Popești- 

Leordeni, Măgurele, Fundulea, Lehliu-Gară, Oltenița, Fetești, Țăndărei, Slobozia, Căzănești, 

Urziceni, Fierbinți-Târg, Băneasa, Negru Vodă, Murfatlar, Medgidia, Cernavodă, Năvodari, 

Ovidiu,  Hârșova,  Babadag,  Sulina,  Isaccea,  Măcin,  Însurăței,  Ianca,  Râmnicu  Sărat, 

Pogoanele, Nehoiu, Pătârlagele, Odobești, Panciu, Mărășești, Adjud, Tecuci, Târgu Bujor, 

Berești, Murgeni, Huși, Negrești, Buhuși, Moinești, Comănești, Dărmănești, Slănic-Moldova, 

Onești, Bicaz, Roznov, Târgu Neamț, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Pașcani, Flămânzi, 

Ștefănești, Săveni, Darabani, Dorohoi, Bucecea, Vicovu de Sus, Siret, Rădăuți, Milișăuți, 

Cajvana, Salcea, Liteni, Dolhasca, Fălticeni, Gura Humorului, Frasin, Broșteni, Vatra Dornei, 

Câmpulung - Moldovenesc, Năsăud, Toplița, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Baraolt, Târgu 

Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului, Rupea, Făgăraș, Zărnești, Codlea, Ghimbav, Râșnov, 

Predeal,  Săcele,  Avrig,  Tălmaciu,  Cisnădie,  Săliște,  Copșa  Mică,  Mediaș,  Dumbrăveni, 

Agnita, Cugir, Sebeș, Zlatna, Abrud, Câmpeni, Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Blaj, Luduș, Iernut, 

Târnăveni, Ungheni, Sighișoara, Sângeorgiu de Pădure, Reghin, Sărmașu, Turda, Huedin, 

Gherla, Șimleul Silvaniei, Cehu Silvaniei, Ștei, Vașcău, Beiuș, Aleșd, Marghita, Valea lui 

Mihai, Săcuieni, Salonta, Carei, Tășnad, Ardud,  Livada, Negrești-Oaș, Ulmeni, Șomcuta 

Mare, Târgu Lăpuș, Baia Sprie, Tăuții-Măgherăuș, Seini, Sighetu-Marmației, Borșa, Vișeu de 

Sus, Săliștea de Sus, Dragomirești, Arad, Călărași, Constanța, Deva, Galați, Ploiești, Focșani, 

Timișoara, Cluj-Napoca; 
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Cele două propuneri de intervenții pot fi formalizate printr-un proiect de contract Stat - Oraș 

și Județ - Oraș după modelul francez. Scopul ar fi securizarea respectării angajamentelor 

statului și respectiv județului luate prin aceste documente strategice plecând de la constatarea 

că     infrastructurile  vizate  sunt  în  responsabilitatea  statului  și  respectiv  județului  dar 

beneficiarii sunt subiecți locali pentru care administrația publică locală are responsabilitatea 

să asigure serviciile și cadru de viață conform standardelor legale naționale și europene.



 

 

 

CAPITOLUL 8 PLAN DE ACŢIUNE 
 
 
Nr 
crt 

Titlu Valoare - 
Euro 

Finanțare Grad de 
prioritate 

Perioada 

 

Agricultură şi infrastructură rurală 

1 Înfiinţare Centru agro-logistic zonal şi piaţă de 
gros în oraşul Costeşti 

10.000.000 PNDR 2014 – 2020 
POR 2014 – 2020 

1 2016-2023 

2 Înfiinţare reţea de distribuţie în circuit scurt a 
produselor agricole locale 

1.000.000 PNDR 2014 – 2020 
POR 2014 – 2020 
Bgetul local 

2 2016-2023 

3 Construire drumuri de exploatare/agricole 2.000.000 PNDR 2014 – 2020 1 2016-2023 

4 Înființarea unei infrastructuri pentru irigare 2.000.000 PNDR 2014-2016 2 2016-2023 

5 Extinderea, reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rurale 

20.000.000 POR 2014 – 2020 
PNDR 2014 – 2020 
POIT 2014 – 2020 

1 2016-2023 

  

Total 
 

35.000.000 
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Nr 
crt 

Titlu Valoare - 
Euro 

Finanțare Grad de 
prioritate 

Perioada 

 
Industrie şi infrastructură urbană 

6 Infrastructură rutieră pentru zona industrială a 
oraşului Costeşti 

20.000.000 POR 2014 – 2020 1 2016-2023 

7 Înfiinţarea unui cluster tehnologic agro- 
alimentar 

10.000.000 POC 2014-2020 2 2016-2023 

8 Înființarea unui incubator de afaceri 4.000.000 POC 2014 – 2020 
POCU 2014-2020 

2 2016-2023 

9 Reabilitare și extindere pasajului feroviar 
existent 

1.000.000 POR 2014-2020 1 2016-2023 

10 Creare infrastructură agrement pentru zonele 
de bălți și păduri 

5.000.000 POR 2014-2020, PPP, BEI 3 2016-2023 

11 Modernizare infrastructură rutieră 10.000.000 POR 2014-2020 1 2016-2023 

12 Modernizare și extindere infrastructură apă și 
canal 

5.000.000 POIT 2014-2020 1 2016-2023 

13 Modernizare sistem deșeuri/salubritate 3.000.000 POIT 2014-2020 1 2016-2023 

 Total 58.000.000    
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Nr 
crt 

Titlu Valoare - 
Euro 

Finanțare Grad de 
prioritate 

Perioada 

 
Coeziune socială şi solidaritate 

14 Construirea de locuinţe sociale în vederea 
atragerii forţei de muncă înalt calificate 

10.000.000 POR 2014 – 2020 1 2016-2023 

15 Construirea unui Centru de Rezidenţă pentru 
vârstnici 

3.000.000 POR 2014 – 2020 3 2016-2023 

16 Reabilitarea termică a locuinţelor în sistem 
colectiv 

5.000.000 POR 2014 – 2020 2 2016-2023 

17 Crearea unui Brand local/zonal și a 
infrastructurii conexe 

7.000.000 POR2014 – 2020 
POCU 2014 – 2020 
POC 2014-2020 

2 2016-2023 

18 Realizarea unui Plan de mobilitate zonală 200.000 POR 2014-2020 1 2016-2023 

19 Investiție în domeniul producției de energie 
din surse regenerabile 

5.000.000 POR 2014-2020 
POCU 2014-2020 
HORIZON 2020, 
BEI 

2 2016-2023 

20 Protejarea spațiilor naturale, continuitate spații 
naturale prin coridoare de spații verzi 

300.000 POIT 2014-2020 
BUGET LOCAL 

3 2016-2023 

21 Cantină socială 500.000 POCU 2014-2020 2 2016-2023 

22 Centru de formare, reconversie și reinserție 
profesională 

3.000.000 POCU 2014-2020 1 2016-2023 

 Total 34.000.000    
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Nr 
crt 

Titlu Valoare - 
Euro 

Finanțare Grad de 
prioritate 

Perioada 

 
Animare teritorială, cultură şi identitate 

22 Modernizarea Căminului Cultural Costeşti şi 
tranformarea acestuia în Centru Cultural 
multifuncţional 

1.000.000 POR 2014 – 2020 2 2016-2023 

23 Modernizarea şi animarea Bibliotecii 
orăşeneşti Costeşti 

1.000.000 POR 2014 – 2020 2 2016-2023 

24 Reabilitarea Catedralei Sf. Ilie 1.000.000 POR 2014 – 2020 
MINISTERUL CULTURII 

1 2016-2023 

25 Construirea unei Săli de Sport Polivalente 4.000.000 POR 2014 – 2020 
BUGETUL DE STAT 

2 2016-2023 

26 Înființarea Universității Populare a Argeșului 
de Sud „Călușul” 

3.000.000 POCU 2014-2020 
BUGETUL LOCAL, 

2 2016-2023 

27 Animare teritorială identitară (susținerea 
activităților din calendarul de animare; festival 
far) 

2.000.000 BUGETUL LOCAL 
MINISTERUL CULTURII 

1 2016-2023 

 Total 12.000.000    
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Nr 
crt 

Titlu Valoare - 
Euro 

Finanțare Grad de 
prioritate 

Perioada 

 

 
 

Mecanisme de implementare şi arhitectură instituţională 

28 Sprijin direct acordat agenților economici 
locali 

700.000 BUGETUL LOCAL 
POCU 2014-2020 

1 2016-2023 

29 Mecanisme de susţinere a economiei locale 
(Fond Garantare, Fond Investiții, 
Microcreditare) 

40.000.000 FEI 
BEI 
BERD 

1 2016-2023 

30 Crearea unei monede electronice locale în 
cadrul unui parteneriat pentru economia locală 

300.000 BEI 
POCU 2014-2020 

1 2016-2023 

31 Crearea observatorului teritorial şi a sistemului 
informatic integrat 

1.500.000 POCA 2014-2020 
BEI 

2 2016-2023 

32 Plan de Urbanism General 500.000 BUGETUL LOCAL 3 2018-2020 

33 Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal 1.000.000 POCA 2014-2020 3 2018 

 Total 44.000.000    

 Total general 183.000.000    
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CAPITOLUL 9 MONITORIZARE - CICLUL DE REAJUSTARE ŞI INDICATORI 
 
 
 
 

Un document de planificare pe termen mediu şi lung are valoare şi îşi atinge scopul 

programatic pentru  dezvoltarea localității  în  condiţia adaptabilității  lui la modificările şi 

evoluţiile societăţii. O strategie de dezvoltare este un document viu care trebuie analizat şi 

readaptat periodic, periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali la nivel local, în funcţie 

de ritmul transformărilor majore ale societăţii. 
 

Ghidul pentru implementare şi monitorizare realizat în cadrul proiectului Management 

Europa urbană-25, coordonat de Uniunea Oraşelor Baltice şi Secretariatul pentru Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă, evidenţiază următoarele: „Odată cu monitorizarea implementării 

realizarea obiectivelor „strategiei de dezvoltare” şi monitorizarea implementării planului 

anual de acţiune, ciclul de management ajunge la esenţa sa: toate precedentele evaluări şi 

planificări au ca obiectiv general îmbunătățirea modului în care comunitatea funcţionează în 

cadrul conceptului de dezvoltare sustenabilă. Monitorizarea implementării este o sarcină 

solicitantă în ceea ce privește organizarea și coordonarea tuturor acțiunilor paralele care 

vor avea loc. O condiție esențială este o comunicare solidă și o abordare prealabilă a 

implicării și configurării organizaţionale. Cooperarea cu/și între diverși actori economico- 

sociali implicați, asigură ca diferiții participanți să înţeleagă procesul de implementare- 

monitorizare.  Prin  urmare, monitorizarea  implementării  se bazează  pe „fundația”, care 

constituie o combinație între planul de acțiune, şi configurarea organizaționala. Dar mai 

presus de toate presupun comunicare și implicare. Abordarea planului anual de acțiune de 

către Consiliul Local poate fi un factor de succes, de stabilire, prioritizare şi legitimare a 

acțiunilor. 

În paralel, și în scopul de a fi capabil să măsoare și să raporteze rezultatele, monitorizarea 

implementării strategiei de dezvoltare și a planului anual de acțiune trebuie să fie urmărită 

în mod corespunzător şi raportată periodic decidenţilor. Astfel se poate vedea dacă acțiunile 

sunt implementate cu rezultate bune. Altfel, aceasta nu ar putea permite luarea măsurilor de 

corecţie la timp şi în momentul în care implementarea este în desfășurare. Pentru a putea să 

se implice în monitorizare, acțiunile trebuie să fie evaluate şi să se bazeze pe obiective 

cuantificabile, prin indicatorii care sunt definiți în strategia de dezvoltare şi preluaţi în 

planul anual de acţiune.” 

Principalul scop al procesului de monitorizare este reprezentat de analiza fazei de 

implementare a politicilor şi de identificarea posibilelor deviaţii de la scopurile stabilite 

iniţial. Monitorizarea asigură colectarea informaţiilor şi a datelor statistice şi utilizează 

indicatori relevanţi şi măsurabili prin intermediul cărora să poată fi urmărit procesul 

implementării. Prin intermediul procesului de monitorizare se obţin informaţii în ceea ce 

priveşte: modul în care resursele alocate şi serviciile furnizate şi-au atins ţinta; eventualele 

schimbări  socio-economice  care  ar  rezulta  în  urma  implementării  unei  politici  publice,



424 
 

precum   şi   concordanţa   acţiunilor   întreprinse   pentru   implementarea   unei   politici   cu 

standardele şi reglementările existente.1 

Pentru a putea monitoriza implementarea unei politici şi pentru a-i putea analiza performanţa 

în raport cu scopurile stabilite este nevoie de elaborarea unui set de indicatori. Indicatorii 

trebuie stabiliţi înainte sau în faza incipientă de implementare a politicii în aşa fel încât să 

existe posibilitatea colectării datelor relevante şi necesare pentru procesul de monitorizare. 

Sistemul de monitorizare nu presupune neapărat dezvoltarea unui set de indicatori diferit de 

cel stabilit deja, ci poate presupune doar identificarea indicatorilor existenţi şi utilizarea lor în 

scopul obţinerii unei imagini cât mai coerente asupra rezultatelor politicii. 

În consecinţă, managementul strategiei de dezvoltare locală va fi realizat pe bază de obiective 

şi indicatori. 
 

Principalii indicatori de performanţă urmăriți sunt creșterea veniturilor la bugetul local, 

creșterea cifrei de afaceri (PIB- ului) a oraşului Costeşti,   creșterea ratei de ocupare a 

forței de muncă şi creşterea eficienţei energetice. 
 

Valorile pe care aceste ținte le vor atinge la finalul anului 2030 sunt: 
 

-    Creșterea veniturilor la bugetul local cu minim 20%; 

-    Creșterea cifrei de afaceri (PIB- ului) a oraşului Costeşti cu minim 20%; 

-    Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă cu minim 20%; 

-    Creşterea eficienţei energetice cu minim 20%; 

-    Creșterea numărului de firme la mia de locuitori cu minim 30%. 
 
 
 

Valorile pe care aceste ținte le vor atinge la finalul anului 2023 sunt: 
 

-    Creșterea veniturilor la bugetul local cu minim 10%; 

-    Creșterea cifrei de afaceri (PIB- ului) a oraşului Costeşti cu minim 10%; 

-    Creșterea ratei de ocupare a forței de munca cu minim 10%; 

-    Creşterea eficienţei energetice cu minim 10%; 

-    Creșterea numărului de firme la mia de locuitori cu minim 15%. 
 
 
 

În calculul îndeplinirii ţintei: „creşterea cuantumului veniturilor bugetului local” va fi exclus 

impactul creșterii datorat majorărilor de impozite si taxe dispuse prin acte normative (cod 

fiscal, H.G.-uri, H.C.L.-uri, etc.) 
 
La aceștia se adaugă indicatori de performanță sectoriali: 

 
-    Creşterea spaţiului financiar de acţiune publică 

-    Creşterea numărului întreprinderi 

-    Numărul de noi locuri de muncă create 
 

 
 

1 Ghid de monitorizare şi evaluare, Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului, 2009
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-    Masă monetara locala (minim 20% din programul de investiţii) 

-    Număr de companii locale care acceptă moneda locală 

-    Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

-    Reducerea șomajului 

-    Reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei 

- Numărul de turiști (crearea unui flux de turiști al căror sejur mediu să depășească 2 

înnoptări) 

-    Creşterea producţiei principalelor produse agricole pe locuitor 

-    Creşterea veniturilor sectorului agricultură 

-    Creşterea volumului de produse agro-alimentare desfăcute în circuit scurt 

-    Creşterea veniturilor obţinute din exploatarea fondului forestier 
 

 

Pentru implementarea proiectelor strategice, in special a celor privitoare la mecanisme de 

susținere si instrumente financiare, se va opta pentru un acord cadru de tip contract de 

performanţă.  Indicatorii  de  performanţă  vor  fi:  impactul  asupra  creșterii  veniturilor 

bugetare, impactul asupra cifrei de afaceri locale (PIB local), impactul asupra gradului de 

ocupare a forței de munca si eventual alți indicatori sectoriali relevanți (de tip număr turiști, 

reducerea  consumurilor  energetice  etc.).  Valorile  ţintă  de  atins  pentru  anul  2019  vor 

reprezenta elementele esenţiale ale ofertei / contractului de performanţă, respectiv ale 

criteriilor alegerii ofertei. 
 

Abordarea de acest tip se impune ținând cont atât de complexitatea proiectelor strategice, cat 

si de condiționalitatea acestor proiecte in realizarea țintelor strategice. Complexitatea 

proiectelor strategice necesită un spectru larg de specialiști, in domenii ca de exemplu 

modelare financiară, economie socială și solidară etc. Considerăm că acordul cadru se poate 

constitui în același timp și într-o preluare de bune practici și formare pentru viitoarea 

arhitectura instituțională, în primii ei ani de funcționare. 
 

Reajustarea strategiei va fi realizată periodic. Prima reajustare in funcţie de atingerea 

indicatorilor pentru perioada 2016-2017 va fi realizată in 2018. Va fi urmată de 2 ajustări la 

câte 3 ani (2018-2020, 2021-2023). Reajustarea va fi realizată utilizând sistemul integrat creat 

care va monitoriza parametrii dezvoltării locale şi se va sprijini pe acţiunea participativă 

(cercetare cantitativă, focus-grup, interviuri monografice, încheiate cu reajustare si validare 

prin consultare publică). 
 

Cadrul instituţional al abordării 
 
Plecând de la abordarea Strategiei EUROPA 2020 împreună cu mecanismele de 

implementare dezvoltate în Regulamente şi preluând creativ şi adaptat teritoriului 

nostru experienţa franceză, ne propunem crearea unei arhitecturi instituţionale de tip 

GUVERNANŢĂ LOCALĂ A TERITORIULUI. 
 

După lărgirea Uniunii Europene (2004-2007), temele politice privitoare la creştere şi creare 

de bogăţie economică în UE rămân o temă importantă, dar tema principală devine, prin
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politica de coeziune a UE, repartizarea în teritoriu şi egalitatea de acces a cetăţenilor la 

valorile nou create. Astfel, politica de coeziune, în special prin programul Regio, o adevărată 

politică de amenajare a teritoriului, capătă în special pentru regiunile de coeziune un caracter 

prioritar. 
 

Prezentul demers reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea spaţială a teritoriului, continuând 

experienţa Grupului de Acţiune Locală Găvanu Burdea şi având ca promotor construcţia 

instituţională la nivelul teritoriului, căreia i s-au alăturat atât actori economici, cât şi actori ai 

societăţii civile. 
 

Comitetul de Iniţiativă Locală Argeşul de Jos prin oraşul Costeşti, ca lider zonal şi 

polarizator al teritoriului sudic al judeţului Argeş, va face demersurile necesare pentru 

crearea unei arhitecturi instituţionale care va cuprinde o Agenţie de Dezvoltare 

Locală/Teritorială, o Agenţie de Susţinere Antreprenorială Locală, o Agenţie pentru 

Finanţe şi Fiscalitate în Teritoriu şi o Agenție-autoritate de Audit Intern. 
 

Agenţia de Dezvoltare Locală/Teritorială va fi o instituţie de tipul agenţiilor de dezvoltare 

regionale actuale, la care se vor adăuga atribuţii de tip strategic. În fapt, aceasta se va crea în 

etapa de elaborare a strategiei teritoriale iniţiale şi va fi implicată în elaborarea ei. Agenţia va 

avea un departament de monitorizare a implementării strategiei, care va redacta rapoarte 

trimestriale  cu  stadiul  implementării,  semnalând  eventualele  abateri/probleme  apărute. 

Agenţia va iniţia periodic, ori de câte ori este nevoie, ajustări ale strategiei. Agenţia va fi, de 

asemenea, o instituţie ce va avea atribuţii de implementare a Contractului de Plan Stat - 

Teritoriu/Pact de Dezvoltare Teritorială. Contractul de Plan Stat - Teritoriu trebuie să plece 

de la abordarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 2035, respectiv: 
 

În analiza STRUCTURILOR POTENȚIALE ȘI EXISTENTE (URBAN-RURAL), Orașul 

Costești reprezintă un Pol Urban cu Influență Locală (fig.23) a cărui influență se 

consolidează (fig.22). Orașul nu este inclus în zona metropolitană Pitești (fig.21). Deși deține 

această poziționare avantajoasă îi este greu să o fructifice fără să susțină crearea unui teritoriu 

de proiect funcțional în care să-și afirme rangul de Pol Urban cu Influență Locală  atribuit 

de Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035. Orașul are o accesibilitate urbană 

medie de -0,249 - -0,1 (față de Pitești), dar teritoriul polarizat are o accesibilitate redusă de 

0,001 - 0,5, 0,501 - 1 și chiar 1,01 -2 (fig.4). Orașul are un Indice de Competitivitate redus de 

0,72 - 1,43 (penultima grupă din fig.46). De asemenea are un Indice de Dezvoltare Teritorială 

pentru mediul urban   redus de 1,37 - 1,83 (penultima grupă din fig.47). Teritoriul rural 

polarizat  se  află  la  cel  mai  mic  grad  de  dezvoltare  teritorială  0  -  0,56  (fig.48)  această 

devenind o disparitate majoră, ăn consecință indicele de coeziune al teritoriului fiind redus.
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Figura 4. Accesibilitatea reţelei urbane în teritoriu (Sursa: CUGUAT-TIGRIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Arii metropolitane funcționale și propuneri de arii metropolitane (Sursa: Statistică ADI; 
HCL)
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Figura 22. Tipologie arii de polarizare a orașelor mici (Sursa: Studiu de fundamentare PATN-rețea 
de localități) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Tipologie a localităților urbane și arii potențiale de polarizare (Sursa: Analiză MDRAP)



Figura 47 – Valori ale Indexului de Dezvoltare Teritorială pentru mediul urban 

429 
 

 

 
 

Figura 46. Competitivitatea teritoriului naţional conform valorilor Indexului de Dezvoltare Teri- 
torială 
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Figura 48 – Valori ale Indexului de Dezvoltare Teritorială pentru mediuăl rural 

 

 
 

Concluzionând, principala poziționare de fructificat este aceea de Pol Urban cu Influență 

Locală . 
 
Agenţia va fi responsabilă de implementarea proiectelor realizate în cadrul următoarelor 

secţiuni ale Contractului/Pactului: 
 

-  Pentru   finanţările  din   fonduri   europene:   Programele  Operaţionale,   axele  acestora, 

intensitatea finanţării şi sumele angajate de părţi precum şi Obiectivele şi Indicatorii 

corespunzători 
 

- Investiţiile de interes naţional cu finanţări integral de la Bugetul de Stat şi Investiţiile de 

interes naţional co-finanțate de la Bugetul de Stat 
 

Agenţia va avea şi un departament pentru politici de concertare şi coerenţă strategică. Aceasta 

va sprijini instituţional activitatea GAL-ului. 
 

Agenţia de Susţinere Antreprenorială Locală va fi o instituţie de sprijin al dezvoltării 

antreprenoriale locale. Agenţia va crea şi administra mecanisme de sprijin antreprenorial: un 

Fond de Garantare Antreprenorială Teritorială pentru IMM-uri, un Fond de Investiţii 

pentru Dezvoltare Antreprenorială Teritorială, Fondul de Emitere şi Gestionare de 

monedă electronică (Legea 127/2011, art.1 lit. e) ca monedă locală complementară şi/sau
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activitate de compensare, orice alte forme de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

local. Agenţia va fi abilitată să negocieze cu BEI şi BERD condiţiile şi nivelul de finanţare 

iniţial al Fondurilor. 
 

Agenţia  pentru  Finanţe  şi  Fiscalitate  în  Teritoriu  va  fi  instituţia  care  va  gestiona  o 

Strategie fiscală la nivelul teritoriului. Agenţia va defini liniile unei politici unitare la nivelul 

teritoriului. Principiile de ghidare pentru definirea acesteia vor fi: 
 

- sprijin pentru polii de competitivitate şi polii de excelenţă rurală 

- sprijin pentru Zone de Amenajare Concertată, Zone libere şi Parcuri Agro-Industriale 

- scheme de ajutor de stat la nivel local 

- schema de gestionare monedă electronică (Legea 127/2011, art.1 lit. e) ca monedă locală 

complementară şi/sau activitate de compensare. 
 

Agenţia va elabora un Buget Intracomunitar de Coeziune şi va institui un sistem şi criterii 

pentru redistribuire de coeziune şi solidaritate teritorială. 

Agenția-autoritate   de   Audit   Intern   va  fi  instituţia  de  monitorizare  şi   control   al 

implementării  acquis-ului  european  şi  de  certificare  a  legalităţii  activităţii  instituţiilor 

teritoriale comunitare. 


