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CAP I. ANALIZA SOCIO- ECONOMICĂ A ORAȘULUI COSTEȘTI 

Necesitatea unei strategii de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pornim de la următoarele premise esențiale: 

 Existența unui document programatic, pentru perioada de programare a fondurilor 

structurale 2021-2027 este necesară în vederea exercitării funcției de planificare pe 

termen mediu și lung; 

 Realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 va avea ca 

rezultat stabilirea unor direcții generale de dezvoltare ale comunității, precum și 

identificarea unor proiecte de dezvoltare de interes strategic la nivelul întregii 

comunități care să poată fi realizate în exercițiul financiar European 2021-2027. 

Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul acesteia este 

de a clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină 

pentru o dezvoltare durabilă.  

În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce 

dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent 

determină valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, 

peisagistice, culturale, istorice, dar și economice și sociale. În altă ordine de idei, este 

evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea serviciilor și prestația aleșilor 

locali.  

Menirea aleșilor comunității teritoriale este acum alta. Primarul și Consiliul Local se 

regăsesc tot mai des în situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul în care sunt 

supuși și unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere 

privată, pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe calitatea și 

diversificarea serviciilor publice furnizate. 

La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii - 

activități comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de 

portofoliul activităților comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul 

fiscal al veniturilor locale, fiind în același timp suportul forței și dinamismul celui de-al 

doilea portofoliu, cel al serviciilor puse în slujba cetățenilor.  

În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și 

comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce 

trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă 

a resurselor de care dispun. Prin implementarea programelor elaborate, strategia de 
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dezvoltare urmărește: schimbarea în plan social, o mai bună valorificare a potențialului 

comunității, orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe 

plan local. 

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară este absolut 

necesar parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea 

locală, firme private, reprezentanții societății civile. 

Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să 

răspundă nevoii orașului Costești de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, 

prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de 

atins la finalul perioadei de programare.  

SDL-ul propune domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și măsuri necesare 

pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine cât mai obiectivă 

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

competitiv real în următorii 6 ani. Strategia urmărește să răspundă nevoilor comunității nevoi 

identificate în urma unor sondaje efectuate în centrul comunității- Anexa 1. 

Cap. 1.1. Diagnoza sistemului teritorial Costești. Poziția geografică. 

1.1.1. Localizarea geografică 

Orașul Costești aparține Regiunii Sud-Muntenia, alcătuită 

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. 

Orașul Costești, are o amplasare central-sudică în cadrul 

României , este situat în sudul județului Argeș, în Câmpia 

Piteștilor, pe malurile râului Teleorman, coordonate geografice: 

44°40′ latitudine nordică cu meridianul de 24°52′ latitudine 

estică, la 22,9 km sud de Pitești ( municipiul, reședință de județ), 

fiind străbătut de șoseaua națională DN 65A care leagă Piteștiul 

de Roșiorii de Vede. La Costești, din acest drum se ramifică 

șoseaua județeană DJ 659A, care duce spre nord la Bradu. Tot la 

Costești, DN 65A se intersectează și cu șoseaua județeană DJ 703B, care duce spre vest la 

Lunca Corbului și spre est la Suseni. Orașul este și nod feroviar pe calea ferată Pitești-Piatra 

Olt, pe care este deservit de stațiile Pârvu Roșu, Suseni și Costești, de unde se ramifică o linie 

care duce la Roșiori Nord. 
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Din punct de vedere al poziției geografice, orașul Costești este situat în partea 

central –vestică a Câmpiei  Înalte a Piteștilor, la o altitudine de 248 m. 

 La 1 iunie 1968, Costeștiul a devenit oraș și s-au stabilit limitele administrativ 

teritoriale. 

 La nord, orașul Costești se întinde până în zona de tranziție către Piemontul 

Cotmeana și cuprinde cel mai înalt punct al zonei, Dealul Zarzărului (301 m). Spre est, orașul 

se învecinează cu comuna Suseni, pe o limită ce corespunde,  în mare măsură, cu fruntea 

terasei râului Argeș, având o altitudine relativă de 105 m. În vest, limita localității se 

desfășoară aproximativ pe cumpăna  de ape dintre Teleorman și Cotmeana, și separă orașul 

de comuna Lunca Corbului.La sud se învecinează cu localitatea Buzoești. 

Statutul administrativ al orașului Costești,  este de oraș mic format din localitatea 

componentă Costești (reședința), cu cele două cartiere Telești și Zorile   și din 6 sate 

aparținătoare; 

 Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni, Smei și Stârci. 

Orașul Costești , potrivit Legii nr.351/2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi , are rangul  III. 

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. 

Scurt istoric- Unelte din epoca pietrei și a metalelor, precum și monede greco-

macedonene, au fost descoperite în această zonă. Existența unei comunități umane pe 

teritoriul actual al orașului Costești este atestată, printre altele și prin denarul imperial roman 

emis de împăratul Domițian, descoperit în anul 1966, pe Dealul Cimitirului din Costești; de 

asemenea, au fost descoperite monede datând din perioada ocupației 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. 

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

administrativ al oraşului Costeşti.   Astfel, satul Băseni a fost atestat documentar într-un 

„zapis” al unui călugăr, document redactat în anul 1687. 

 Satul Broşteni, apare prima dată sub numele de Floreni, într-un document emis de Neagoe 

Basarab în anul 1520; sub numele de Broşteni este menţionat în anul 1678, într-un zapis 

conţinând şi numele unui număr de 14 localnici (deci un document cu valoare onomastică 

pentru vremea respectivă). 
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 Satul Lăceni, apare menţionat într-un zapis redactat în anul 1800, dar care face referire la 

evenimente petrecute în această localitate încă din anul 1775. 

 Satul Pârvu Roşu, este menţionat pentru prima dată sub numele de Mărăcineni în anul 

1810. În „Indicele comunelor orăşiane şi rurale din Muntenia”, publicat în anul 1861 la 

imprimeria statului, apare la judeţul Argeş, poziţia 154 satul Pârvu Roşu, compus din 

cătunele Pârvu Roşu şi Mărăcineni. Acelaşi „Indice” menţionează şi existenţa satului Smei.  

Satul Podu Broşteni, apare pentru prima data într-un act al domnitorului Radu de la 

Afumaţi din anul 1525, sub denumirea de Bălteani, dar cu indicarea localizării lângă podul 

Broşteni. 

 Satul Stârci, este menţionat, sub denumirea de Stârcu, într-o scrisoare din anul 1680 a 

domnitorului Şerban Voievod. 

 Satul Teleasca, este atestat pentru prima data în anul 1800 într-o scrisoare, probabil a unui 

călugăr, către mitropolitul Ţării Româneşti. În sfârşit, satul Teleşti apare pentru prima oară în 

câteva documente din anul 1724, deşi existenţa lui este mai veche. 

Satele ce compun astăzi oraşul Costeşti figurează în câteva hărţi datând de la sfârşitul 

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. 

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

al Consiliului Popular Orășenesc. 

 Prima atestare documentară a Costeştiului de Argeş a fost făcută în anul 1452, într-o 

danie a lui Vladislav, voievodul Ţării Româneşti (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 şi în Planul Urbanistic General al oraşului Costeşti, elaborat în anul 2002, 

numele Costeşti apare în hrisovul emis de cancelaria domnească a voievodului Radu Paisie la 

30 iulie 1535, prin care se confirmă lui Șerb și altora proprietatea asupra unor „ocine în 

Costești”, Șerb „așezând piste ocini pe fiicele sale, Stana și Buna”. Prin secolul XIV, 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”. 

Pe de altă parte, o atestare certă a satului Costeşti este reprezentată de documentul 

provenind din anul 1552 şi aflat în arhivele municipiului Piteşti. Anul corespunde perioadei 

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

rezumat al „unei hotărnicii” din care rezultă că localitatea Costeşti era un sat de moşneni 

(ţărani liberi), restrâns sub aspect demografic, ca mai toate satele din Câmpia Română, 
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conducerea fiind asigurată de obştea sătească. Satul avea un preot, iar locuitorii practicau 

agricultura. Faptul că era vorba de un sat de moşneni, explică parţial de ce apare menţionat 

atât de rar în documentele epocii. 

Satele ce compun astăzi oraşul Costeşti figurează în câteva hărţi datând de la sfârşitul 

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- Anexa 

2. 

O perioadă de dezvoltare a satelor din componenţa actuală a Costeştiului o reprezintă cea a 

anilor 1862-1866, în timpul reformelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

Prezenţa în Costeşti, încă din secolul al IX-lea, a unor instituţii precum Judecătoria 

(Judecătoria Ocolului Cotmeana, cu sediul în Costeşti), Jandarmeria, Serviciul veterinar, Gara 

(înfiinţată în 1869), Staţia de poştă (înfiinţată în 1833), demonstrează evoluţia economico-

socială a localităţii. La începutul secolului XX sunt consemnate şi primele şase instituţii 

bancare (bănci populare), precum şi primele instituţii culturale (trei cămine culturale). 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Costești era o comună rurală, reședința plășilor Gălășești 

și Cotmeana ale județului Argeș, având o populație de 715 locuitori în satele Costești și 

Teleasca. În comună funcționau o biserică, o școală primară rurală, o moară cu aburi și un 

birou de telegraf și poștă. La acea dată, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționau, în 

plasa Cotmeana a aceluiași județ, și comunele Băseni-Stârci, Broșteni, Podu Broșteni și 

Telești. Comuna Broșteni, alcătuită din satele Broșteni, Lăceni și Pârvu Roșu, avea 900 de 

locuitori, trei biserici și două școli primare rurale. Din comuna Băseni-Stârci făceau parte 

satele Băseni, Stârcii de Jos și Stârcii de Sus, având în total 1030 de locuitori; existau în 

această comună două biserici și o școală primară rurală. Comuna Podu Broșteni era formată 

din satele Podu Broșteni și Zmei, cu 456 de locuitori; funcționau și aici două biserici, câte 

una în fiecare sat. Comuna Telești, cu două biserici și o școală avea 607 locuitori în satele 

Datcu, Târlești și Telești. 

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Teleorman a aceluiași județ, 

precum și desființarea comunelor Telești și Podu Broșteni, ale căror sate trecuseră la 

comunele Costești, respectiv Broșteni. Astfel, comuna Costești era reședința plășii și avea 

2251 de locuitori în satele Costești, Datcu, Târlești, Teleasca și Telești; comuna Broșteni avea 

3067 de locuitori în satele Broșteni, Lăceni, Pârvu Roșu, Podu Broșteni și Smei. Comuna 

Băseni-Stârci se numea acum Băseni și avea aceeași alcătuire, și o populație de 1724 de 

locuitori. 
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Costeștiul de azi obține și păstrează statutul de târg de câmpie și centru negustoresc până 

aproape de epoca modernă. 

Fără îndoială, 18 aprilie 1930 este cea mai neagră zi din istoria localității. A fost o zi de 

vineri, Vinerea Mare de dinainte de Paști. În micuța biserică din lemn din satul Costești, 

preotul și mulțimea de enoriași se pregăteau pentru slujba de Denie. În jurul orei 18:00 s-a 

întâmplat tragedia, 116 suflete, majoritatea copii, adică aproape toți copiii satului, au pierit 

într-un cumplit incendiu care a cuprins și a mistuit, în câteva minute, bisericuța. Între anii 

1932 și 1934,  a fost construită o nouă biserică, situată la 2 km de locul tragediei, renovată 

ulterior în două sau trei rânduri, și care astăzi este una din mândriile orașului. O altă mândrie 

a localității este o veche biserică de lemn, ridicată în anul 1807, în zona unde este azi cartierul 

Zorile. 

În 1931, comuna Băseni a fost desființată și ea, iar satele ei au fost incluse în comuna 

Costești. În 1950, comuna Costești a fost transferată raionului Costești din regiunea Argeș. 

Satul Băseni a căpătat în 1964 denumirea de Zorile. În 1968, comunele au revenit la județul 

Argeș, reînființat. Comuna Costești a fost declarată oraș de categoria a III-a, la 1 iunie 1968, 

prin decret oficial, formând o unică localitate urbană din fostele sate Costești, Telești, Datcu, 

Târlești și Zorile, celelalte așezări devenind sate componente ale orașului. 

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 DN 65A 

Costești – Roșiori de Vede și drumul județean modernizat Costești – Alexandria. 

 

1.1.2. Relieful 

Județul Argeș prezintă un relief variat, cuprinzând: munți, dealuri, podișuri, câmpii, 

defileuri și chei. Este un relief care coboară în trepte distincte, asemenea unui imens 

amfiteatru, din înaltul munților, de la altitudinea de peste 2500 m, reprezentând crestele cele 

mai înalte ale Făgărașilor, spre dealurile subcarpatice, podișuri și câmpie, până la 160 m în 

Câmpia Română.  Regiunea montană, din nord, aparţine celor mai înalte culmi ale Carpaţilor 

Meridionali, respectiv masivul Făgăraş, cu vârful Moldoveanu (2544 m) - cel mai înalt vârf 

din Carpații românești (aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș) şi Negoiu (2535 m). 

Vârfuri semețe și impunătoare se află și în celelalte culmi, cum sunt: Iezer - 2462 m, Roșu - 

2469 m, Păpușa - 2391 m din Masivul Iezer Păpușa; Vârful Pietrei - 2086 m din Masivul 

Piatra Craiului, Vârful Leaota – 2333 m din munții cu același nume. 
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Printre cele 4 orașe din teritoriul administrativ al județului se numără și orașul 

Costești. Orașul Costești se află 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. 

Spațiul geografic în care se situează orașul Costești este marcat de Câmpia Burdea – 

ce se întinde între Vedea și Teleorman, râuri cu văi largi și terase relativ bine dezvoltate – 

subdiviziunea de vest a Câmpiei Găvanu - Burdea. La rândul ei, aceasta este parte 

componentă a Câmpiei Teleormanului, subunitate geomorfologică a Câmpiei Române.    

Orașul Costești este străbătut prin partea sa de vest de râul Teleorman. Râul 

Teleorman face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea, are o lungime de 146 Km și se 

varsă în râul Vedea, în localitatea Beiu, din Teleorman, bazinul propriu având o suprafața de 

1400 km2. Cea mai importantă vale din teritoriu este Teleormanul. Obârşiile sale se află în 

centrul piemontului Cotmeana. Valea are un regim semi-permanent, cu alimentare pluvio-

nivală şi moderat freatică. În unii ani seacă în sectorul nordic. Râul izvorăşte din zona de 

contact între Piemontul Cotmeana şi Câmpia piemontană a Piteştilor, are curgere permanentă, 

cu alimentare din ploi şi din unele izvoare pe care le intersectează. Fluctuaţiile debitului sunt 

mari, la secete este posibil să înceteze scurgerea, rămânând ochiuri de apă izolate. În condiţii 

normale, lăţimea canalului de etiaj nu depăşeşte 3-4 metri. Pe interfluviul Teleorman-

Cotmeana curg câteva văi de mai mică importanţă, dintre care menționăm Valea Copacilor, 

cu obârşii la vest de Cerbu, valea Datcu, care se formează în apropiere de cartierul Smei şi se 

varsă în Teleorman la Teleşti, Valea Pietroasă. Ia naştere pe teritoriul comunei Albota, trece 

prin Smei şi confluează cu Teleormanul la Broşteni. 

Pentru interfluviul Teleorman-Albota sunt caracteristice valea Pârvu Roşu care 

drenează “Dealul Broşteni”, valea Cârceanu, având două obârşii la sud-vest de Pârvu Roşu şi 

debuşează în Teleorman între Teleşti şi Broşteni, Valea Raţei, Valea Arţarului – afluenţi ai 

Dâmbovnicului. 

Pe numeroase văi din teritoriu au fost amenajate, în trecut, lacuri de retenţie, pentru 

asigurarea unei rezerve de apă necesară adăpării vitelor, întrucât pe câmpuri lipsesc puţurile. 

Adâncimea la care se găseşte apa freatică diferă în funcţie de formele de relief. Dacă pe 
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câmpuri acviferele se află la mai mult de 10-15 metri, pe lunci adâncimea este cuprinsă între 

1,5 şi 3-4 metri, iar pe terasă, la 3,5-5 metri. 

Dacă ne referim la vechimea reliefului pe care este amplasat orașul Costești, acesta 

este identic cu cea a Câmpiei Române. 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 argilă, 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”. 

 

 

 Sursa-campia-romana.jpg (1930×1462) (ebacalaureat.ro) 

 

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. 

Pe teritoriul orașului Costești, 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 defrișată, 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. 
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Pe suprafaţa administrativă a oraşului Costești, se află mai multe corpuri de pădure 

Corpuri pădure proprietatea statului-zone și suprafețe—451,47 ha 

- Podeanca Smei=76,76 ha-partea de vest a orașului; 

- Cerbu =57,66 ha-partea de nord vest; 

- Podeanca Podu Broșteni=79,94 ha-nord est a orașului; 

- Negoveneasa=143,83 ha-partea de est a orașului; 

- Regep=63,03 ha partea de est a orașului; 

- Gura Scroafei=10,10 ha-partea de sud a orașului; 

 -Costeasca-11,23 ha sud estul orașului 

-perimetrul Buzoești-8,92 ha. Sudul orașului 

Corpuri pădure proprietate privată  -606,27 ha 

- Ciolpani=27,8 ha-situată în partea de sud-vest a orașului;â 

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

- Băseanca-124,5 ha-vestul orașului; 

- Podeanca Smei-5,64 ha-vestul orașului; 

-  Lăceanca-46,6 ha-vest oraș; 

- Podeanca Podu Broșteni-32,37 ha-nord estul orașului; 

- Valea Datcului-38,9 ha 

- Negoveneasa=90,55 ha-situată în partea de est a orașului; 

- Regep-86,2 ha-estul orașului; 

- Teleormănel-23,2 ha-vestul orașului; 

- Cătușa-Valea Teleorman-39,3 ha- centrul orașului; 

- Purcioaia + Verdeșoaia-35,0 ha-centru orașului; 

- Plăcintești-22,9 ha- estul orașului; 

- Costeasca-28,41 ha-sud estul orașului. 

 

1.1.3. Vegetația 

Se disting două 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. 

Vegetația naturală ocupă suprafețe restrânse în câmpie și lunca râului Teleorman. În 
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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 1057.74 ha.  

 
1.1.4. Fauna 

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

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

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

pădure, şopârla şi salamandra, 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 raţa sălbatică. 

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 

evidenţele 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. 

1.1.5. Utilizarea terenurilor 

Teritoriul analizat are o suprafața totală estimată de 10.854 ha (108,54 km2), din care 6.736 

ha reprezintă suprafața arabilă. Suprafața totală a orașului reprezintă 1,59% din suprafața 

totală a județului Argeș. 

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în oraşul Costeşti 

 
SUPRAFAŢĂ 

 
% 

SUPRAFAŢA 
AGRICOLĂ 

73.84% 

PĂDURI 14,60% 
APE 0,60% 

INTRAVILAN 14,40% 
DRUMURI 1% 

NEPRODUCTIV 0,10% 
 

Luciul de apă care se află pe întinderea Costești reprezintă 0,60% din suprafaţa 

totală a   orașului și este alcătuit din ape curgătoare și bălţi. 

Heleșteie pe teritoriul UAT orașul Costești, județul Argeș: 
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- Heleşteu Telești-       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 Târlești-        0,57 ha, h=1m; 

- Heleşteu Pârvu Roșu- 4,65 ha, h=1,4m; 

- Heleşteu Pârvu Roşu  2,8 ha, h=1,3 m; 

- Heleşteu Vasilești        0,1400  ha, h=0,30m; 

- Heleşteu Boblegi-         1,75 ha, h=08m; 

- Heleşteu Broșteni-         1,6 ha, h=1m; 

- Heleşteu Lăceni-            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 Costeşti            0,56 ha, h=1m; 

- Heleşteu Stârci-               2,4 ha, h-=1,5 m; 

- Heleşteu Stârci-               0,90 ha, h=1,2m; 

- Heleşteu Costeşti-           050 ha, h=1m; 

- Heleșteu Zorile 1             0,4 ha, h-080m 

- Heleșteu Zorile 2             0,3 ha, h-0,70 m 

-  Heleșteu Zorile 3 (moară)  0,6 ha  , h-1,20 m 

- Heleșteu Zorile 4-Băbăneanu   0,16 ha, h-0,60 m 

 -Heleșteu (biserică)-Broșteni   0,1875 ha 

-Heleșteu stație Broșteni-          0,0675 ha 

-Heleșteu (Negulești)   Broșteni -0,4300 ha 

-Heleșteu (Livezi)- Broșteni-        0,2500 ha 

-Heleșteu (Ciu)- Broșteni -           0,0950 ha. 

- Heleşteu (Popești)Smei-            0,4500 ha ; 

- Heleşteu (Islaz)Smei-                 0,5600  ha; 

Suprafața agricolă a orașului Costești este de 8143 hectare în 2021 și reprezintă 72,89% 

din  suprafața totală a orașului.  

Suprafața fondului funciar după modul de folosinţă 
Nr.crt Denumire zonă Teren 

extravilan(ha) 
Teren 
intravilan(ha) 

1 Costești 1240 468 
2 Zorile 2036 487 
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3 Telești 1030 315 
4 Broșteni + Lăceni 954 392 
5 Podu Broșteni 751 294 
6 Smei 669 203 
7 Pârvu Roșu 835 387 
8 Stârci 628 165 
9 TOTAL 8143 2711 
 

Dezvoltarea orașului a fost înlesnită în timp de poziționarea sa față de reședința de județ 

și anume Municipiul Pitești. Costeștiul se află la doar 25 de km de Pitești precum şi calea 

ferată 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. 

 

1.1.6.Soluri 

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. 

 

1.1.7. Condiții climatice 

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

Mai concret, este vorba de ceea ce specialiștii numesc nuanța climatului est-european – 

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

caracteristic zonei dintre Jiu și Dâmbovița, ce corespunde zonelor de interferenţă a vânturilor 

vestice cu cele estice. Temperatura medie anuală variază între 9 şi  10,5 grade  C, cele mai 

scăzute temperaturi medii fiind de – 3C în ianuarie și februarie, iar cele mai ridicate 

temperature medii în lunile iulie-august, de 20- 220 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 
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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 relativă 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, ceaţa, grindina, chiciura, bruma, 

fulgerele și tunetele.  
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1.1.8. ANALIZA SWOT PRIVIND CARACTERISTICILE GEOGRAFICE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Resurse importante de 

material de construcţii 

(nisipuri, pietrișuri, masa 

lemnoasă). 

 Suprafata Agricola suficienta; 

  Caracteristicile reliefului 

permit dezvoltarea turismului 

(varietatea peisajului).  

 Climat favorabil (variații mici 

de temperatură; precipitații 

moderate 

 Populatia în scadere fata de 

ultimul recensământ; 

 

OPORTUNITĂȚI  RISCURI 

 Stabilirea unor culoare de 

dezvoltare către orașele Pitești 

şi Craiova. 

 Amenajarea complexă a râului 

Teleorman. 

 Distanţa redusă până la 

viitorul segment de 

autostradă: Pitești – Sibiu 

 Întarzierea conectării oraşului la 

culoarele naţionale de 

dezvoltare.  

 Capacitatea redusă de 

implementare a proiectelor de 

dezvoltare 
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Cap. 1.2. Demografia 

Populaţia UAT-ului orașul Costești  numără  10160  locuitori (conform informațiilor 

transmise de Biroul Județean pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

Argeș la data de 21 09.2020). 

Conform datelor statistice , populația orașului Costești  în perioada 01.01.2016-

01.01.2020, se prezintă astfel; 

01.01.2016-10644 locuitori:  

01.01.2017-10549 locuitori: 

01.01.2018-10430 locuitori; 

01.01.2019-10330 locuitori: 

01.01.2020-10214 locuitori. 

 Majoritatea locuitorilor sunt români (94,82%), cu o minoritate de rromi (1,28%). Pentru 

3,83% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,72%). Pentru 3,87% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 

La 21 septembrie 2020 conform datelor oferite de Primaria Orașului Costești- Biroul de 

Evidență a Populației, numărul locuitorilor orașului se ridică la 10.160 iar  împărțirea pe  

localități este următoarea: 

UAT COSTEȘTI NR.PERSOANE 

Orașul Costești 7965 

Loc. Podu Brosteni 477 

Sat Brosteni 641 

Sat Laceni 138 

Sat Parvu Rosu 565 

Sat Smei 134 

Sat Stârci 240 

Total 10.160 

 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația orașului Costești la data 

de 01.07.2020 era de 10.176, locuitori, din care 4978 bărbați și  5198  femei. 
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1.2.1. Structura și dinamica populației  

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. Conform datelor Institutului Național de 

Statistică, populația orașului Costești la data de 01.07.2020 era de 10.176, locuitori, din care 

4978 bărbați și  5198  femei . Deși se înregistrează o dinamică pozitivă a populației, creșterea 

din ultimii ani nu este semnificativă și se poate datora în mare parte neînregistrării corecte a 

migrației dar și o neconcordanță între datele transmise și cele publicate pe INS. 

Populația pe grupe de vărstă și sexe, conform datelor statistice la 01.07.2020 se prezinta 

astfel: 

Grupa de 
vârstă 

masculin feminin total 

0-4 ani 192 174 366 
5-9 ani 203 185 388 
10-14 ani 234 207 441 
15-19 ani 264 234 498 
20-24 ani 257 244 501 
25-29 ani 295 287 582 
30-34 ani 376 411 787 
35-39 ani 411 360 771 
40-44 ani 476 399 875 
45-49 ani 440 453 893 
50-54 ani 478 463 941 
55-59 ani 323 389 712 
60-64 ani 339 361 700 
65-69 ani 295 318 613 
70-74 ani 172 267 439 
75-79 ani 106 169 275 
80-84 ani 70 157 227 
Peste 85 ani 47 120 167 
total 4978 5198 10176 

 

 

 

 

 



18 
 

Populația activă 
ANII 2015 2016 2017 2018 2019 
Populația activă 
în județul Argeș  

136505 140486 150150 153965 155376 

Populația activă 
a orașul Costești 

2079 2193 2298 2279 2140 

*Sursa: Institutul Național de Statistică- 2021 

 

În ceea ce privește populația tânără, în teritoriul analizat, trendul este unul 

descrescător  la fel și cu populația cuprinsă în categoriile 40-59 ani, numărul scăzând de la an 

la an.  La nivelul teritoriului, numărul de persoane de peste 65 de ani a înregistrat un trend 

crescător încadrându-se în trendul județean. 

Soldul migrator 

Migrația internă și internațională pentru teritoriul analizat 

 Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Stabiliri de reședință pe 
județe și localități 

96 74 54 52 46 

Plecări cu reședința pe 
județe și localități 

95 123 108 96 136 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 
migrația externă) pe 

județe și localități 

169 201 222 212 215 

Stabiliri cu domiciliul (inclusiv 
migrația externă) pe 

județe și localități 

174 149 154 172 132 

*Sursa: Institutul Național de Statistică-2021 
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. 

Născuți vii 

Judet Localitate Perioada 

Argeș Orașul Costești 2017 2018 2019 2020 

73 72 85 66 

Decedati 
Judet Localitate Perioada 
Argeș Orașul Costești 2017 2018 2019 2020 

127 133 116 143 
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Sporul Natural  
Judet Localitate Perioada 
Argeș Orașul Costești 2017 2018 2019 2020 

-54 -61 -31 -77 
 

*Sursa: Institutul Național de Statistică- 2021 

Sporul natural  al orașului în urma datelor analizate este unul negativ, numarul deceselor a 

depasit numarul nasterilor continuand declinul resimtit la nivel de judet si de tara. 

 

1.2.2. ANALIZA SWOT PRIVIND DEMOGRAFIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Procent al populației active 

oarecum ridicat. 

 Evoluție descendentă a 

numărului de locuitori.  

 Rata natalității are valori 

scăzute. 

 Îmbătrânirea populației (număr 

ridicat al ponderii populației de 

peste 65 de ani și în continuă 

creștere.  

 Rata de dependență demografică 

în creștere. 

  Soldul migratoriu negativ. 

OPORTUNITĂȚI  RISCURI 

 Aport de capital uman ca 

urmare în principal a 

migrației rural-urban. 

 Proximitatea față de centre 

urbane importante cu o dinamică 

economică accentuată.  

 Migrația urban-urban, urban-

extern în principal și urban-rural 

în secundar. 
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Cap. 1.3.Capitalul antropic.Infrastructura edilitară. 

1.3.1. Locuințe  
Conform PUG: „oraşul Costeşti are 25 blocuri P+4 care însumează 1567 apartamente. 

La acest fond de locuinţe se adaugă construcţii P,P+1 şi P+2 în număr de 860 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.  

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. 

Fondul de locuinţe aparţinând oraşului Costeşti este următorul: 

Costești- 860  

Zorile-572 gospodării 

Telești- 494 gospodării 

Broșteni- 388 gospodării 

Lăceni – 126 gospodării 

Podul Broşteni – 309 gospodării   

Pârvu Roşu – 356 gospodării 

 Smei – 118 gospodării  

Stârci – 158 gospodării 

TOTAL 2521 gospodării 
 

Conform Institutului Naționla de Statistică în ceea ce privește numărul de autorizații de 

construcții pentru locuințe emise în 2019, acesta a fost de 36 autorizații, Pentru anul 2020 

conform datelor publice oferite de primăria Costești s-au emis 120 de autorizații de 

construcții. 
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Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pe tipuri de constructii, judete si 
localitati 

Categorii de constructii Judete Localitati 

Ani 

Anul 
2020 

Anul 2020 

UM: Numar, mp suprafata 
utila 

Numar 
Metri patrati 
suprafata utila 

Cladiri rezidentiale 
(exclusiv cele pentru 
colectivitati) 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

29 3898 

 

*Sursa: Institutul Național de Statistică-201 

Piața imobiliară- 2021 orașul Costeși 

 

Oferte vânzare apartamente Costeşti Argeş Pret - 
EURO 

Suprafata m2 

Apartament 4 camere   60 000 84 
Garsonieră  18 500 27 

Apartament 2 camere, central 43 000 55 

Apartament 3 camere, central 49 000 73 

Casa cu teren- centru Costești 3 camere 51 500 92 
Sursă: olx.ro – Oferte  Iunie 2021 

 

1.3.2. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 

Prin Hotărârea de Guvern a României nr.423/18.07.1994, s-a aprobat înființarea 

distribuției de gaze naturale în orașul Costești.Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială 

a  UAT orașul Costești, județul Argeș,  este asigurată de:DISTRIGAZ SUD RETELE . 

 

1.3.3. Alimentarea cu apă și canalizare 

Serviciul public de alimentare apă şi canalizare este furnizat de SC APA CANAL 2000 

SA. În ceea ce privește gradul de asigurare a capacității necesare pentru epurarea debitelor de 



22 
 

ape uzate este de 100%, deși în etapa actuală stația de epurare funcționează cu cca. 40% din 

capacitate urmînd a se extinde rețeaua de canalizare la nivelul satelor aparținătoare stația 

actuală fiind proiectată pentru a susține atat orașul cît și satele aparținătoare. 

1.3.4.Energia și resursele energetice 

Orașul Costești și localitățile aparținătoare sunt integral electrificate. Serviciul public 

de iluminat – Contract de prestări servicii iluminat public încheiat cu firma MGM UNIC 

ELECTRO IMPEX SRL- este în curs de încheiere a contractului de delegare a serviciului.  

Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a UAT orașul 

Costești, județul Argeș, sunt furnizate de: Tansportul este asigurat de TRANSELECTRICA 

SA și distribuția este asigurata de  DISTRIBUȚIE OLTENIA SA.  iar furnizorul de energie 

este CEZ VÂNZARE SA.  

1.3.5. REȚEAUA  DE TRANSPORT 

Raza teritorială a UAT orașul Costești județul Argeș,  este tranzitată, de  drumul  

național DN 65A,  care leagă Piteștiul de Roșiorii de Vede. 

 La Costești, din acest drum se ramifică drumul  județean DJ 659A, care duce spre 

nord la Bradu. Tot la Costești, DN 65A se intersectează și cu drumul județean DJ 703B, care 

duce spre vest la Lunca Corbului și spre est la Suseni. Orașul Costești este traversat de calea 

ferată Pitești-Slatina cu ramificație din gara Costești spre Roșiori de Vede pe o lungime de 14 

Km, este și nod feroviar pe calea ferată Pitești-Piatra Olt, pe care este deservit de stațiile 

Pârvu Roșu, Suseni și Costești, de unde se ramifică o linie care duce la Roșiori Nord. 

Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi 

drumuri de interes comunal şi poduri. 

Lungimea totală 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 totală a drumurilor comunale însumează 24 km. 

Lungimea străzilor orășenești era de 81 km în anul 2019, din care aproximativ 72% 

sunt modernizate. Numărul de kilometri de străzi orășenești a rămas constant în perioada 

2016- 2019.  

 Conform Institutului Național de Statistică orașul Costești nu deține transport public 
local. 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. La ora actuală nu există transport public local ci doar transport județean. 
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1.3.6. ANALIZA SWOT PRIVIND INFRASTRUCTURA 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unei reţelele de drumuri 

în stare bună, aflată în proces de 

modernizare și extindere. 

  Racordare la reţelele de utilităţi: 

alimentare cu apă, canalizare, gaze 

naturale, energie electrică. 

 Racordare partiala la reteaua de 

canalizare   

 

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Extinderea și modernizarea 

infrastructurii rutiere.  

 Extinderea și modernizarea 

serviciului de transport public.  

 Achiziţia de tehnologii noi privind 

captarea/ tratarea/ distribuția apei. 

 Tehnologii noi pentru modernizarea 

infrastructurii serviciilor de 

iluminat public, inclusiv cu 

implementarea de surse nepoluante 

(fotovoltaice/panouri de iluminat cu 

LED). 

 Degradarea infrastructurii. 

  Costul ridicat al documentațiilor 

preliminare (studiu de fezabilitate, 

proiect tehnic, etc.) și necesitatea 

cofinanțării proiectelor, poate 

împiedica accesarea fondurilor 

europene. 
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Cap. 1.4. Mediu 

Serviciul întreținere domeniul public, este un serviciu în subordinea Consiliului Local 

Costești și asigură întreținerea, zonelor și spațiilor verzi a drumurilor și salubrizarea acestora. 

Protecția mediului înconjurător constituie o condiție vitală pentru dezvoltarea 

durabilă. Subcapitolul curent tratează principalele aspecte ale mediului înconjurător prin 

raportare la situația existentă la nivelul Orașului Costești. Protecția mediului va fi analizată 

prin raportare la trei dimensiuni, și anume: calitatea aerului, apei și a solurilor. Întrucât 

analiza acestor elemente cuprinde fenomene regionale și globale, cele trei dimensiuni vor fi 

analizate la scală județeană. Un prim factor analizat îl constituie situația solurilor. În strânsă 

legătură cu calitatea solurilor se află situația spațiilor verzi. Suprafața padurilor si a 

terenurilor cu vegetatie forestiera în localitate însumează 1057,74 ha.  Raportat la suprafața 

totală intravilană a orașului de 982 de hectare, spațiile verzi prezintă o situație satisfacatoare.  

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. 

Colectarea deseurilor se face de catre serviciul public de salubrizare, furnizat de: ADI 

SERVSAL Argeș-pentru colectare și transport deșeuri municipale pe raza orașului Costești, 

iar salubrizarea orașului este efectuată de Serviciul întreținere domeniul public. 

 

Cap. 1.5. Dezvoltarea economică 

Economia românească a fost în mod excepțional afectată in timpul pademiei de 

Covid-19. Este important ca atenția să fie concentrată pe ceea ce avem de făcut în viitor, pe 

măsurile de revitalizare și reformele ce ar trebui implementate  la toate nivelurile socio- 

economice. Este necesar ca România să valorifice fondurile europene destinate relansării și să 

elaboreze politici care să atragă investiții în cele mai competitive ramuri ale economiei 

romanești.  Trebuie menționat că atragerea fondurilor europene este strâns legată de 

investițiile în infrastructură și ambele sunt esențiale pentru mediul de afaceri românesc.  

La fel de importantă pentru economia românească va fi și susținerea IMM-urilor cu 

ajutorul unor programe finanțate de stat, care să le ofere posibilitatea de a se dezvolta pe 

termen lung. Trebuie ținut cont de faptul că, în România, 50% din valoarea adăugată în 

economie este adusă de IMM-uri, faţă de o medie europeană de 58%. 

Pandemia de Covid-19 a cauzat prima scădere economică anuală a ultimului deceniu, 

de -3,9%, față de anul precedent. În ciuda creșterii venitului mediu, scăderea PIB a fost 
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determinată de restrângerea consumului, cu -2,7%, creșterea economică din perioada 2017-

2019 fiind bazată puternic pe consum. Industria, agricultura și serviciile au cunoscut scăderi, 

construcțiile fiind singurul sector economic în creștere – în principal datorită creșterii 

modeste a investițiilor nete (+0,1%). Estimările naționale și europene indică o revenire a 

creșterii economice în 2021, cuprinsă între 3,8% (Comisia Europeană) și 4,3% (Guvernul 

României). 1 

Economia României a înregistrat, în 2020, cea mai abruptă scădere economică a 

ultimului deceniu, cauzată de pandemia de Covid-19. Creșterea Produsului Intern Brut (PIB) 

a înregistrat o evoluție negativă, de -3,9%, conform datelor provizorii publicate de Institutul 

Național de Statistică (INS). Raportat la creșterea trimestrială, PIB a cunoscut o scădere 

abruptă, de 11,8%, în T2/2020, față de T1/2020, reluându-și creșterea în T3 și T4/2020, cu 

5,6%, respectiv 4,8%. Produsul Intern Brut al României a fost de 1.053.881 milioane lei în 

2020, într-o aparentă scădere ușoară față de nivelul din 2019, 1.053.884 în 2019. Cu toate 

acestea, deprecierea monedei naționale pe durata pandemiei de COVID-19 a condus la o 

scădere reală a PIB de circa 5,1 miliarde euro, la un nivel de 217,82 miliarde euro, față de 

222,99 miliarde euro în 2019.2 

Numărul total al salariaților din România a scăzut, în 2020, cu circa 112.000 de 

persoane, atingând nivelul de 6,46 milioane salariați, față de 6,57 milioane de salariați. 

Impactul real asupra populației ocupate este așteptat să fie, însă, mai mare, un factor 

determinant fiind numărul cetățenilor români reveniți în țară de la debutul pandemiei – până 

la 1,3 milioane de persoane, potrivit estimărilor The Economist. 

Pandemia de Covid-19 a surprins economia națională în cea mai bună perioadă din 

istorie, aceasta depășind pentru prima oară nivelul PIB de 1.000 de miliarde în 2019. Raportat 

la media Uniunii Europene, economia națională a recuperat, în 20 de ani, un decalaj de 44 de 

puncte procentuale în ceea ce privește PIB/locuitor, de la 26%, în 2000, la 70%, în 2019.  

În ciuda așteptărilor de revenire economică, condiționate de succesul campaniei de 

vaccinare anti Covid-19 de-a lungul anului 2021, efectele crizei provocate de pandemie sunt 

așteptate să afecteze ritmul creșterii economice în România și în Europa. Luând în 

considerare nivelul mai degrabă scăzut al dependenței economiei române de comerțul extra-

UE, prelungirea pandemiei în spații precum America Latină, Asia sau Africa, din cauza 

deficienței de vaccinuri, este așteptată să aibă efecte reduse la nivel local. 

 
1 STAREA MEDIUL ECONOMIC 2020, WWW.CCIR.RO, p.1; 
2 Ibidem 1 
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Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1053881,4 milioane lei preţuri 

curente, în scădere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de anul 2019. 

 

 

Urmare noii configurări a Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2021, după ce Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit oficial Uniunea, România a devenit, în 

termeni nominali, a 13-a cea mai mare economie a UE27, cu o pondere de aproximativ 1,6% 

în PIB-ul total al UE (13.297 miliarde euro). 

 

STAT UE PIB NOMINAL STAT UE PIB/LOCUITOR 
Danemarca € 309 miliarde Letonia € 15.430 
Finlanda € 237 miliarde Polonia € 13.600 
Romania € 217 miliarde Croația € 12.130  
Cehia € 213 miliarde Romania € 11.270 
Portugalia € 202 miliarde Bulgaria € 8.750 

Sursa CCIR -2021 

Importanța întreprinderilor mici pentru comunitățile locale este înrădăcinată 

emoțional în cumpărarea și vânzarea cu prietenii și vecinii. Importanța firmelor mici din 

zonele rurale și orașele mari este, de asemenea, văzută în beneficiile economice ale 

cumpărăturilor la nivel local. 

În unele orașe și sate, o mică afacere este singurul tip care poate supraviețui în timp ce 

deservește o populație redusă. Într-un oraș mare, întreprinderile mici oferă adesea un inventar 

mai diversificat sau se specializează în furnizarea de experiențe unice sau personalizate ale 

clienților. 



27 
 

Întreprinderile mici, de asemenea, prezintă noi oportunități de angajare și servesc 

drept elemente de construcție ale celor mai mari corporații din România. 

O întreprindere mică este definită ca o afacere (corporație, societate cu răspundere 

limitată sau proprietar) cu 500 de angajați sau mai puțin. Potrivit Administrației din România 

pentru întreprinderi mici, întreprinderile mici reprezintă 80% din toate întreprinderile din 

România. 

Întreprinderile mici au creat 1.9 milioane de locuri de muncă în 2017, unele dintre 

cele mai mici firme – cele cu 20 de angajați sau mai puțin – adăugând peste jumătate din 

posturi, cu o creștere de 0,6 milioane. Începând cu anul 2018, se estimează că există 4,2 

milioane de întreprinderi mici angajând un total de 11,9 milioane de lucrători. 

Întreprinderile mici contribuie la economiile locale prin creșterea și inovarea în 

comunitatea în care este înființată afacerea. De asemenea, întreprinderile mici ajută la 

stimularea creșterii economice prin oferirea de oportunități de angajare persoanelor care nu 

pot fi angajate de societățile mai mari. 

Întreprinderile mici tind să atragă talente care inventează produse noi sau 

implementează noi soluții pentru ideile existente. De asemenea, întreprinderile mai mari 

beneficiază adesea de întreprinderile mici din cadrul aceleiași comunități locale, deoarece 

multe corporații mari depind de întreprinderile mici pentru îndeplinirea diferitelor funcții de 

afaceri prin externalizare. 

O afacere locală înfloritoare va genera venituri ridicate, ceea ce înseamnă că 

întreprinderea va plăti impozite mai mari, inclusiv impozitele pe proprietate locală. Acești 

bani sunt apoi folosiți pentru poliția locală și departamentele de pompieri, precum și pentru 

școli. O afacere mică înfloritoare poate, de asemenea, să îmbunătățească valorile proprietății 

în cadrul unei comunități, îmbunătățind linia de jos a fiecărui proprietar în timp ce generează 

mai multe impozite pe proprietate pentru administrațiile locale. 

Impactul întreprinderilor mici asupra creșterii economiei locale are și forma de 

colectare a impozitelor pe vânzări. Companiile locale impun impozitul pe vânzări în funcție 

de locația lor și pot fi coloana vertebrală a cartierelor speciale de impozitare axate pe proiecte 

unice, cum ar fi proiectele de iluminat și trotuare, pentru a îmbunătăți districtele istorice de 

cumpărături și pentru a atrage clienți suplimentari. 

Obiectivele strategice ale judeţului Argeş sunt în domeniile de infrastructură de 

servicii sociale şi medicale, infrastructură rutieră, eficienţă energetică şi iluminat public, 

turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe, capacitate şi eficienţă 

administrativă. 
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În decursul perioadei 2016-2020, în economia oraşului Costeşti locul prim a fost ocupt pe 

rând de domeniul industrial și agricol.  

Conform statisticilor realizate de TOP Firme, numărul agenților economici din orașul 

Costești este de 839 reprezentând 1,43% din totalul agenților economici din județul Argeș iar 

cifra de afaceri a acestora ridicându-se la 95,8 milioane de euro, 0,61% din cifra de afaceri 

din județul Argeș. 667 sunt profesionisti persoane juridice inregistrati in Registrul Comertului 

Arges cu sediul social pe raza orasului Costesti – Anexa 3 -iar  172 este numarul  

profesioniştilor persoane juridice înregistraţi în Registrul Comerţului Argeş cu sediul 

secundar pe raza Oraşului Costeşti- Anexa 4- şi sediul social în altă localitate din judeţul 

Argeş. 

 

Top Firme oraș Costești după cifra de afaceri-2021  

Nr.Crt Firma/ Adresă Cifra De Afaceri- Milioane Lei 
1 Macro Suin S.A. 64,2  
2 Comefin S.A. 64,1 
3 Argeș Biosud Cooperativă Agricolă 58,4 
4 Lactag S.A. 36,8 
5 Fructigena Srl 12,3 
6 Farm-Zoo-Star Srl 12,1 
7 Pufi Srl 11,1 
8 Midagro Srl 10,8 
9 Froilabo Instruments Srl 10,6 
10 Vagabond Clothing Srl 10,2 
11 Muntenia Costești Srl 7,2 
12 Ave Agrosilv 2001 S.R.L. 6,4 
13 Diafin Company 2006 S.R.L. 6,1 
14 Finex Phoenix Srl 4,6 
15 Didita S.R.L. 4,6 
16 Clamad Trans 2005 Srl 4,2 
17 Liviu & Georgiana Trans S.R.L. 4,1 
18 Velena Zorilor Srl 3,8 
19 Anemona & Ovidiu Srl 3,8 
20 Polichrom Industry 2006 Srl 3,7 

*Sursa Top firme din Costesti, Judetul Arges dupa cifra de afaceri 

 

Macro Suin S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub Cod caen: 146 - 

Cresterea porcinelor, cu un număr de 161 de angașați, 161 angajați ce reprezintă 11,18% din 

totalul de angajați din orașul Costești.  Pentru anul 2020 firma a avut o cifră de afaceri de 

64,2 milioane de lei, reprezentând 15,23 % din cifra de afaceri înregistratăpe localitate. 
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Comefin S.A. este înregistrată la ONRC din 30 noiembrie 1992, sub Caen 2932- 

Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule. 

Aceasta s-a menținut cu un număr de 336 de angajați, si o cifră de afaceri de 68,8 milioane de lei- 

16,30% din cifra de afaceri din orașul Costești. 

 Cu o cifră de afaceri de 58,4 milioane de lei Argeș Biosud Cooperativă Agriolă – 

Caen 4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului 

neprelucrat, este o firmă relative nouă dar care are dacă în perioada 2010-2018 a avut o cifră 

de afaceri constantă anul 2019 i-a adus acesteia o cifră de afaceri de 58.424.590 RON.  

 Lactag S.A. este nregistrată la ONRC din noiembrie 1992, având ca domeniu de 

activitate Caen 1051- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor. A înregistrat o cifră de 

afaceri de 5,4 miliarde lei, și are un număr de 9.811 angajați reprezentând 0,25 % din 

numărul angajaților din Romînia. 

 Conform datelor pe care le avem în anul 2020 ce mai mare productivitate s-a 

înregistrat în orașul Costești în domeniul agricol, care de altfel rămâne și pricipala sursă de 

venit pentru multți din cetățenii orașului. Următorul domeniu cu o productivitate a muncii 

ridicată a fost în domeniul tehnic. 

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 sunt înregistrate aproximativ 305 firme (41%), active în anul 

2020. 

De la prima atestare documentară, anul 1552, Costești era un sat liber de moșneni, 

nedepășind 30 – 40 case, iar ocupația principală 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 

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. 

Suprafața agricolă a orașului Costești este de 8143 hectare și reprezintă 72.89% din 

suprafața totală a orașului de 10.854 ha.  

Principalele culturi realizate la nivelul oraşului Costeşti au fost cele pentru boabe (65,64%), 
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plante de nutreţ (4,17%), livezi pe rod (3,14%). 

 

Denumirea culturilor Realizat(ha) 
Culturi pentru boabe-TOTAL 4641,26 

Grâu comun de toamnă 1734,26 
Triticale de toamnă 25 

Orz 80 
Ovăz de primăvară 38 

Porumb pentru boabe 2764 
Plante uleioase-TOTAL 1357 

Floarea soarelui 1007 
                                                                    Rapita                                  350 
Cartofi-TOTAL 10 

 

*Registrul Agricol Costești 

 

Denumireaculturilor Realizat(ha) 

Cartofi de toamnă 10 

Legume de camp și în solarii-TOTAL 43 

Tomate 18 

Ceapă uscată 7 

Usturoi uscat 2 

Varză 8 

Ardei 2 

Castraveți 1 

Morcovi 2 

Fasole păstăi 2 

Vinete 1 

Alte legume 1 

Plante de nutreț-TOTAL 295 

Lucernă 140 

Trifoi 5 

                                                Plante anuale pentru fan                                150 

Rămas neînsămânţat 25 

  

Teren arabil 6371,26 

Păşuni naturale în folosinţă 438 

Fâneţe naturale în folosință 27 
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Vii hibrizi pe rod 12 

Livezi pe rod 222 

TOTAL Suprafaţa agricolă 7070,26 

 

*Registrul Agricol Costești 

În sprijinul activităţilor agricole practicate în regiune menţionăm existenţa Liceului 

Tehnologic Costești. Această 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. 

 

Cap. 1.6. Analiza domeniului turism 

Turismul, privit ca ramura economicǎ cu o expansiune rapidǎ, dar și cu potenţial real 

de dezvoltare, genereazǎ o piaţǎ sigurǎ a forţei de muncǎ și reprezintǎ una dintre principalele 

surse de venit la nivelul regiunii. Dincolo de latura economicǎ, de cifre și strategii, turismul 

ȋnseamnă cunoaștere, explorare, ȋmplinire, ospitalitate ȋn calitatea spiritualǎ de a aduce 

ȋmpreunǎ oameni necunoscuţi din diferite zone și transformarea unor experienţe ȋn amintiri 

frumoase. In acelasi timp turismul joacǎ un rol prioritar ȋn educarea populaţiei și a 

comunităţilor asigurând formarea intelectualǎ și schimbul de idei ȋntre indivizi.  

Dezvoltarea turismului contribuie armonios la creșterea economicǎ și socialǎ, prin 

sporul asigurat la veniturile populaţiei precum și la cele aferente organizaţiilor publice și 

private, prin efectele sale multiplicatoare. Motivaţia principală din această perspectivă este 

legată de influenţa exercitată asupra sectorului terţiar al economiei, referindu-ne aici la 

serviciile de comerţ, alimentaţie publică, industria artizanatului, transporturile locale etc 

Promovarea atracţiilor turistice din orașul Costești s-a realizat deficitar, fiind 

cunoscute foarte puţine detalii despre atracţiile locale la nivel naţional. Varietatea resurselor 

naturale (relief, clima) și antropice (vestigii istorice, manastiri, biserici, obiceiuri și tradiţii 

populare) oferă condiţii favorabile pentru practicarea multor forme de turism. 
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1.6.1. Resursele turistice antropice 

Elementele antropice cu vocaţie turisticǎ sunt reprezentate de obiectivele istorice, 

culturale, artistice și economice din zonă.   

Istoria aşezării Costeşti se pierde în negura vremii. Prima atestare documentară a 

Costeştiului de Argeş a fost făcută în anul 1452, într-o danie a lui Vladislav, voievodul Ţării 

Româneşti (este vorba, probabil, de perioada celei de a doua domnii a lui Vladislav al II-lea, 

respectiv noiembrie 1448 – august 1456). 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”.  

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. 

Principalul element identitar al teritoriilor îl reprezintă heraldica aleasă ca mijloc de 

comunicare şi identificare a resurselor şi valorilor.  

Însemnul specific al UAT orașul Costești este stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.552 din 30 iulie 2013 și HCL nr.36/2010. 

Stema oraşului Costeşti, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, 

tăiat. 

  În partea superioară, în câmp verde, deasupra unor nori de argint, se află un car 

alegoric de aur, din ale cărui roţi ies flăcări roşii în partea de jos, fiind tras de 2 cai de argint, 

aflaţi în salt, cu harnaşament negru; în car stă în picioare Sfântul Ilie, purtând părul lung până 

la umeri, mustaţă şi barbă de argint, veşminte lungi albastre, încins la mijloc cu un lanţ negru, 

nimbat de aur, ţinând cu mâna dreaptă frâiele cailor, iar în mâna stângă flexată din cot un bici 

care are cureaua de aur, triplu ondulată spre stânga şi legată de un băţ negru poziţionat în 

bandă. 

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un snop de spice de grâu de aur. Scutul este 

timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate. 

Semnificaţiile elementelor însumate: 

- Sfântul Ilie face referire la catedrala cu acelaşi hram de pe teritoriul localităţii; 

- Carul şi caii de foc sunt specifice vieţii Sfântului Ilie, fapt relatat şi în Scriptura Vechiului 

Testament; 
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- Snopul cu spicele de grâu simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura.; 

- Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are 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 

cu 250 locuri, Biblioteca, Centrul de radioficare, căminele culturale săteşti, 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. 

Oraşul Costeşti şi localităţile aflate pe teritoriul administrativ al acestuia deţin puncte 

de atracţie importante reprezentate de clădiri cu valoare istorică şi culturală. Lista 

monumentelor istorice alcătuită de Ministerul Culturii şi Cultelor actualizata la zi,  include 

urmatoarele obiective: 
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COD LMI Denumire Adresa Datare 
AG-II-m-A-13609 Biserica de lemn „Înălțarea 

Domnului” - 
Telești 

Cartier Telești 1773 

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 

Sursa- Costesti (monumente-istorice.ro)-2020 
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Protoeria, azi casă parohială – orașul Costești, strada  Victoriei nr. 29 A, înființată la 
27 februarie 1927.  

Clădirea este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, Cod LMI: AG-II-m-B-
13615 
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Fosta Judecătorie Costești  perioada:1890  –  Strada Pitești  nr. 1 A ( Actual Protoieria 
Costeşti) Clădirea este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, Cod LMI: AG-
II-m-B-13616 

 

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul prooroc Ilie Tesviteanul” –
CATEDRALA- Costești  – strada Victoriei nr.29. Catedrala este înscrisă pe noua listă 
a monumentelor istorice, Cod LMI: AG-II-m-B-13613. 

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 de 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. Fondurile  au 

fost colectate prin purtarea de grijă a patriarhului României, Miron Cristea şi a vrednicului de 

pomenire Nichita Duma, Episcop al Eparhiei Argeşului, prin concursul substanţial al ziarului 

„Universul”. Proiectul sfântului lăcaş a fost realizat de către arhitectul Dumitru Ionescu-

Berechet, antreprenor al lucrărilor fiind Emil Prager. Pictura bisericii, în frescă, s-a realizat de 

către   cunoscutul pictor Dimitrie Belizarie. Târnosirea a fost săvârşită la 21 iulie 1935, fiind 

oficiată de episcopul de atunci al Argeşului, Nichita Duma. 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. 
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Soborul de clerici în frunte cu patriarhul Miron Cristea și regele Carol al II-lea 
la sfințirea bisericii din Costești 
Datare: 21 iulie 1935 
Localizare: Costești, județul Argeș 
Sursa: ANIC 
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Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” – Paraclisul Protoeriei Costesti , Str. Pitesti, Nr. 1 
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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 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 eparh 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 „Sf. Mc. Filoteea și Învierea Domnului – Hram inițial și Adormirea Maicii 

Domnului – până în incendiu” Costeştii Vechi 

Cea mai veche biserică din Costeştii Vechi (Costeştii de pe Teleorman), biserica de 

lemn este consemnată de catagrafia din anul 1810.  Biserica a fost ridicată însă ceva mai 

devreme, în secolul al XVIII-lea, fiindcă unul dintre slujitorii săi, diaconul Nicola sin 
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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 locuitorii din 

Coşeşti-Muscel, consemnează că a fost dăruită, la 1870, de creştinii din acest sat celor din 

Costeşti, care au reclădit-o la marginea satului – „dincolo de apa Teleormanului”. Lăcaşul, 

reparat în 1891 şi 1915, a pierit, în mod tragic, împreună cu majoritatea credincioşilor 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 frumoasă 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. 
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Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” Costești din Cartierul Zorile, construită în 

anul 1686- Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (M.I.) 

 

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” dela 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 si cărţile”, adică refăcută după ce fusese mistuită de foc, înainte de 

1807. Din piesele de la iconostasul vechi, care s-au păstrat, cu însemnări de la anii 1822-

1824, rezultă că biserica a fost reparată în mai multe rânduri, aşa cum a fost şi cea din anul 

1868, 1940, când a fost şi repictată. 

În ultimii ani biserica a fost restaurată, fiindu-i refăcută şi învelitoarea de şiţă, 

redându-i-se astfel înfăţişarea iniţială. 

 

 

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 
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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. Întîmplîndu-se război peste ţară, lucrul s-

a întrerupt şi abea între anii 1928-1939 zidirea a putut fi săvîrşită 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”. 

 

 

Costeşti –Teleşti, Biserica de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” (Biserica din 

Vale) (M.I.) 
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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 cuprinzînd 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 cîteva 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. 
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Costeşti – Teleşti, 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 rînduri: în anul 1949 ( de pictorul 

Ion Zagora) , cînd 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 presedintele D-l Nicolae Ceauşescu şi iniţiator protoereu Ion Albulescu, iar 

Întîistătător 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”. 
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Costeşti – Pârvu Roşu, 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, cerîndu-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. 

 

Costeşti – Pârvu Roşu, 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 fost 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”. 
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Costeşti – Broşteni, Biserica „Duminica 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 si Cotmeana din 1810 – „Broşteni. Biserică de lemn tare; hramul Toţi 

Sfinţii”. Din cuprinsul însemnărilor catagrafice rezultă însă că biserica 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 lemn, 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. 
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Costeşti – Lăceni, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” şi „Duminica Tuturor Sfinţilor” 

(M.I.) 

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. 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 enoriaşii 

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 respective. 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 

Înaltpreasfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, biserica din Lăceni a 

cunoscut prefaceri înnoitoare prin străduinţele preotului Narcis Bărbulescu şi sprijinul 

material al enoriaşilor parohiei. 
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Costeşti  -- Bălteni (Podu Broşteni), Biserica de lemn, hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”  (M.I.) 

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, n.n.). 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”. La 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. 
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Podu Broşteni, 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”. 
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Costeşti – Stârci, Biserica „Cuvioasa Parascheva” 

Biserica din Stârci,  închinată hramului „Cuvioasa Parascheva”, este consemnată în 

„Catagrafia Teleormanului de Sus i 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 
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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. Ultimele lucrări au fost executate în această perioadă, de 

către preotul Paroh Ion Neacşu, cu sprijinul obştei de enoriaşi şi binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului. 

 

Costeşti – Smei, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” 

Aşezământul religios din satul Smei 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 satului Smei 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 sfîntă 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”. 
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Costești-Biserica “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”-situată în incinta Spitalului 

Regele Carol I Costești 

    Cu mila și voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, care în 

Treime este slăvit s-a înălțat această sfântă și dumnezeiască biserică, cu hramul “Sfântul 

Mare Mucenic Pantelimon”, în zilele P.S. Episcop, părintele nostru, Calinic al Argeșului și 

Muscelului, prin stăruința P.C. Protopop Laurențiu M. Popescu, această biserică de lemn - în 

stare de ruină, donată Parohiei Costești, din cimitirul Parohiei Urluieni, satul Lereni, comuna 

Bârla, a fost transferată și rectitorită în incinta spitalului din Costești, pentru asigurarea 

asistenței religioase a bolnavilor internați. Lucrările de reconstruire s-au executat între anii 

1997 - 1998 de către meșterul Ion Zavate, pictura de Pr. Dragoș Marineață, sfințindu-se și 

redându-se cultului la data de 27 Iulie 2001. 

Existența obiectivelor turistice antropice, nu poate fi valorificatǎ corespunzator fară 

existenţa unor structuri de cazare adaptate profilului și cerinţelor turiștilor. Capacitatea de 

cazare la nivelul orașului Costești nu a cunoscut evoluţii spectaculoase ȋn ultima perioadă, 

cauzele fiind pe de o parte, determinate de apropierea faţă de Pitești, nivelul de profitabilitate 

redus al afacerilor ȋn turism coroborat și cu lipsa unor spaţii special amenajate pentru recreere 

și divertisment. 
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1.6.2. Analiza SWOT TURISM 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 In oraș există un numǎr 

semnificativ de obiective turistice 
cu personalitate istorică și culturală 
bine definită; 
 Din punct de vedere cultural, la 

nivelul orașului se organizează 
anual manifestǎri cu impact local si 
regional; 

 Starea de degradare a unor 
obiective de interes cultural  
 Importanţa industriei turistice 

nu este recunoscută la nivelul 
tuturor instituţiilor publice. 
 Inexistența unor structuri de 

cazare turistică; 
 

OPORTUNITAȚI AMENINȚĂRI 
 Dezvoltarea unui program de 

promovare a meșteșugurilor și a 
tradiţiilor locale 

 Valorificarea corespunzătoare o 
unor clădiri cu valoare 
arhitecturală ridicată prin 
proiecte de refacere și ulterior 
promovarea lor 
 

 Promovarea unor politici 
financiar – fiscale neadecvate 
care sǎ limiteze promovarea 
investiţiilor ȋn turism și 
atractivitatea domeniului pentru 
antreprenori. 

 Deficienta de comunicare 
interinstituţionalǎ cu efecte 
directe asupra eficienţei și 
eficacităţii activităţilor, 
respectiv creșterea nivelului de 
birocraţie ȋn relaţia 
organizaţiilor private cu 
autorităţile publice. 
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Cap.1.7. Analiza domeniului cultural 

Cultura, transmisă din generaţie ȋn generaţie, reprezintă complexul de comportamente, 

valori, credinţe, tradiţii şi artă fără de care viaţa oricărui individ ȋn societate nu are 

semnificaţie.  

Relaţia dintre cultura și societate este una de interdependenţǎ. Legatura dintre cultură 

și societate este atât de puternică, ȋncât se poate pune semnul egalităţii ȋntre ele. Totusi, prin 

cultură ȋnţelegem produsele ideale și materiale ale unui grup, iar prin societate ȋnţelegem un 

grup relativ autonom care se autoreproduce, ocupă același teritoriu și participă la o cultură 

comună. Așadar, nu există cultură ȋn afara unei societăţi și nici societate fără o anumită 

cultură 

Cultura trebuie privită ca rezultat al efortului omului de cunoaștere, de transformare a 

naturii și de creaţie, ȋn scopul realizării unui spirit cultivat la nivel de individ și comunitate. 

Importanţa nemijlocită a culturii naţionale este să menţină și să dezvolte un popor de la 

constiinţa de sine la cea naţională. In același timp cultura deși este specifică unui anumit 

popor, nu este creată și faurită ȋntr-o izolare totală sau cvasitotală de elementele, valorile și 

creaţiile culturii universale. Cultura este deci o ȋntrepătrundere de elemente naţionale 

originale și elemente universale. 

Călușul este cea mai importantă manifestare folclorică a tradițiilor populare 

românești. De fel din regiunea Oltenia, aflată în sudul României, dansul ritualic Căluș își are 

începuturile în negura timpului. Ceremonialul Câlușului este legat de cultul soarelui, atunci 

când anul era împărțit în două anotimpuri: vara, personificată de cal și asociată soarelui și 

iarna reprezentată de lup și asociată lunii. 

 

1.7.1. Patrimoniul cultural și arhitectural. Identitatea locală. 

Patrimoniul cultural al orașului Costești este alcătuit dintr-un ansamblu de instituţii cu 

rol bine definit, a căror activitate a fost permanent recunoscută pe plan local și regional. 

Evoluţia acestora, de-a lungul istoriei recente poate fi caracterizată prin nivel corespunzător 

de stabilitate și continuitate ȋn raport cu obiectivele asumate, ȋnsă premisele dezvoltării 

actuale necesită o nouă abordare, integrată strategic și operaţional cu perspectiva 

multiculturalismului naţional și european. 

Instituţiile de importanţă majoră pentru domeniul cultură din orașul Costești sunt 

prezentate ȋn tabelul de mai jos. 
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Nr. 
crt 

Categorie Denumire  
Oficială 

Adresă Activități specifice 

1 Muzeul 
Etnografic 
Costești 

Muzeul 
Etnografic 
Costești- 
Argeș 

Strada 
Victorie nr. 44 

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. 

2 Casă de 
cultură 

Centrul 
Cultural 
Costești 

Strada 
Victorie nr. 44 

Spectacole, concerte, cultura tradiţionalǎ, 
creaţie popularǎ contemporanǎ. 

3 Bibliotecă Biblioteca 
oraseneasca 

Strada 
Victorie nr. 44 

Are funcţie de sală de lectură cât și de 
împrumut. Aceasta se afla in incinta casei 
de cultura. 

 4 Clubul 
elevilor 
Costesti 

 oraş Costesti, 
strada 
Strandului 
nr.17 

Este o unitate şcolară cu personalitate 
juridică, în cadrul căruia își desfășoară 
activitatea  7 cercuri de studiu pe 
următoarele domenii de specialitate: 
 -horticultură – 8 grupe, 
 -dans modern – 9 grupe, 
 -cultură şi civilizaţie engleză – 9 
grupe, 
 -matematică aplicată în tehnica de 
calcul – 8 grupe, 
 -jurnalism/ziaristică – 9 grupe, 
 -cenaclu literar/creaţie literară – 9 
grupe, 
 -orchestră – 9 grupe. 

 

Orașul Costești are o casă de cultură modernă, și o bibliotecă orășenească. Din anul 

1977 a luat ființă ansamblul folcloric „Mugurelul” care își desfășoară activitatea și în prezent. 

 

1.7.2. Biblioteci și muzee- spații pentru activități culturale 

Biblioteca publică joacă un rol vital în comunităţile deservite, fiind principala 

instituţie care oferă servicii de informare şi documenare sub diverse forme şi în contexte 

diferite. Astfel, aceasta contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educaţia 

formală, prin educaţia pe tot parcursul vieţii, prin activităţile desfăşurate după încheierea 

orelor de şcoală, prin cultura informaţiei, activităţi de petrecere a timpului liber sau acces la 

informaţii. 

Oraşul Costeşti mai întreține astăzi 1 bibliotecă oraseneasca cu un număr de 

aproximativ 33.968 de volume şi periodice, accesul fiind liber. Bibliotecile oferă servicii de 
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împrumut pentru literatura romană şi universală pentru aproximativ 1320  utilizatori activi in 

anul 2020- INS-Tempo Online 2021. 

Volume existente in biblioteci 
Localitate 2017 2018 2019 2020 
ORAS COSTESTI 23938 33476 33509 33968 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 2021- TEMPO Online (insse.ro) 

Cititori activi la biblioteci 

Localitate 2017 2018 2019 2020 

ORAS COSTESTI 932 1602 1364 1329 
Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 2021- TEMPO Online (insse.ro) 

Volume eliberate 
Localitate 2017 2018 2019 2020 
ORAS COSTESTI 5358 6750 7002 6361 

Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 2021- TEMPO Online (insse.ro) 

Personalul angajat din biblioteci 

Localitate 2017 2018 2019 2020 

ORAS COSTESTI 2 3 3 3 
Sursă: Instiutul Naţional de Statistică 2021- TEMPO Online (insse.ro) 

 

Tot în partea culturală trebuiesc menționate presa locală, radio local  și televiunea. 

TELEVIZIUNI LOCALE COSTEȘTI 

Televiziunea digitală prin satelit este oferită de companiile Telecom (Dolce), 

RCS&RDS (DIGI TV). Televiziunea prin cablu este oferită de companiile cu acoperire 

națională (RCS&RDS, UPC), dar și de operatori locali care au licență de transmisie. 

INTERNET 

Serviciile de internet sunt oferite de operatorii naționali RDS&RCS Telecom, Vodafone. 

PRESA SCRISĂ LOCALĂ 

Nu există un ziar local doar cele la nivel județen. 

 Buletin de Argeș, 

 Universul Argeșean, 

 Ziarul Profit Argeșean, 

 Jurnal de Argeș, 

 Curierul zilei, 

 Argeșul, Ancheta, 

 Obiectiv de Argeș, 
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1.7.3. Manifestări cultural artistice în orașul Costești 

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 însoțesc istoria localităţii Costeşti. Evenimentele care promovează 

identitatea oraşului şi contribuie la mărirea vizibilităţii asupra sa sunt organizate anual în 

Costeşti, după cum urmeaza: 

ZILELE ORAŞULUI COSTEŞTI:  

- „CUPA, 1 IUNIE”:- Întreceri sportive şi desene pe asfalt 

- „ZÂMBETUL COPILĂRIEI”:- spectacol oferit de copiii oraşului Costeşti 

- FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ, FOLK ŞI DANS MODERN 

„FLOARE DE CASTAN” : 

- „LA MULŢI ANI, COSTEŞTI!”: 

   -spectacol muzical-coregrafic şi de divestisment cu artişti 

consacraţi  

-,,OBICEIUL CĂLUȘULUI  DE  RUSALII ‘’: 

- FESTIVALUL NAŢIONAL AL ANSAMBLURILOR  FOLCLORICE ŞI 

FORMAŢIILOR DE CĂLUŞARI „DUMITRU TUDOR-REFU”: 

- CONCURSUL INTERJUDEŢEAN  DE EDUCAŢIE RUTIERĂ „COPIII ŞI 

SIGURANŢA  RUTIERĂ – ȚUȘCĂ LUDOVIC”: 

- FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR „AŞA-I JOCUL PE 

LA NOI”: 

- CONCURSUL JUDEŢEAN ARTISTIC AL COPIILOR – secţiunea FOLCLOR 

-.FESTIVALUL NAŢIONAL „CĂLUŞUL ROMÂNESC”. 

- FESTIVALUL NAŢIONAL „DIALOGUL ARTELOR” 

-.FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI FOLK „RITMURILE 

COPILĂRIEI” 

-„FLORILE DALBE, FLORI DE MĂR” 

 -spectacole-concurs de colinde, datini şi obiceiuri tradiţionale de Crăciun şi 

Anul Nou 

Un rol cu totul deosebit îl reprezinta jocul Calusușlui în ziua de Rusalii. 

La începuturi, Călușul era un dans ritualic de război, pe care doar bărbații îl dansau, 

care de-a lungul istoriei sale și-a păstrat o magie aparte, în toate formele lui, începând cu 

ritual, ceremonial și mai apoi, în zilelele noastre, spectacol. 



58 
 

Legătura dansului cu calul este prezentă în tot ritualul, în nume (călușul fiind partea 

de lemn a căpăstrului pe care calul o ține între dinți). în pașii dansatorilor care imită tropăitul 

și galopul de cal, a panglicilor ce le poartă petrecute peste costumul popular și imită 

harnașamentul unui cal, călușarii dorind parcă să atragă asupra lor, trăsăturile de excelență ale 

calului: eleganță, putere, virilitate. 

Ritualul Călușului cuprinde o serie de jocuri, satiră, cântece și dansuri și este realizat 

de toți dansatorii Călușari, acompaniați de două viori și un acordeon. 

Ritualul Călușului are loc în săptămâna dinaintea Rusaliilor, având rolul de a face 

trecerea către vară, perioadă în care, potrivit credințelor străvechi, spiritele morților sunt 

capricioase și își fac simțită prezența sub diferite forme. Ritualul desemnează o comunicare 

între lumi în care Călușarii au menirea de a alunga, prin amenințarea cu bețele, demonii și 

duhurile rele. 

Călușul respectă cu rigurozitate structura și organizarea moștenită din bătrâni. Ceata 

de călușari este formată din personaje cu roluri bine definite, fiind alcătuită din mut, vătaf, 

ajutor de vătaf, călușari și stegar, și care respectă cu strictețe reguli precum îndeplinirea 

sarcinilor avute, respectare jurământului, supunerea la voința vătafului, legământul de cinste. 

Mutul joacă rolul zeului cabalin cu cel mai înalt grad de sacralitate, și presupune ca pe durata 

celor șapte zile ale Călușului să nu rostească niciun cuvânt, în caz contrar ar putea înnebuni. 

Ritualul Călușului este complex și îmbină mai multe elemente precum muzică, dans, 

costume, texte, obiecte, și care împreună reprezintă o valoare artistică inestimabilă. Dansul 

care însoțește reprezentarea contribuie în mare măsură la crearea stării de extaz care 

facilitează comunicarea călușarilor cu ”lumea de dincolo”. 

Mărturisind bogata diversitate culturală a României, ritualul Călușului este de 

asemenea promovat pe larg la festivalurile folclorice, find un real simbol național. 

Ritualul Căluș este înscris pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al 

umanității UNESCO din anul 2005. 

*Sursa Ritualul Călușului – Romania Color 
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Jocul Calușului de Rusalii este o tradiție în orașul Costești.  

 

*Sursa- photo_674978639195569.jpg (800×600) (primariacostestiag.ro) 

 

Căluşul se dansează la Costeşti în fiecare an, în ziua de Rusalii, dar și în a doua zi,  

acolo unde tinerii și 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“. Tot la brâu poartă Ciocul Căluşului, un lemn cioplit care simbolizează 
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falusul. Astăzi cetele de călușari se văd însă mult mai rar prin localitățile din sudul țării, iar în 

orașul nostru tradiția încă se mai păstrează. 

Din anul 1977 a luat ființă ansamblul folcloric „Mugurelul” care își desfășoară 

activitatea și în prezent.  

Acestea au valorificat scenic jocuri şi dansuri căluşăreşti specifice zonei de sud a 

judeţului Argeș, fiind laureate la toate festivalurile judeţene, naţionale şi internaţionale de 

folclor la care au participat. Între acestea, se numără: „Căluşul Românesc”, de la Caracal şi 

Slatina, „ Ceahlăul” de la Piatra Neamț, „Cătălina”, din Iaşi, „Peştişorul de aur”, Tulcea, 

„Dorna, plai de joc şi cântec” de la Vatra Dornei, „Dobroge, mândră grădină!”, Constanţa, 

„La fântâna dorului”, din Călărași, „Carpaţi”, din judeţul Argeş, „Brâuleţul”, de la Curtea de 

Argeş, „Dumitru Tudor Refu”, Costeşti, festivalurile de la Botoşani, Sibiu, Timişoara, 

Năvodari, Găeşti, Deva, dar şi festivaluri din străinătate, la Taskopru, în Turcia şi Naskov, în 

Bulgaria. Formaţiile din Costeşti au fost invitate la numeroase emisiuni folclorice realizate de 

diferite posturi de televiziune. Ansamblurile reunite au în componenţă un număr de cincizeci 

de persoane. Instructorul formaţiilor este coregraful Cristi Călin, iar directorul artistic, Dorel 

Ilie. Cei doi şi-au adus o contribuţie semnificativă la revigorarea jocurilor căluşăreşti din 

sudul judeţului Argeş, în localităţile Stolnici sau Ungheni, renumite pentru formaţiile de 

căluşari pe care le pregătesc. 

Frumusețea folclorului costeștean este completată de portul și obiceiurile strămoșești, 

transmise din generație în generație. 

 

*Sursa-Ansamblul Mugurelul - Costești Argeș Online (costesti-ag.ro) 
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UAT orașul Costești participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetul 

local, din venituri proprii, contracte de sponsorizare, după caz, potrivit legii. 

 
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

 Ma
icii 
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 

 
 

Organizarea calendarul oficial al manifestărilor culturale din orașul Costești intra în 

atribuțiile directorului Casei de Cultură. Aceste manifestări sunt promovate corespunzător ele 

fiind cunoscute in localitatile invecinate. Analiza domeniului cultură nu poate fi realizată fără 

luarea ȋn considerare şi a orientării religioase la nivelul populaţiei. Din aceasta perspectivă 

predominantă este religia ortodoxă, dar există şi un număr relativ mic de persoane asociate 

cultului romano-catolic, reformat şi penticostal. Majoritatea locuitorilor sunt români 

(94,82%), cu o minoritate de rromi (1,28%). Pentru 3,83% din populație, apartenența etnică 

nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(94,72%). Pentru 3,87% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
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1.7.4. ANALIZA SWOT A DOMENIULUI CULTURAL 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 existenţa unui 

numǎr semnificativ de 
obiective cu personalitate 
istorică și culturală bine 
definite; 

 existenţa unor spaţii 
la nivelul Casei de Cultura cu 
posibilităţi de organizare a 
unor expoziţii, spectacole sau 
alte tipuri de manifestări; 

 
 

 insuficienta 
promovare a obiectivelor 
culturale . 

OPORTINITĂȚI  AMENINȚĂRI 
 bibliotecile pot sa 

contribuie la dezvoltarea 
personală a utilizatorilor prin 
educaţia formală, prin 
educaţia pe tot parcursul 
vieţii, prin activităţile 
desfăşurate după încheierea 
orelor de şcoală, prin cultura 
informaţiei, activităţi de 
petrecere a timpului liber sau 
acces la informaţii 

 spaţiile destinate 
culturii pot sa devină şi 
instrumente de socializare 
pentru tinerii din oraş; 

 initierea unor 
proiecte de informatizare a 
spatiilor culturale, capabile sa 
creasca gradul de atractivitate 
la nivelul tinerilor; 

 degradarea constantă 
a interesului pentru cultură la 
nivelul populaţiei şi mai ales a 
tinerilor;  

 scăderea personalului 
de specialitate sau 
deprofesionalizarea acestuia ȋn 
contextul scăderii interesului 
pentru cultură. 
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Cap. 1.8. INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ 

Educaţia, deși de-a lungul istoriei recente a reprezentat un domeniu cǎruia i s-a 

acordat mai mult sau mai puţin interes, constituie o prioritate ȋn viaţa fiecǎruia dintre noi și a 

comunităţilor, având un rol deosebit pentru performanţa în viaţa personală și profesională. 

Statele moderne investesc ȋn mod constant ȋn procesele educaţionale pentru asigurarea 

dezvoltǎrii durabile a societăţii în baza transferului de cunoştinţe. Politicile educaţionale 

promovate corect asigură progresul tehnico-ştiinţific în toate dimensiunile activităţilor 

socioeconomice. Educaţia reprezintǎ o misiune delicatǎ la care participǎ atât școala, cât și 

familia. Aceasta ȋncepe ȋn mediul mai puţin formal cum este familia și continuǎ ȋn mediul 

instituţionalizat – școala. Infrastructura educaţionalǎ contribuie ȋn mod direct la ȋnsușirea 

cunoștinţelor teoretice și practice, dar și a comportamentului etic acceptat de societate. Prin 

intermediul educaţiei, considerată prioritate la nivel local, se asigură creșterea sau scǎderea 

ponderii populaţiei școlare, fapt ce determină reorganizarea distribuţiei unitǎţilor de 

ȋnvǎţǎmânt la nivelul local. 

Prin Hotărârea “Eforiei Școlare” din anul 1838, năzuința spre învățătură și lumină a 

determinat înființarea unui număr mare de unități școlare în Țara Românească. Printre aceste 

școli a fost și școala Costești – Teleasca care ia ființă în anul 1845. Anul înființării acestei 

școli este atestat de Anuarul Oficial întocmit de Ministerul Învățământului și Cultelor, 

Serviciul Ștatelor personale și al Statisticii, la 15 octombrie 1910, în care se găsește și școala 

Costești. Aceeași dată se găsește și în fondul vorniciei din lăuntru, sâmbria învățătorilor cu 

nr. 137/1845. Primul învățător a fost Marin Popa David fiul diaconului David sin Popa din 

comuna Costești.  

Multă vreme școala din Costești, n-a avut un local propriu, cursurile ținându-se în 

casele oamenilor sau în sălile primăriilor. Prima școală construită, cu două săli de clasă, 

datează din anul 1888 având ca învățător pe Adamescu Nicolae. În 1929 se repară vechea 

școală, ciuruită de gloanțele și schijele războiului din 1916-1918 și se construiește încă o sală 

de clasă sub îndrumarea învățătorului Ilie Ștefan.  

Prima școală cu adevărat modernă apare în anul 1955 unde este numit ca director 

Ispas Alexandru. În această școală s-a desfășurat învățământul obligatoriu de 7 ani și ulterior 

de 8 ani. De-a lungul timpului și această școală devine neîncăpătoare mai ales după anul 1957 

când a luat ființă Liceul Teoretic Costești, motiv pentru care au existat mai multe demersuri 

pentru construirea unui nou local. 
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După 1977 numărul elevilor a crescut simțitor ajungându-se la peste 800, aceștia fiind 

nevoiți să învețe în localul neîncăpător al școlii vechi, în sălile secției de Repasat, iar o bună 

parte de timp în internatul Școlii Ajutătoare Costești și în corpul al-II-lea al acesteia. Datorită 

acestor probleme de spațiu școlar, în anul 1993 se aprobă construirea unui nou local de școală 

generală în orașul Costești. Acesta este dat în folosință la 15 septembrie 1997, panglica fiind 

tăiată de primarul orașului, prof. Ion Băncescu și directorul școlii, prof. Gheorghe Mincu. 

Noul local de școală a fost prevăzut cu o curte interioară și o curte exterioară în care este 

amenajat un teren de sport. Interiorul clădirii cu etaj este bine proporționat: 16 săli de clasă, 4 

laboratoare, sală de sport cu toate utilitățile, 11 spații igenico-sanitare bine dotate, cabinet 

medical, cancelarie pentru profesori, secretariat, cabinete pentru directori, precum și 

coridoare încăpătoare. 

Pe raza teritorială a UAT orașul Costești  îşi desfăşoară activitatea următoarele 
instituții de învățământ; 

 

Unitatea şcolară cu personalitate 
juridică 
 

Unitatea şcolară cu statut de structură 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT FANTEZIA 
oraş Costeşti, strada Ştrandului, nr.18, 
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 846  
Nivel şcolarizare- preşcolar 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL NR.1 COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Ştrandului, nr.18, 
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 846 
Nivel şcolarizare: preşcolar  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Morii, nr.19, judeţul 
Argeş, tel./fax 0248 672 329 
Nivel şcolarizare: primar, gimnazial 

 

LICEUL TEORETIC COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Victoriei, nr.105, 
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 466 
Nivel şcolarizare: liceal 

                             

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Pieţii, nr.8, judeţul 
Argeş, tel.0248 672 538, 0248 672 078, 
fax: 0248 672 538 
Nivel şcolarizare: liceal, profesional, 
postliceal  

                             

Clubul Copiilor Costesti, oraş Costesti, 
strada Strandului nr.17,  jud Arges, 
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tel/fax 0348801100       
Centrul Scolar de educatie incluziva 
„Sfantul Stelian”oras Costesti,strada 
Morii 
nr.7A,jud.Arges,tel.0248673398,fax 
0248673398 
Nivel şcolarizare: primar special, 
gimnazial special, profesional special 

 

 

Pe raza teritorială a UAT orașul Costești îşi desfăşoară activitatea, Clubul Copiilor 

Costeşti -unitate şcolară cu personalitate juridică, în cadrul căruia își desfășoară activitatea 7 

cercuri de studiu pe următoarele domenii de specialitate: 

 -horticultură – 8 grupe, 

 -dans modern – 9 grupe, 

 -cultură şi civilizaţie engleză – 9 grupe, 

 -matematică aplicată în tehnica de calcul – 8 grupe, 

 -jurnalism/ziaristică – 9 grupe, 

 -cenaclu literar/creaţie literară – 9 grupe, 

 -orchestră – 9 grupe. 

Clubul Sportiv Costești este o asociație cu personalitate juridică, care asigură promovarea 

și dezvoltarea activității sportive de performanță. Finanțarea acestei asociații se stabilește 

anual prin hotărârea Consiliului Local al orașului Costești. 

 

Pentru perioada 2016 – 2019 evoluţia numărului de unităţi școlare pe niveluri de educaţie 

este prezentată ȋn tabelul alăturat: 

Niveluri de 

educatie 
Judete Localitati 

Ani 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar 

Prescolar Arges 
ORAS 

COSTESTI 
1 1 1 1 
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Primar si 

gimnazial 
Arges 

ORAS 

COSTESTI 
1 1 1 1 

Liceal Arges 
ORAS 

COSTESTI 
2 2 2 2 

 

*Sursă- Institutul Național de Statistică-2021 

În urma sondajelor efectuate în rândul populației am întocmit următorul grafic la 
întrebarea “Care este ultima scoala pe care ati absolvit-o?” 

 

 

Pe niveluri de educaţie, unitaţile de ȋnvǎţǎmânt creeazǎ elevilor condiţii favorabile 

studiilor aprofundate și sunt dotate corespunzǎtor cu sǎli de clasǎ, cabinete,laboratoare 

școlare și ateliere practice la nivelul ȋnvǎţǎmântului liceal ȋn funcţie de specializarea fiecǎrui 

grup școlar. 

Dotările specifice existente la nivelulul orașului Costești pe zona sălilor de clase, a 

cabinetelor și amfiteatrelor cu destinaţie educaţională sunt centralizate ȋn tabelul alăturat: 

Niveluri de instruire 2016 2017 2018 2019 
Total 96 87 76 74 
Invătământ primar și gimnazial (inclusiv 
invăţămantul special) 48 39 31 31 

Invătământ primar și gimnazial  28 24 16 16 
Invătământ special primar și gimnazial 20 15 15 15 
Invatamant liceal 36 36 35 35 

Sursă- Institutul Național de Statistică 
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Conform tabelului - Săli de clasă (cabinete școlare / amfiteatre) pe niveluri de educatie ȋn 

intervalul de referinţǎ 2016 - 2019, la nivelul ȋnvǎţǎmântului primar și gimnazial, inclusiv cel 

special ȋn 2016 erau disponibile 48 de sǎli de clasǎ, iar la nivelul ȋnvǎţǎmântului liceal 36 ȋn 

2016 comparativ cu 35 ȋn anul 2019. Ca urmare a scǎderii numǎrului elevilor ȋn 

ȋnvǎţǎmântului liceal, acesta fiind opţional, s-au fǎcut restructurǎri ȋn privinţa sǎlilor de clasǎ, 

numǎrul acestora fiind ȋn scădere.  

Rolul laboratoarelor de specialitate pentru dezvoltarea profesională a elevilor este unul de 

maxima importanţă, motiv pentru care autoritatea publică locală trebuie să se implice ȋn 

existenţa și dezvoltarea bazei de laboratoare. 

Referitor la laboratoarele scolare pe niveluri de educatie, putem observa la nivelul 

ȋnvăţământului primar și gimnazial existenţa unui numǎr de 12 laboratoare La nivelul liceelor 

în 2019 se ȋnregistreazǎ un total de 9  laboratoare. 

 

Ateliere școlare pe niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire 2016 2017 2018 2019 

Total 6 6 6 6 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 1 1 1 1 

Invătământ primar și gimnazial  1 1 1 1 

Invatamant liceal 5 5 5 5 

(sursa: INS Tempo Online) 

 

La nivelul  unitǎţilor de ȋnvǎţǎmânt se acordat o deosebitǎ importanţǎ stǎrii de sǎnǎtate a 

elevilor și se dorește înființarea unor săli de sport modern la nivelul fiecărei unități școlare 

existente. 

Ultimele două decenii au transformat tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) dintr-un 

produs destinat unui număr restrâns de indivizi, atât datorită costurilor ridicate de achiziţie, 

cât şi a dimensiunilor relativ mari, într-un instrument omniprezent în viaţa profesională şi 

personală a oamenilor. Avantajele TIC nu sunt deloc neglijabile, fapt care a atras răspândirea 

rapidă în activităţile educaţionale. Educaţia a folosit de oportunitatea oferită de TIC atât 

pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor cât și pentru a-şi reorganiza modalitatea de 

furnizare a conţinuturilor educaţionale fǎrǎ costuri suplimentare. În tabelul alăturat am 

sintetizat evoluţia numărului de calculatoare la nivelul şcolilor ȋn perioada 2016 – 2019. 
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Numărul de calculatoare pe niveluri de educatie 

Niveluri de instruire Ani de referință 

2016 2017 2018 2019 

Invătământ primar și gimnazial (inclusiv invăţămantul 

special) 70 70 70 70 

Invătământ primar și gimnazial  48 48 48 48 

Invătământ special primar și gimnazial 22 22 22 22 

Invatamant liceal 230 208 200 200 

(sursa: INS Tempo Online) 

 

Astfel, conform datelor din tabelul anterior, se observǎ o evoluţie pozitivă ȋn ceea ce 

privește numǎrul de calculatoare din unitǎţile de ȋnvǎţǎmânt. Acest lucru  denotă o 

preocupare constantă pentru asigurarea unui nivel de dotări corespunzător cerinţelor. 

Dotările existente la nivelul unităţilor şcolare nu pot fi valorificate corespunzător ȋn lipsa 

unui corp profesoral de specialitate.  

Conform statisticilor realizate, la nivelul tuturor unitǎţilor de ȋnvǎţǎmânt numǎrul 

personalului didactic a ȋnregistrat o scǎdere semnificativǎ, justificatǎ ȋnsǎ de scǎderea 

numǎrului de elevi. 

Dinamica populaţiei școlare este ȋn corelaţie cu evoluţia demografică la nivelul orașului, 

fapt ce impune o analiză atentă și mai ales acţiuni concrete ȋn sensul asigurării condiţiilor 

pentru creșterea reală a numărului de elevi și evitarea fenomenului de migraţie către alte 

orașe. 

 

Populaţia școlarǎ pe niveluri de educaţie- anul 2021-2022 

Gradinita - 201 

Primar - 348 

Gimnazial -293 

Liceal-1002 

Special- 49 

*(Sursa Primaria Orașului Costești) 
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Ȋn ceea ce privește populaţia școlarǎ pe niveluri de educaţie, observǎm o evoluţie negativǎ 

se poate observa o scǎdere a numǎrului de elevi. Impactul procesului educational asupra 

dezvoltării economice este asigurat și de modul ȋn care elevii finalizează studiile, prin 

parcurgerea examenului de bacalaureat.  

Ȋn mod evident, dezvoltarea durabilă a orașului Costești nu poate fi asigurată fără un 

proces de consolidare a sistemului educaţional, atât din punct de vedere al bazei materiale cât 

și a resurselor umane implicate. Din această perspectivă, autoritatea publică locală a ȋnteles și 

acţionat corespunzător ȋn ultima perioadă, ȋnsă este nevoie de o nouă abordare, bazată pe 

principiul corelaţiei cu fenomenele sociale, economice, cu evoluţia progresului tehnologic. 

Pentru fundamentarea noilor principii de intervenţie, ȋn prezenta strategie a fost realizată 

analiza SWOT, ale cărei elemente principale sunt detaliate ȋn cele ce urmează. 

 
1.8.1. SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Pe raza teritorială a UAT orașul Costești se asigură servicii sociale definite potrivit 

art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

UAT orașul Costești prin Direcția de Asistenţă Socială Costeşti-compartiment funcțional în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Costești, asigură cadrul pentru 

furnizarea serviciilor sociale. 

Beneficii şi servicii sociale acordate la nivelul localităţii Costesti: 

Venitul minim garantat; 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru personale cu handicap grav; 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se 

acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cursul anului 2020, un 

număr de 34 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, au beneficiat de drepturile 

prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap grav, pe baza certificatelor emise 

de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru 

Protecţia Copilului . Indemnizaţiile lunare pentru persoanele încadrate în gradul de handicap 

cu asistent personal care au optat pentru acest drept, în anul 2020 au fost 108 persoane.  

3.Protecţia copilului 
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Prin compartimentul funcţional – Direcţia de Asistenţă Socială sunt propuse diverse 

măsuri de protecţie , ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la 

domiciliul părinţilor,  instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor 

care au beneficiat de o măsură de protecţie. Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Argeş, care analizează situaţia minorilor şi 

instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, 

instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic.  

        În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor 

efectua anchete sociale şi vor fi propuse măsuri de protecţie specială, acolo unde situaţiile 

constatate impun acest lucru. 

        Alături de instituţiile de învăţământ, compartimentul funcţional – Direcţia  de 

Asistenţă Socială participă la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin 

efectuarea anchetelor sociale. 

        Totodată, copiii ai căror parinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sunt 

monitorizaţi periodic, iar persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la 

obligativitatea delegării de către instanţă a exerciţiului drepturilor părinteşti. 

       4. Ajutoarele de urgenţă 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă de la Bugetul local în 

baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

5. Alocaţia pentru susţinerea familiei 

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca formă de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 

ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia judeţeană pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială Argeş. În cursul anul 2020 au fost în plată 47 titulari de dosar. 

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei (cu excepţia beneficiarilor de ajutor social) 

      Conform O.U.G 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

se acordă din fonduri de la Bugetul se stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri 

reduse.  Pentru încălzirea locuinţei  pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021, au fost 

depuse  un număr de 14 cereri pentru încălzirea locuinţei, şi anume 7 dosare pentru gaze 

naturale, 1 dosar pentru energie electrică, 6 dosare pentru lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri. 
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         7. Distribuirea laptelui praf pentru nou născuţi 

       În conformitate c prevederile Legii 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte 

praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte praf, formula 

pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. 

În anul 2020 nu au fost cereri. Costul laptelui praf se suportă din fonduri de la Bugetul de 

stat. 

          8. Tichete sociale de grădiniţă   

În conformitate cu prevederileLegii 248/2015 privind  stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate se acordă tichete sociale 

în valoare de 50 lei lunar, sumele fiind suportate de la Bugetul de stat. În anul şcolar 2020 – 

2021 au fost înregistrate un număr de 2 cereri. 

9. Alocaţii de stat 

              În baza Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copiii, pe parcursul 

anului 2020 au fost înregistrate un număr de 43 cereri de acordare a alocaţiei de stat. 

         10. Indemnizaţia şi stimulentul de inserţie pentru creşterea copiilor 

               În baza Ordonanţei de Urgenţă nr 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate un 

număr de  48 dosare pentru indemnizaţie creştere copil, şi 36 dosare pentru acordare 

stimulant de inserţie. 

          11. Servicii acordate victimelor violenţei în familie şi familiilor în care se află 

copii cu risc de abandon şcolar. 

      Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Costeşti, oferă servicii de informare şi consiliere cu scopul reabilitării şi 

reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în risc de 

abandon şcolar. 

       12. Protecţia copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate  

Se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 691/2015 privind aprobarea 

Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la 

muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi aprobarea 

Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor de elaborate de către acestea. În anul 2020 au fost în evidenţa Direcţiei de 

Asistenţă Socială un număr de 21 dosare privind copilul cu parinţii plecaţi la muncă în 

străinătate. 
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La nivelul UAT orașul Costești  este înființat un Centru de zi pentru persoane 

vârstnice,,Sfântul Gheorghe”, cu o capacitate de 20 persoane. 

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Argeş. În baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2020 au fost în plată un număr de 

43 dosare. 

În urma datelor furnizare de Direcția de Asistență Socială a orașului Costești situația 

actuală se prezintă astfel: 

Dosare pentru beneficiarii  de Ajutor Social- 34 

Dosare alocație susținere familie -40 

Dosare pentru ajutor încălzire locuințe- 20 

Dosare pentru copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate- 27 

 
Cap.1.9. Serviciile de sănătate 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în orașul Costești funcționează Spitalul Orăşenesc 

“Regele Carol I” Costeşti. Acesta are următoarele localități arondate: Bârla, Buzoeşti, 

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

Râca, Recea, Rociu, Săpata, Slobozia, Stolnici, Suseni, Ştefan cel Mare, Ungheni. 

Asistența medicală pe raza teritorială a UAT orașul Costești   și pentru sudul județului 

este asigurată în Spitalul Orășenesc “Regele Carol I”,  înființat în anul 1918, prin Ordinul 

Ministerului de Interne, nr. 6969/16.04.1918.Spitalul este  situat pe Strada Industriei, nr. 19,  

la o depărtare de 27.5 Km de cel mai apropiat spital – Spitalul Județean Argeș. Unitatea 

sanitară furnizează servicii medicale clinice, ambulatorii și spitalizare de zi prin intermediul 

secțiilor si compartimentelor: 

Compartiment Primire-Urgență 

Secția Medicină internă 

Secția Chirurgie generală 

Compartiment Urologie 

Compartiment Ortopedie- traumatologie 

Bloc operator – cu două săli de operație 

ATI 

Secția Pediatrie 

Secția Obstetrică Ginecologie 
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Obstetrică Ginecologie – 20 paturi 

Compartiment Neonatologie 

În oraș  mai funcționează 6 cabinete medicale individuale , o policlinică, 3 

laboratoare de analiză,  și 3 farmacii. 

 
Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, 

judete si localitati 

categorii de 
cadre 
medico-
sanitare 

Forme de 
proprietate 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Medici 
Proprietate 
publica 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

24 24 26 

- 
Proprietate 
privata 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

11 11 11 

Stomatologi 
Proprietate 
privata 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

1 1 1 

Farmacisti 
Proprietate 
privata 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

3 3 3 

Personal 
sanitar 
mediu 

Proprietate 
publica 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

77 76 78 

- 
Proprietate 
privata 

Arges 
ORAS 
COSTESTI 

25 25 25 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Finanțarea serviciilor medicale se asigură de la bugetul de stat și din bugetul 

Consiliului Județean Argeș. Asistenţa medicală  se realizează, dacă este cazul, prin: 

cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de 

diagnostic şi tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte 

unităţi sanitare publice şi private, după caz; 
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19.1 Analiza SWOT-EDUCATIE - SANATATE-ASISTENTA SOCIALA 
 
 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa structurilor sanitare 
specializate atât private, cât şi 
de stat; 

 Existenţa unui sistem de 
sănătate destul de bine pus la 
punct ce vine in interesul 
cetatenilor; 

 Baza tehnico-materială 
existentă la nivelul structurilor 
educaţionale se află ȋntr-un 
stadiu corespunzǎtor, fiind 
asigurate condiţiile minimale 
de calitate pentru performanţă 
profesională; 

 Existenţa unei capacităţi 
corespunzătoare din perspectiva 
numărului de săli de clase, 
amfiteatre și laboratoare cu 
destinaţia spaţii de ȋnvăţământ ȋn 
raport cu evoluţia numărului de 
elevi pe diferite nivele 
educaţionale; 

 Existenţa unor baze sportive 
(terenuri pentru practicarea 
sporturilor) la nivelul 
unităţilor școlare, ce pot 
contribui la menţinerea stării 
de sănătate a copiilor; 

 Departamentul de Asistenta 
Sociala din cadrul primariei 
Costesti isi desfasoara activitatea 
cu simt de raspundere, este bine 
pus la punct avand grija ca 
grupurile vulnerabile sa fie 
tratati corespunzator si sa 
primeasca ajutorul de care au 
nevoie. 

 Existenţa specialităţilor 
medicale cu un deficit de 
personal 

 Lipsa echipamentelor pentru 
anumite investigații de 
specialitate. 

 Un numar redus al locuinţelor 
de serviciu pentru medicii 
specialişti; 

 ȋnregistrarea unui trend 
nefavorabil ȋn scădere al 
populaţiei școlare pe toate 
nivelurile de educaţie; 

 Existenţa unui număr din ce ȋn 
ce mai mare de elevi 
dezinteresaţi de şcoală, datorită 
lipsurilor, anturajului, 
nesupravegherii de către părinţi 
sau chiar absenţei părinţilor 
plecaţi în străinătate; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Existenţa programului  Amploarea fenomenului 
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REMMSY pentru segmentul 
de medicină de urgenţă; 

 Existenţa fondurilor europene 
pentru reabilitarea 
structurilor sanitare şi dotarea 
corespunzătoare; 

 Campaniile de educare a 
populaţiei iniţiate la nivel 
naţional în vederea donării de 
sânge; 

 un nivel crescut de cerere al 
pieţei forţei de muncă pentru 
resurse umane specializate; 

 extinderea nivelului de dotare 
al bazelor sportive și 
integrarea acestora ȋn 
programe complexe de 
practicare a sporturilor, atât 
la nivel de amator, cât și la 
nivel profesionist; 

 implicarea unităţilor școlare ȋn 
programe europene care să 
asigure dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale, sprijinirea 
integrării tinerilor ȋn piaţa forţei 
de muncă sau furnizarea 
serviciilor de consiliere. 

migratoriu în rândul 
personalului medico-sanitar 
spre statele Uniunii Europene 
(în special Franţa şi Germania); 

 Migraţia elevilor către orașele 
apropiate și unităţi educaţionale 
cu rezultate mai bune 

 Proceduri complexe ȋn planul 
achiziţiilor ce determinǎ 
ȋntârzierea finalizǎrii unor 
activitǎţi complexe; 
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Cap. 1.10. ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

UAT Orașul Costești,  are sediul social în  orașul Costești, județul Argeș, strada 

Victoriei nr.49 , precum şi codul de înregistrare fiscală  4834769. 

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 tip: 

- 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 locali), având ca factor de 

echilibru interesul public (societatea civilă – ONG-uri). 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna 

funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea 

administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române sau străine, precum şi în justiţie. 

La nivel judeţean, administraţia publică locală este reprezentată de Consiliul Judeţean 

Argeș. Acesta coordonează activităţile consiliilor comunale, orăşeneşti, şi municipale pentru 

crearea şi prestarea serviciilor publice de interes judeţean. 

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 
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de acest tip); 

 Venituri indirecte (sunt colectate indirect: cote defalcate din veniturile realizate din 

activitățile economice locale); 

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). 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 implicită 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. 

Consiliul Local al orașului Costești, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul UAT 

orașul Costești. Conform art.112 din Codul Administrativ, numărul membrilor fiecărui 

consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor 

comunei, ai oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de 

domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se 

organizează alegerile, astfel pentru un oraș cu o populație cuprinsă între 10.001 și 20.000  

locuitori, numărul consilierilor locali este de 17 . 

  Consiliul Local al orașului Costești este format din 17 consilieri locali. Primarul UAT 

orașul Costești județul Argeș, ca autoritate executiva. În prezent, primarul orașului Costești , 

județul Argeș este domnul inginer Baicea Ion, care se află la al patrulea mandat de primar. La 

nivelul UAT orașul Costești, județul Argeș, Consiliul Local al orașului Costești a ales un 

viceprimar, în persoana domnului Stancu Daniel. 

În prezent, constituirea Consiliului Local al  Oraşului Costești, județul Argeș  s-a constatat 

prin Ordinul prefectului judeţului  Argeș nr.519 din 02.nov.2020. 

Populaţia din UAT orașul Costești județul Argeș,  este consultată şi participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel: 

  a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;  

  b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate  şi pe cartiere ; 

  c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  

  d) prin participarea la şedinţele consiliului local ; 

  e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al consiliului. 
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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 

de coeziune și solidaritate locală și instrumente inovative de implementare a strategiei. 

 

Organigrama de funcționare a aparatului de specialitate și serviciile subordonate 

Consiliului Local Costești 
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BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI 

PENTRU ANII 2021-2023 - SECȚIUNEA DEZVOLTARE 

MII LEI- 

Denumire 
indicatori 

Buget 2020 Estimari 
Prevederi anuale 

2020 
2021 2022 2023 

     
TOTAL 

CHELTUIELI 
27.61  0.00  0.00  0.00 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL 

27.61 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII 
ACTIVE 

NEFINANCIARE 

27.61 0.00  0.00  0.00  

Partea a III-a 
Cheltuieli Social - 

Culturale 

27.61 0.00  0.00  0.00  

Învățământ 27.61 0.00  0.00  0.00  
CHELTUIELI 

CURENTE 
27.61 0.00  0.00  0.00  

TITLUL II 
BUNURI ȘI 
SERVICII 

27.61 0.00  0.00  0.00  

Rezerve, 
Excedent/Deficit 

-27.61 0.00  0.00  0.00  

*sursă anexa4.pdf (primariacostestiag.ro) 
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CAP II. CADRUL PROGRAMELOR DE FINANȚARE ÎN PERIOADA 

2021-2027 

2.1 Cadrul programatic european 2021-2027 

În contextul urbanizării accelerate, orașele se află într-o competiție acerbă pentru a-și 

consolida pozițiile ca poli de dezvoltare. Marile aglomerări urbane se dezvoltă într-un ritm tot 

mai alert, dar provocările nu lipsesc. Este necesară o dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, 

care să răspundă adecvat necesităților reale ale cetățenilor.  

Contextul este unul extrem de dinamic. Limitele între urban, periurban și rural sunt redefinite, 

iar un oraș are astăzi provocarea să abordeze integrat dezvoltarea întregii comunități. 

Potrivit Comisiei Europene, orașele reprezintă motoarele economiei europene, 

asigurând locuri de muncă și servicii și deținând rolul de catalizatoare ale creativității și 

inovării la nivelul întregii Uniuni Europene. Aproximativ 70% din populația UE locuiește 

într-o zonă urbană, iar aceste zone generează peste două treimi din PIB-ul Uniunii 

Europene. Cu toate acestea, orașele se confruntă cu o serie de probleme acute, de tip social, 

economic sau de mediu, iar un nivel ridicat de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin 

intermediul unei abordări integrate, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilității 

urbane, precum şi noile tendințe în domeniu.  

La nivel european, numeroase documente strategice pun în discuție conceptul de 

dezvoltare urbană durabilă: Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Toledo privind 

dezvoltarea urbană (2010), Agenda Teritorială a Uniunii Europene (2011), Strategia Europa 

2020 etc.  

Dezvoltarea conceptului de dezvoltare urbană integrată la nivel european a luat 

amploare prin Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, adoptată cu ocazia 

reuniunii ministeriale informale privind dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială de la 

Leipzig (mai 2007). Conform documentului, dezvoltarea urbană integrată trebuie să devină 

un principiu comun pentru politica de planificare urbană, atât la nivel european, cât și în 

fiecare stat membru.  

Ulterior, prin Declarația de la Toledo (iunie 2010), adoptată la finalul Reuniunii 

informale a miniștrilor din Uniunea Europeană responsabili cu dezvoltarea urbană, s-a 

subliniat necesitatea unei dezvoltări urbane inteligente, durabile şi incluzive din punct de 

vedere social, care poate fi realizată numai printr-o viziune globală şi comprehensivă asupra 

problemelor orașului. 
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„Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile3” reprezintă un document 

al Statelor Membre, care a fost întocmit cu o largă şi transparentă participare din partea 

tuturor statelor europene. Cunoscând provocările şi oportunităţile precum şi diversele 

parcursuri istorice, economice, sociale şi de mediu ale oraşelor europene, miniştrii Statelor 

Membre responsabili cu Dezvoltarea Urbană au convenit asupra unor principii şi strategii 

comune pentru politica de dezvoltare urbană. 

Pentru a atinge obiectivul politicii integrate de dezvoltare urbană, Carta de la 

Leipzig promovează următoarele recomandări:  

A. FOLOSIREA MAI FRECVENTĂ A ABORDĂRILOR INTEGRATE ÎN 

DEZVOLTAREA URBANĂ  

Politica de dezvoltare urbană integrată implică și factori din afara administrației și permite 

cetățenilor să joace un rol activ în modelarea mediului lor de viață. Instrumentele de 

planificare orientate spre implementare trebuie să îndeplinească următoarele roluri:  

 să descrie calitățile și defectele orașelor, bazându-se pe o analiză a situației existente;  

 să definească obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană și să dezvolte o 

viziune coerentă asupra orașului;  

 să coordoneze planuri și politici tehnice și sectoriale legate de diversele zone ale 

orașului și să se asigure că investițiile planificate vor ajuta la promovarea unei 

dezvoltări echilibrate a orașului și a ariei din jurul acestuia;  

 să coordoneze și să concentreze din punct de vedere al spațiului folosirea fondurilor 

de către actorii urbani din sectorul public și privat și coordonarea lor la nivel local și 

regional;  

 să implice cetățenii și alți parteneri care pot contribui substanțial la modelarea 

calitativă a viitorului economic, social, cultural și ecologic al fiecărei zone.  

B. CREAREA ȘI ASIGURAREA UNOR SPAȚII PUBLICE DE BUNĂ CALITATE  

Calitatea spațiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura și dezvoltarea urbană, 

joacă un rol important în condițiile de viață ale cetățenilor orașelor. Aceste caracteristici 

locale sunt importante atât pentru a atrage afaceri din domeniul industriei cunoașterii, cât și 

pentru formarea unei forțe de muncă creative și calificate și pentru turism. Crearea și 

păstrarea în siguranță a unor spații urbane, infrastructuri și servicii funcționale și bine 

 
3 Aprobată cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană și coeziunea 
teritorială de la Leipzig 24-25 mai 2007.   
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proiectate, reprezintă o cerință ce trebuie abordată în comun de către autorități locale, 

regionale și naționale precum și de către cetățeni și companii.  

 

C. MODERNIZAREA REȚELELOR DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE  

O contribuție esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, a calității mediului și 

pentru crearea de factori favorabili locațiilor comerciale, poate fi asigurată printr-un transport 

urban durabil, accesibil și la preț rezonabil, cu legături coordonate către rețelele de transport 

urban Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 și regional. O atenție deosebită 

trebuie acordată gestionării traficului și interconectării modurilor de transport, inclusiv 

infrastructurii pentru cicliști și pietoni. Infrastructura tehnică, în special alimentarea cu apă, 

rețeaua de canalizare și alte rețele urbane, trebuie să fie îmbunătățite și adaptate unor nevoi în 

schimbare, pentru a putea întâmpina cerințele viitoare și a asigura o locuire urbană de calitate. 

Orașele noastre trebuie să fie capabile să se adapteze amenințării reprezentate de schimbările 

climatice. O dezvoltare urbană bine proiectată și planificată corespunzător, poate îmbunătăți 

calitatea mediului și poate reduce emisiile de carbon. 

 

D. INOVAȚIE PROACTIVĂ ȘI POLITICI EDUCAȚIONALE  

Orașele sunt locuri unde se creează și se împărtășește cunoașterea. Exploatarea la maxim a 

potențialului de cunoaștere într-un oraș, depinde de calitatea educației preșcolare și școlare, 

de transferul de oportunități oferite de sistemele de educație și formare, precum și de rețelele 

sociale și culturale, de oportunitățile pentru pregătirea pe tot parcursul vieții, de caracterul de 

excelență a învățământului universitar și a institutelor de cercetare, precum și de rețeaua de 

transfer existentă între industrie, sectorul de afaceri și comunitatea științifică.  

 

E. ACORDAREA UNEI ATENȚII DEOSEBITE PENTRU ZONELE 

DEFAVORIZATE ÎN CONTEXTUL ORAȘULUI CA UN TOT UNITAR  

În cadrul unui oraș pot exista diferențe considerabile din punct de vedere al 

oportunităților economice și sociale, dar și în termeni de calitate a mediului între diversele 

zone de dezvoltare. În plus, inegalitățile sociale și diferențele între nivelurile de dezvoltare 

economică ale zonelor continuă să crească, ceea ce contribuie la accentuarea dezechilibrelor. 

O politică de integrare socială care contribuie la reducerea inegalităților și prevenirea 

excluziunii sociale, va fi cea mai bună garanție pentru menținerea siguranței în orașe. Sunt 
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cruciale următoarele acțiuni, incluse într-o politică de dezvoltare urbană integrată, pentru 

zonele urbane defavorizate:  

 Urmărirea unor strategii de dezvoltare a cadrului fizic;  

 Consolidarea economiei locale și a politicii locale legată de piața forței de muncă;  

 Politici de educație proactivă și pregătire pentru copii și tineri;  

 Promovarea unui transport urban eficient și ieftin.  

Orașele au nevoie de acțiuni de suficientă amploare pentru a răspunde cerințelor locale 

într-o manieră responsabilă și cu o bază financiară solidă, care să aducă stabilitate pe termen 

lung. Din acest motiv este important ca statele membre să aibă oportunitatea de a folosi 

fondurile structurale europene pentru programe importante de dezvoltare urbană integrată. 

Folosirea acestor fonduri ar trebui sa fie concentrată pe dificultățile specifice și potențialul 

specific  fiecărui oraș și trebuie să fie luate în considerare oportunitățile, dificultățile și 

elementele specifice fiecărui stat membru.  

Autoritățile locale trebuie să dezvolte abilitățile și eficiența necesare pentru a implementa 

politici de dezvoltare urbană integrată, pentru atingerea unor standarde de calitate și pentru 

durabilitatea mediului construit. 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra sănătății populației, 

economiei, precum și asupra dezvoltării inteligente a orașelor, din întreaga lume. 

Accentul pe tehnologiile orașelor inteligente s-a schimbat, acesta fiind îndreptat către 

sprijinirea oamenilor din comunitățile orașelor și către operațiunile în curs de 

desfășurare pentru diminuarea efectelor produse de pandemie.  

În ceea ce privește conceptul de oraș inteligent, accentul s-a mutat, pe perioada pandemiei 

către programarea direcționată, oferind astfel, soluții privind energia, mobilitatea, 

infrastructura, precum și alte priorități de bază ale orașelor inteligente. De asemenea, în 

ultimul an, pandemia a afectat toate aspectele operațiunilor și producției guvernamentale. 

Aceasta a afectat economia, m icsarand bugetele orașelor și ducând veniturile multor guverne 

locale în incertitudine. Ca urmare, acestea și-au reconsiderat inițiativele orașelor inteligente, 

numărul global al proiectelor scăzând considerabil în ultimul an. 

Pe măsură ce orașele încep, în acest moment, recuperarea după pandemie, este esențial ca 

oficialii acestora să fie hotărâți în cadrul proceselor de luare a deciziilor pentru tehnologia 

orașelor inteligente. Prin urmare este necesara dublarea eforturilor de bază, precum și a 

bazelor tehnologice pentru a putea sprijinii dezvoltarea orașelor inteligente. De asemenea, 

acestea vor avea un impact general asupra populației din orașe, și va avea o importanță 

majoră în următorii ani. 
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2.2 Cadrul strategic comun european 2021-2027 

Strategia de dezvoltare locala a orasului Costesti pentru perioada 2021-2027, va fi 

implementata în conformitate cu prevederile Cadrului Strategic Comun european 2021-

2027, ale Regulamentelor europene aferente, precum și in corelare cu documentele strategice 

la nivel național, regional și județean.  

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, 

în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu 

partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, 

iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea 

integrată aobiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorități: 

I. Îmbunătățirea atractivității Statelor Membre, regiunilor și orașelor, prin 

îmbunătățirea accesibilității, asigurarea unui nivel și a unei 

calități adecvate a serviciilor și protejarea mediului 

înconjurător. 

II. Încurajarea inovării, antreprenoriatului și dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaștere, prin promovarea 

capacității de cercetare-inovare, inclusiv a noilor 

instrumente TIC. 

III. Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin 

atragerea de noi persoane în procesul de ocupare și în activități antreprenoriale, 

îmbunătățirea adaptabilității lucrărilor și a firmelor și investițiile în capitalul uman. 

Conectarea Europei – are scopul de a accelera investițiile pe termen lung, căi ferate, rețele 

energetice, conducte și rețele de mare viteză în bandă largă: 

Ameliorarea legăturilor de transport – investiții în proiecte de infrastructură menite să 

faciliteze transportul de mărfuri și călători, în special între vestul și estul Europei. Investițiile 

se vor axa pe moduri de transport ecologice și durabile. 

Conectarea rețelelor energetice – realizarea de conexiuni între țările UE, care să faciliteze 

furnizarea energiei – atât acelei tradiționale, cât și a energiei provenind din surse 

regenerabile. 

Sprijinirea rețelelor digitale de mare viteză – crearea de rețele în bandă largă și furnizarea de 

servicii digitale paneuropene. Se  vor acorda subvenții pentru crearea infrastructurii necesare 

în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum și a serviciilor electronice 
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în domeniul achizițiilor publice, sănătății, justiției și operațiunilor vamale. Banii vor fi 

utilizați pentru a asigura conectarea și interoperabilitatea serviciilor naționale. 

II.2.1 Corelarea cu Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2021 – 2027 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru 

trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de 

valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre 

îmbunătățirea continuă a calității vieții și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 

trasează obiectivele de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027: 

 

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

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

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării 

Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU 

pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 

2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul 

național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea 

setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României 

pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 

mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență 

și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-

un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

II.2.2 Obiective de dezvoltare durabila la nivel national 

Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu și lung: 

Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 
termen scurt, mediu și lung: 
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ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice 
context 

 Sărăcia este o problemă atât la nivel local cât și la nivel regional, 

respectiv global. Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei 

absolute, însă este necesară continuarea eforturilor pentru a reduce și 

sărăcia relativă și pentru a asigura o viață demnă pentru toți. 

În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele periferice din societate și încurajează 

transformarea societății într-o direcție  care să asigure cetățenilor o viață demnă și prosperă. 

Abordările care vizează eradicarea sărăciei, propuse pentru atingerea acestui scop, includ 

reducerea numărului celor care au risc ridicat de sărăcie și promovarea incluziunii sociale. 

Țintele: 

1.1. Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii de pretutindeni, măsurată 

în prezent ca număr de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,25 $ pe zi. 

1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de 

toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor 

naționale. 

1.3. Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor 

necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a 

celor săraci și vulnerabili până în 2030. 

1.4. Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, în special cei săraci și 

vulnerabili, au drepturi egale la resursele economice, precum și acces la serviciile de bază, 

dreptul la proprietate și control asupra terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire, 

resurse naturale, tehnologii noi potrivite și servicii financiare, inclusiv de microfinanțare. 

1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea 

expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și 

dezastre economice, sociale și de mediu. 

1.6. Crearea unui cadru de politici adecvat la nivel național, regional și internațional, bazat pe 

strategii de dezvoltare orientate către cei săraci și sensibile la aspectele de gen, pentru a 

susține investițiile în acțiuni de reducere a sărăciei. 

 
 
 
 
 



87 
 

 

ODD2: Eradicarea foametei, asigurarea securității 
alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei 

agriculturi durabile. 

Agricultura este importantă pentru întreaga societate. Dacă dorim o 

societate mai sănătoasă, trebuie să ajungem la o agricultură 

sustenabilă. România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva dimensiunii terenurilor 

agricole. Pentru această țară este o prioritate eficiența agricolă și limitarea deșeurilor 

alimentare. Agenda 2030 țintește eradicarea foametei și securitatea alimentară prin creșterea 

productivității agricole și prin reducerea deșeurilor alimentare. 

Țintele: 

2.1 Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în special al celor săraci 

și în situații vulnerabile, inclusiv sugari, la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente 

pe tot parcursul anului. 

2.2 Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv atingerea până în 2025 a 

țintelor  convenite la nivel internațional cu privire la greutatea și talia joasă la copiii sub 

vârsta de 5 ani, și abordarea necesităților nutriționale ale adolescentelor, femeilor însărcinate 

și celor care alăptează, cât și a persoanelor în vârstă. 

2.3 Până în 2030, dublarea productivității agricole și veniturilor micilor producători agricoli, 

în special femei, populațiile indigene, fermieri, păstori și pescari, inclusiv prin accesul sigur 

și egal la  terenuri, alte resurse și factori de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și 

oportunități pentru crearea valorii adăugate și angajarea în activități non-agricole. 

2.4 Până în 2030, asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile și implementarea 

unor practici agricole reziliente, care sporesc productivitatea și producția, contribuie la 

menținerea ecosistemelor, consolidează capacitățile de adaptare la schim bări climatice, 

condiții meteorologice extreme, secetă, inundații și alte dezastre și care îmbunătăăesc în mod 

progresiv calitatea terenurilor și solului. 

2.5 Până în 2020, menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor cultivate și 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor lor sălbatice înrudite, inclusiv prin bănci de 

semințe și plante gestionate corect și diversificate la nivel național, regional și internațional, 

precum și promovarea accesului și un schimb corect și echitabil al beneficiilor care rezultă 

din utilizarea resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale asociate, conform acordurilor 

internaționale. 
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2.6 Adoptarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a piețelor de produse agro-

alimentare și facilitarea accesului în timp util la informații de piață, inclusiv privind rezervele 

de alimente, pentru limitarea volatilității extreme a prețurilor la alimente. 

 

ODD3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor, la orice vârstă 

Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate 

este esențială pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. 

Asistența medicală trebuie să fie modernă și să aibă un caracter 

umanist. Bineînțeles, trebuie asigurată o ambianță adecvată pentru vieți sănătoase și pentru 

promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea domeniului trebuie întărită 

prin prevenire. Totodată, este necesară promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând 

combaterea unor obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului proactiv și favorizarea 

activităților sociale. Abordarea sănătății și bunăstării trebuie să includă și abordarea bolilor 

psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau stigmatizate. 

Țintele: 

Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală de calitate este esențială pentru 

funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Asistența medicală trebuie să fie modernă și 

să aibă un caracter umanist. Bineînăeles, trebuie asigurată o ambianță adecvată pentru vieți 

sănătoase și pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea 

domeniului trebuie întărită prin prevenire. Totodată, este necesară promovarea unui mod de 

viață sănătos, incluzând combaterea unor obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului 

proactiv și favorizarea activităților sociale. Abordarea sănătății și bunăstării trebuie să includă 

și abordarea bolilor psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau stigmatizate. 

3.1 Până în 2030, reducerea ratei globale a mortalității materne la mai puțin de 70 de cazuri la 

100.000 de născuți-vii. 

3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite in randul nou-născuților și 

copiilor până la 5 ani, toate țările având scopul de a reduce mortalitatea neonatală la cel mult 

12 decese la 1.000 născuți-vii și mortalitatea copiilor până la 5 ani la cel mult 25 decese la 

1000 născuți-vii. 

3.3 Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale 

neglijate, precum și combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli 

transmisibile. 
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3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli 

netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării. 

3.5 Intărirea prevenirii și tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv abuzul de droguri și 

substanțe narcotice și a consumului excesiv de alcool 

3.6 Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente 

rutiere. 

3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și 

reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație, precum și integrarea 

sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale 

3.8 Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția riscurilor 

financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de 

bază 

3.9 Până în 2030, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 

produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului. 

3.10 Creșterea considerabilă a finanățării sistemului de sănătate și recrutare, dezvoltare, 

instruire și menținere a personalului medical în țările în curs de dezvoltare, în special în 

statele mai puțin dezvoltate și statele insulare în curs de dezvoltare. 

 

ODD4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

Accesul la educația de calitate este esențial pentru funcționarea 

adecvată a unei societăți durabile. În general, educația este considerată, 

în mod greșit, doar un proces care precede intrarea pe piața forței de 

muncă. Educația ar trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot parcursul vieții, 

indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajate inovația și meritocrația, respectiv conduita 

și emanciparea. Ca să ne apropiem de acest scop, trebuie redus abandonul școlar și este 

necesară îmbunătățirea sistemului educațional, indiferent de locația geografică și de domeniu, 

respectiv proveniență. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea unor condiții 

bune pe această planetă pentru generațiile viitoare. Așadar, din perspectiva Agendei 2030, 

educația este o temă fundamentală. 
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Țintele: 

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar 

și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe 

planul învățării. 

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toti băieții au acces la dezvoltarea 

timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru 

învățământul primar. 

4.3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație 

tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă. 

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe 

relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de 

locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

4.5 Până în 2030, eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal 

la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a 

persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflati în situații vulnerabile. 

4.6 Până în 2030, asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât 

bărbați, cât și femei, dispun de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica 

elementară. 

4.7 Până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru 

dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 

promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității 

culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

4.8 Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel încât să 

corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu dizabilități și oferirea 

unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv pentru toți. 

 

 

ODD5: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 
femeilor și a fetelor 

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societățile 

dezvoltate. Populația globală include peste 50% femei, totuși, există 

numeroase inegalități între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, de exemplu 
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salarii mai mici, violență domestică, probleme de emancipare. Genul cu care se naște cineva 

nu influențează demnitatea și calitatea vieții în societățile dezvoltate. 

Țintele: 

5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de 

pretutindeni 

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

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

5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, timpurii și forțate, 

cât și mutilarea genitală a femeilor 

5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin furnizarea de 

servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilităăii 

partajate în gospodărie și familie, după caz la nivel național. 

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

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

publică. 

5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor 

reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de acțiuni al Conferinței 

Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale Platformei de acțiune de la Beijing și a 

documentelor finale ale conferințelor de revizuire ale acestora. 

 

ODD 6: Asigurarea disponibilității și managementului 
durabil al apei și igienei pentru toți 

Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei, 

respectiv sanitație pentru toți sunt aspirații fundamentale ale 

cetățenilor. Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilității apei și sanitației pentru 

toți. Acest obiectiv include teme variate, de la protecția ecosistemelor acvatice și a Deltei 

Dunării, până la creșterea eficienței în domeniul managementului și aprovizionarea populației 

cu apă curată, potabilă. 

Țintele: 

6.1 Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri 

accesibile pentru toți. 
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6.2 Până în 2030, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 

pentru toți și eliminarea defecării în aer liber, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și 

fetelor și celor în situații vulnerabile. 

6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor periculoase, 

înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea 

sigură la nivel global. 

6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față 

deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de 

apă. 

6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate 

nivelurile, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperarea transfrontalieră. 

6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, 

zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri 

6.7 Susținerea și fortificarea participării comunităților locale în îmbunătățirea 

managementului în domeniul apei și sanitației. 

 

ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 
accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

Cerința pentru energia electrică este în creștere; noi, ca societate, 

trebuie să fim pregătiți și este necesar să ne adaptăm. Energia 

durabilă însemnă de fapt energie regenerabilă. Conform datelor 

Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 

(2015); așadar, am depășit cu 5 ani ținta stabilită de UE pentru 2020. Doar prin încurajarea 

energiei regenerabile și a inovației în domeniu este posibil pentru societatea noastră să 

mențină progresul tehnologic și, în același timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze 

efectele schimbărilor climatice. 

Țintele: 

7.1 Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și 

moderne 

7.2 Până în 2030, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul 

energetic global 
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7.3 Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice 

 

ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, 
deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și 

productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de 
muncă decente pentru toți. 

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii economice 

de aspectele negative de mediu; În plus, ea pune accent și pe 

aspectele sociale. Acest scop implică o creștere economică sustenabilă și promovează munca 

decentă pentru toți indiferent de gen, locație geografică și descendență. În acest context, 

devine vitală abordarea din perspectiva ”nimeni nu rămâne în urmă”. Acest scop include 

facilitarea întreprinderilor mici și mijlocii, diversificarea economiei și extinderea procedurii 

la regiunile în dezvoltare. 

Țintele: 

8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația națională și, 

în special, creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 la sută pe an în țările cel mai puțin 

dezvoltate 

8.2 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

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

utilizarea intensivă a forței de muncă 

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

crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care 

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

acces la servicii financiare 

8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și 

productie, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului, în conformitate cu 

Cadrul pentru 10 ani al programelor privind consumul și producția durabilă, în frunte cu țările 

dezvoltate. 

8.5 Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și 

toti bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală 

pentru munca de valoare egală. 

8.6 Până în 2020, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără 

educație sau formare. 
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8.7 Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne 

și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale 

muncii copiilor, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025, eliminarea 

muncii copiilor în toate formele sale. 

8.8 Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru 

toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante, și cei în locuri de 

muncă precare. 

8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism 

durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale. 

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

accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 

 

ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației 

Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră 

pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația pe 

lângă o infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Aceste trei 

aspecte sunt, bineînțeles, interconectate între ele. Infrastructura modernă este vitală pentru 

creșterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza unei industrii sustenabile. 

Mai mult, inovația este esențială pentru o industrie eficientă și durabilă. Așadar, inovația este 

indispensabilă din perspectiva competitivităăii în secolul al XXI-lea. 

Țintele: 

9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 

regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, 

cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți 

9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile ăi, până în 2030, sporirea semnificativă a 

ratei de ocupare și a Produsului Intern Brut în industrie, în conformitate cu circumstanțele 

naționale, și dublarea acestei cote în țările cel mai puțin dezvoltate. 

9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în special din țările 

în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea 

acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 
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9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni 

durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și 

proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu 

capacitățile respective ale acestora. 

9.5 Intarirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale în toate țările, în special țările în curs de dezvoltare, până în 2030; încurajarea 

inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare la 1 

milion de locuitori și a cheltuielilor publice și private de cercetare și dezvoltare. 

9.6 Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și 

promovarea accesului universal la internet în țările slab dezvoltate până în 2020. 

 

ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și 
între țări 

Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de 

dezvoltare al unei societăți durabile. Inegalitatea poate să apară în 

diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în 

educație, aspectele financiare, etc. Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al 

societății și totodată permite tuturor accesul la resurse. 

Țintele: 

10.1. Până în 2030, realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 

la sută din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională 

10.2. Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a 

tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic 

sau de altă natură. 

10.3. Asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv prin 

eliminarea legilor, politicilor și practicilor discriminatorii, și promovarea legislației, 

politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens. 

10.4. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in scopul 

realizarii progresive a unei egalități sporite. 

10.5. Perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare globale și 

consolidarea implementării acestor reglementări 
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10.6. Asigurarea reprezentării și vocii puternice pentru țările în curs de dezvoltare în 

procesele decizionale din cadrul instituțiilor economice și financiare internaționale globale, 

pentru a oferi instituții mai eficiente, credibile, responsabile și legitime. 

10.7. Facilitarea migrației și mobilităăii ordonate, sigure, reglementate și responsabile a 

persoanelor, inclusiv prin implementarea unor politici de migrație planificate și bine 

gestionate. 

  

ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și 

durabile. 

În România, aportul populației urbane a crescut la 55 % (2016) de 

la 34% (1960). Acest aport este în creștere, așadar este o necesitate 

pentru orașe să se adapteze la această situație. Orașele trebuie să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. În plus, orașele trebuie să combată formele de 

înstrăinare. Trebuie să ținem cont și de comunitățile rurale, și să asigurăm cetățenilor condiții 

pentru o viață demnă,indiferent de ambianța aleasă de ei. 

Țintele: 

11.1 Până în 2030, accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri 

accesibile și modernizarea cartierelor sărace. 

11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea 

rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 

vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate. 

11.3 Până în 2030, consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru 

planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane în toate 

țările. 

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

mondial. 

11.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de decese și a numărului de persoane 

afectate și scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu Produsul Intern 

Brut la nivel global, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent pe 

protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile. 
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11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în 

orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor 

municipale și de alt tip. 

11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și 

accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități. 

11.8 Stimularea conexiunilor pozitive economice, sociale și de mediu între localitățile urbane, 

periurbane și rurale prin intarirea planificării la nivel național și regional. 

 

ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție 
durabile 

Noțiunile de consum și producție constituie termene fundamentale în 

economie. Când producția și consumul devin durabile, se decuplează 

creșterea economică de schimbarea climatică. Acest scop include atât 

conștientizarea resurselor finite cât și aplicarea măsurilor sustenabile, așadar în acest mod se 

proiectează, pentru descendenții noștri, o ambianță similară celei actuale. Această abordare 

are drept consecință un comportament mai conștient,incluzând o producție mai eficientă, un 

management durabil al deșeurilor și, în general, activități în concordanță cu principiile 

protecției mediului. 

Țintele: 

12.1 Implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de consum și producție 

durabile, toate țările luând măsuri, în frunte cu țările dezvoltate, ținând cont de dezvoltarea și 

capacitățile țărilor în curs de dezvoltare. 

12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale. 

12.3 Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a risipei de alimente la 

nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul 

lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. 

12.4 Până în 2020, realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și a tuturor 

deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora, în conformitate cu cadrele convenite la 

nivel internațional, și reducerea semnificativă a emisiilor acestora în aer, apă și sol, în scopul 

de a reduce la minimum efectele adverse ale acestora asupra sănătății umane și a mediului. 

12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, 

reciclare și reutilizare. 
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12.6 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte 

practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare. 

12.7 Promovarea practicilor durabile de achiziăii publice, în conformitate cu politicile și 

prioritățile naționale. 

12.8 Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie 

sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil de viață în armonie cu natura. 

 

ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a 
schimbărilor climatice și a impactului lor* 

Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor 

măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 

propune și descifrarea cauzelor (antropice) în privința schimbării 

climei, însă, probabil cel mai important aspect rămăne să anticipăm problemele estimabile și 

să propunem soluții viabile pentru aceste situații. Efectele schimbării climatice se manifestă 

în toate domeniile vieții, incluzând aspectele de sănătate, de calitatea a vieții și pierderea 

accelerată a biodiversității. Doar acțiunile coordonate la nivel global pot atenua consecinăele 

și pot avea impact semnificativ în acest sens. 

Țintele: 

13.1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și 

dezastrele naturale în toate țările. 

13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri 

naționale. 

13.3 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituăionale privind 

atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie. 

 

ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 
mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare 

durabilă 

Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerț 

și transport, ci depinde fundamental de această ambianță. 

Majoritatea oxigenului din atmosferă (aproximativ 70%) este 

produsă de plantele marine, așadar, putem doar estima cât sunt de importante aceste medii 

acvatice pentru ecosistemul nostru, și este evidentă necesitatea protecției naturii și în acest 
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sens. Schimbarea climei și comportamentul nedurabil constituie principalele amenințări 

pentru oceane și mări. Având 245 km de coastă marină, România trebuie să-și îndeplinească 

și în mod nemijlocit rolul în protecția mărilor și a resurselor marine. 

 
Țintele: 

14.1 Până în 2025, prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în 

special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. 

14.2 Până în 2020, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale, pentru 

a evita impactele negative semnificative, inclusiv prin consolidarea rezistenței acestora, și 

luarea de măsuri pentru restaurarea acestora, pentru a avea oceane sănătoase și productive. 

14.3 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor, inclusiv prin cooperare 

științifică sporită la toate nivelurile. 

14.4 Până în 2020, reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv, 

ilegal, nedeclarat și nereglementat și a practicilor de pescuit distructive, și implementarea 

planurilor de management bazate pe știință, pentru a restabili stocurile de pește în cel mai 

scurt timp posibil, cel puțin la nivelurile care ar asigura un randament maxim durabil, după 

cum este determinat de caracteristicile biologice ale acestora. 

14.5 Până în 2020, conservarea a cel puțin 10 la sută din zonele costale și marine, în 

conformitate cu legislația națională și internațională și în baza celor mai bune evidențe 

științifice disponibile. 

14.6 Până în 2020, interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului care contribuie la 

capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, eliminarea subvențiilor care contribuie la 

pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și abținerea de la introducerea unor subvenții noi 

de acest tip, recunoscînd că tratamentul adecvat și eficient, special și diferențiat pentru țările 

cel mai puțin dezvoltate ar trebui să fie o parte integrantă a negocierii subvențiilor pentru 

pescuit in cadrul Organizaăiei Mondiale a Comerțului. 

14.7 Până în 2030, creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare mici și țările cel 

mai puțin dezvoltate, din utilizarea durabilă a resurselor marine, inclusiv prin gestionarea 

durabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului 
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ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării 
durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a 

pădurilor, combaterea deăertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

Acest scop țintește o temă vastă și ne reamintește că și noi, oamenii, 

facem parte din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria 

omenirii, am ajuns la un stadiu cînd oriunde ne ducem pe Pământ, ne putem da seama de 

impactul antropic. Oamenii de știință au propus să definim această nouă epocă geologică ca 

”Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o ”urmă”imensă pe Pământ, 

acest impact impune și o responsabilitate sporită, un management conștientizat și activități 

corelate în domeniul protecției mediului. Facem parte din biosferă și trebuie să ne îndeplinim 

rolul în condițiile actuale din perspectiva dezvoltării durabile. 

Țintele: 

15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de 

apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și 

terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale 

15.2 Până în 2020, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de 

păduri, stoparea defrițării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a 

împăduririi și reîmpăduririi la nivel global 

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 

inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de eforturi 

pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al degradării solului 

15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 

acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru 

dezvoltare durabilă 

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor 

naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția 

speciilor amenințate. 

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea 

resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este 

convenit la nivel internațional. 

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și 

faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice. 
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15.8 Până în 2020, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce 

semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a 

controla și eradica speciile prioritare. 

15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea 

națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei. 

 

ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție 

pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, 

ci este și o paradigmă nouă despre funcționarea societății. Pentru a 

fi o abordare funcțională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare 

implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toți. În 

plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a 

abordare funcțională doar dacă societatea își va însuți și va trata această perspectivă ca pe o 

viziune proprie și cuprinzătoare. 

Țintele: 

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, 

pretutindeni 

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

copiilor. 

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal 

la justiție pentru toți. 

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

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

organizată. 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale. 

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile. 

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

nivelurile. 
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16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de 

guvernare globală. 

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii. 

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în 

conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale. 

 

ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare 

durabilă 

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, 

la nivel de țară, îndeplinim rolul nostru în acest proiect global. 

Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se 

întâmplă în afara granițelor politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun 

schimbarea direcției dezvoltării într-un sens pozitiv. Problemele globale impun soluții 

globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare internațională pentru 

atingerea obiectivelor din Agenda 2030. Procesul de transformare implică accesul la știința și 

tehnologia inovativă, dezvoltarea capacităților în concordanță cu principiile subsidiarității, 

modificarea comerțului și a economiei într-o direcție mai sustenabilă, și elaborarea variantei 

coerente privind politica dezvoltării durabile. 

Țintele: 

17.1. Consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul internațional pentru 

țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea naționala de impozitare și 

colectarea altor venituri. 

17.2. Țările dezvoltate își vor implementa pe deplin angajamentele privind asistența oficială 

de dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări dezvoltate de a atinge ținta de 0,7 la sută 

din AOD/PNB pentru țările în curs de dezvoltare și între 0,15 și 0,20 la sută din AOD/PNB 

pentru țările cele mai puțin dezvoltate; furnizorii AOD sunt încurajați să ia în considerare 

stabilirea unei ținte constand in  asigurarea a cel puțin 0,20 la sută din AOD/PNB pentru 

țările cele mai puțin dezvoltate 

17.3. Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare din 

surse multiple 

17.4. Susținerea țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității datoriilor pe termen 

lung prin intermediul unor politici coordonate, care vizează stimularea finanțării datoriilor, 
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reducerea datoriilor și restructurarea datoriilor, după caz, și abordarea datoriei externe a 

țărilor sărace puternic îndatorate, pentru a reduce povara datoriei. 

17.5. Adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor pentru țările cel 

mai puțin dezvoltate. 

17.6. Consolidarea cooperării regionale și internaționale nord-sud, sud-sud și triunghiulare 

privind accesul la știință, tehnologie și inovații și îmbunătățirea schimbului de cunoștințe în 

condiții agreate de comun acord, inclusiv printr-o mai bună coordonare între mecanismele 

existente, în special la nivelul Organizației Națiunilor Unite, și printr-un mecanism global de 

facilitare a tehnologiei. 

17.7. Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor prietenoase 

mediului pentru țările în curs de dezvoltare în condiții favorabile, inclusiv în termeni 

concesionali și preferențiali, în condiții agreate de comun acord. 

17.8. Operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de consolidare a 

capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru țările cele mai puțin dezvoltate, până în 

2017, și sporirea utilizării tehnologiei generice, în special a tehnologiei informației și 

comunicațiilor. 

17.9. Consolidarea suportului internațional pentru implementarea eficientă și țintită a 

activităților de consolidarea a capacităților în țările în curs de dezvoltare pentru a sprijini 

planurile naționale în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv prin 

cooperarea nord-sud, sud-sud și triunghiulară. 

17.10. Promovarea sistemului de comerț multilateral universal, bazat pe reguli, deschis, 

nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin 

încheierea negocierilor în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha. 

17.11. Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în special în 

vederea dublării cotei exporturilor la nivel mondial pentru țările cel mai puțin dezvoltate până 

în 2020. 

17.12. Implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote pe o bază 

durabilă pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în concordanță cu deciziile Organizației 

Mondiale a Comerțului, inclusiv prin asigurarea că normele preferențiale de origine aplicabile 

importurilor din țările cele mai puțin dezvoltate sunt transparente și simple, și contribuie la 

facilitarea accesului la piață. 

17.13. Sporirea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea politicilor și 

coerența politicilor. 

17.14. Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă 
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17.15. Respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili și implementa 

politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă. 

17.16. Sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, complementat de 

parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie cunoștințele, expertiza, 

tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare. 

17.17. Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu societatea 

civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale parteneriatelor. 

17.18. Până în 2020, sporirea suportului de consolidare a capacităților pentru țările în curs de 

dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de 

dezvoltare, pentru a crește în mod semnificativ disponibilitatea datelor calitative, în timp util 

și fiabile, desegregate după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrațional, dizabilități, 

localizare  geografică și alte caracteristici relevante în contexte naționale. 

17.19. Până în 2030, dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului 

privind dezvoltarea durabilă care complementează produsul intern brut, și oferă suport pentru 

dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare. 

 

În perioada 2021-2027, Cadrul 

Financiar Multianual al UE și programul Next 

Generation EU vor aduce țării noastre 

aproape 80 de miliarde de euro, care vor fi 

utilizate pentru investiții în infrastructură, 

educație, sănătate, agricultură, mediu sau 

energie, precum și pentru modernizarea 

marilor sisteme publice. Aceste fonduri vor 

sprijini relansarea și transformarea economică 

a României. Astfel, politica bugetară se va 

baza și pe atragerea masivă de fonduri europene, sprijinind mărirea potențialului de creștere 

al economiei.  

Principalele programe de finanțare care stau la baza procesului de programare 2021-2027, își 

propun atingerea următoarelor tipuri de obiective ce ar putea constitui oportunități de 

finanțare pentru la nivel local.  

Pentru următorii ani, România are oportunitatea istorică de a putea beneficia de fonduri din 

partea Comisiei Europene în cuantum de 79,9 miliarde de euro, defalcate astfel: 
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· 46,4 miliarde de euro din Bugetul multianual 2021-2027; 

· 33,5 miliarde de  euro  din  Pachetul  de  relansare  economică (dintre care 16,8 

miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro împrumuturi). 

România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. 

1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

3. Programul Operațional Transport (POT) 

4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

5. Programul Operațional Sănătate (POS) 

6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

8. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). 

 

Programe naționale de finanțare conform obiectivelor Politicii Urbane Orașe verzi și 

reziliente: 

· Programe finanțate prin Fondul pentru Mediu - Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor (MMAP) 

· Programe   pentru   creșterea   eficienței   energetice   a   clădirilor rezidențiale - 

MDLPA 

· Programe de Management al Riscului de Dezastru (DRM) – MDLPA 

· Programul  Național  de  Construcții  de  Interes  Public  sau  Social (PNCIPS) - 

MDLPA 

· Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - MDLPA 

Orașe competitive și productive 

· Programul  Național  de  Construcții  de  Interes  Public  sau  Social (PNCIPS) 

· Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

Orașe echitabile și incluzive 

· Programele de locuințe administrate prin Agenția Națională pentru Locuințe 

(Locuințe pentru tineri, pentru închiriere, Program de construcție a locuințelor de 

serviciu pentru funcționarii publici și personalul instituțiilor publice centrale și 

locale, Locuințe sociale pentru comunitățile de romi)  – MDLPA 
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· Alte programe referitoare la locuire (locuințe sociale, locuințe pentru persoanele 

evacuate din locuințe naționalizate) - MDLPA 

· Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

Orașe bine guvernate 

· Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a 

Regulamentelor Locale de Urbanism – MDLPA 

II.3 Corelare cu Politica Urbană a României. 

 

 Strategia de dezvoltare locală a orașului Costești integrează  in cadrul obiectivelor de 

dezvoltare durabilă propuse pentru perioada 2021-2027, recomandările  formulate pe baza 

celor 4 piloni ai Politicii Urbane a României: Orașe Verzi și Reziliente, Orașe Competitive și 

Productive, Orașe Juste și Incluzive, Orașe Bine Guvernate. 

Orașe verzi și reziliente 

Orașele ar trebui să fie verzi în domeniul producției,  nu  numai  în  domeniul consumului. 

1. Asigurarea de evaluări periodice ale tipurilor și gradelor de poluare legate de 

patrimoniul industrial, dar și de haldele de deşeuri. 

2. Stabilirea unui program de sănătate naţional subvenţionat de controale medicale  

anuale  pentru  boli  potențial  legate  de  poluare 

3. Limitarea traficului rutier 

4. Asigurarea de mijloace alternative de transport verzi 

5. Promovareaconceptuluidecasăpasivăpentruconstrucțiașireabilitarea fondului de 

locuințe publice și private. 

6. Promovarea conceptului de grădini verticale 

7.   Asigurarea unei rețele extinse și accesibile de cişmele publice de apă 

 

Orașe juste și incluzive 

1. Asigurarea capacității administrative adecvate pentru a sprijini persoanele vulnerabile 

și cu venituri mici și familiile care solicită prestaţii   sociale. 

2. Aplicarea Legii nr. 116/2002 

3. Luarea în considerare a formării profesionale sau a programului educațional „A doua 

șansă” ca echivalente ale muncii comunitare conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat (VMG). 

4. Organizarea de lucrări comunitare pentru restaurarea, repararea sau dezvoltarea 

infrastructurii în zonele marginalizate. 
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5. Încurajarea consiliilor locale să compenseze serviciile comunitare cerute de VMG cu 

alte forme de activități utile social. 

6. Acordarea de premii financiare anuale medicilor de familie care au pe listele lor cel 

puțin 10% din pacienţii luaţi în evidenţă persoane care trăiesc în comunități marginalizate și 

sărace. 

7. Acordarea de subvenții farmaciilor și cabinetelor medicale situate în apropierea 

zonelor sărace și marginalizate. 

8. În colaborare cu Oficiul de Sănătate Publică, extinderea și consolidarea rețelei de 

mediatori sanitari. 

9. Oferirea de servicii de asistență socială și consiliere parentală pentru părinții care 

cresc copii cu cerinţe educaționale speciale (CES). 

10. Consolidarea rețelei de mediatori școlari prin sprijinirea activă a școlilor și 

inspectoratelor școlare pentru angajarea de personal specializat. 

11. Organizarea de programe educaționale extra-curriculare non-formale privind 

combaterea discriminării și a prejudecăților. 

12. Oferirea de consiliere juridică  gratuită persoanelor din comunitățile defavorizate și 

marginalizate. 

13. Sprijinirea familiilor cu copii prin prestaţii și servicii sociale în natură și financiare 

pentru a preveni separarea copiilor de familiile lor. 

 

Orașe competitive și productive 

1. Municipalitățile ar trebui să pună în aplicare politici de sprijinire a locurilor de muncă 

verzi, minimizarea deșeurilor și scurtarea lanțurilor de mărfuri. 

2. O mai bună integrare a zonelor urbane cu zonele periurbane. 

3. Promovarea angajării salariaților în agricultură. 

4. Reducerea șomajului în rândul tinerilor. 

6. Acordarea de premii financiare anuale medicilor de familie care au pe listele lor cel 

puțin 10% din pacienţii luaţi în evidenţă persoane care trăiesc în comunități marginalizate și 

sărace. 

7. Acordarea de subvenții farmaciilor și cabinetelor medicale situate în apropierea 

zonelor sărace și marginalizate. 

8. În colaborare cu Oficiul de Sănătate Publică, extinderea și consolidarea rețelei de 

mediatori sanitari. 
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9. Oferirea de servicii de asistență socială și consiliere parentală pentru părinții care 

cresc copii cu cerinţe educaționale speciale (CES). 

10. Consolidarea rețelei de mediatori școlari prin sprijinirea activă a școlilor și 

inspectoratelor școlare pentru angajarea de personal specializat. 

11. Organizarea de programe educaționale extra-curriculare non-formale privind 

combaterea discriminării și a prejudecăților. 

12. Oferirea de consiliere juridică  gratuită persoanelor din comunitățile defavorizate și 

marginalizate. 

13. Sprijinirea familiilor cu copii prin prestaţii și servicii sociale în natură și financiare 

pentru a preveni separarea copiilor de familiile lor. 

 

Orașe competitive și productive 

1. Municipalitățile ar trebui să pună în aplicare politici de sprijinire a locurilor de muncă 

verzi, minimizarea deșeurilor și scurtarea lanțurilor de mărfuri. 

2. O mai bună integrare a zonelor urbane cu zonele periurbane. 

3. Promovarea angajării salariaților în agricultură. 

4. Reducerea șomajului în rândul tinerilor. 

· Structura impozitelor, taxelor sau contribuțiilor: în majoritatea cazurilor, sursele 

alternative au folosit diferite niveluri de impozitare; 

· Administrare: modul în care este implementată noua taxă și care sunt instrumentele și 

entitățile utilizate pentru colectarea sumelor; 

· Echitate: această secțiune prezintă modul în care au reacționat contribuabilii la această 

nouă formă de impozitare și care au fost măsurile luate în considerare de administrațiile 

publice locale pentru a asigura un proces cât mai echitabil; 

· Eficiență economică: această secțiune prezintă care a  fost impactul generat de acest 

impozit asupra bugetului consolidat al administrației publice locale sau modul în care 

fondurile în creștere au fost utilizate pentru dezvoltarea industriei sau a serviciilor specifice 

oferite în oraș. În alte cazuri, impactul nu este exprimat în termeni monetari, ci mai degrabă 

în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare pentru care a fost perceput impozitul. 

· Oportunitatea de implementare în România: această secțiune analizează dacă sursa 

alternativă propusă pentru finanțarea administrațiilor publice locale se află în sfera 

administrării locale, cum ar trebui să se adapteze cadrul de reglementare, cum poate contribui 

la avansarea obiectivelor politicii urbane ale orașelor ecologice și reziliente și care sunt 

lecțiile învățate din alte orașe din jurul lumii. 
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II.4 PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC POST 2020  

Definește viziunea cu privire la domeniile în care România ar trebui să investească cu 

prioritate (politica națională de investiții). 

Obiective tematice privind PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC POST 2020 

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE PAC  

 

 

– conform propunerilor de regulamente 

 Simplificarea și modernizarea 

politicii; 

 Reechilibrarea responsabilităților 

între Bruxelles și statele membre; 

 Sprijin mai bine orientat, bazat pe 

rezultate și pe performanță; 

 Distribuirea mai echilibrată a 

plăților directe; 

 Creșterea așteptărilor în materie de 

mediu și climă. 

 

OBIECTIVE COMUNE ALE PAC  

– conform propunerii de regulament 

 Creșterea competitivității 

 Venituri echilibrate pentru fermieri 

 Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor 

 Dezvoltarea zonelor rurale 

 Sprijinirea reînnoirii generaționale 

 Conservarea peisajelor și a biodiversității 

 Managementul durabil al resurselor 

 Combaterea schimbărilor climatice 

 Reechilibrarea lanțului alimentar 
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DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 Sprijinirea veniturilor agricole viabile și 

reziliența în întreaga Uniune pentru a spori 

siguranța alimentară; 

 Orientarea spre piață și creșterea 

competitivității, inclusiv un focus mai mare pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare; 

 Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul 

valoric; 

 Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și 

facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural; 

 Promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și 

dezvoltarea locală în mediul rural, inclusiv bio-economia și silvicultura durabilă. 

 

BUGETUL PAC 2021 – 2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar 

multianual aferent perioadei 2021-2027 include 365 miliarde 

EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum 

corespunde unei propoziții medii de 28,5 % din bugetul 

general al UE pentru perioada 2021 – 2027. 

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde 

EUR din care 13,3 miliarde este destinată plăților 

directe, 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire 

a pieței (FEGA), iar 6,7 miliarde EUR alocate pentru 

dezvoltarea rurală. 

ALOCĂRILE MINIME/MAXIME OBLIGATORII PENTRU FEADR 

În ceea ce privește alocările minime și maxime prevăzute 

pentru FEADR se propun următoarele:  

• cel puțin 5% din total FEADR – LEADER; 

 • cel puțin 30% intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu 

și climă; 

 • maximum 4% din total FEADR – finanțarea acțiunilor de 

asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și implementarea Planului Strategic. 
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REZULTATE AȘTEPTATE ALE IMPLEMENTĂRII PAC POST 2020 

 Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar; 

 Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea 

securității alimentare; 

 Sporirea valorii adăugate a produselor agricole; 

 Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin 

realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității 

veniturilor agricole; 

 Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural; 

 Atragerea tinerilor în agricultură; 

 Sporirea gradului de asociere; 

 Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor 

climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură; 

 Creșterea calității vieții în mediul rural. 

PROPUNERI PENTRU DIRECȚII DE ACȚIUNE  

ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR POST 2020 

 Sprijin pentru mediu şi climă: 35% 

 Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de 

procesare, servicii de bază în mediulrural, investiții non 

agricole: 38% 

 Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi 

întreprinderi rurale: 8% 

 Cooperarea şi inovare: 6% 

 Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de 

gestionare a riscurilor: 9% 

 Schimbul de cunoștințe și informare şi asistenţă tehnică: 4% 

 

Necesitatea stimulării cercetării și inovării în domeniul alimentației, agriculturii, 

dezvoltării rurale și al bioeconomiei cercetării și inovării agricole, printr-o colaborare mai 

bună a statelor avansate în cercetarea agronomică cu alte state membre care nu au investit în 

cercetare și înregistrează decalaje în acest domeniu. 

Plafonarea obligatorie a plăților directe va afecta grav fermele mari, care respectă 

standardele de mediu și care vor pierde în competitivitate în raport cu importurile din țările 

terțe 
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 II.5 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

În completarea bugetului european pentru perioada 2021-2027, UE a lansat Mecanismul 

de Redresare și Reziliență (#NextGenerationEU), instrument financiar temporar sub forma 

unor împrumuturi și grant-uri disponibile pentru sprijinirea reformelor și investițiilor la nivel 

național. 

Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei cauzate de coronavirus și 

de a face economiile și societățile europene mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite 

pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 

Investițiile și reformele finanțate prin fondurile PNRR trebuie să contribuie la realizarea 

obiectivului de digitalizare în proporție de 20%, alături de îndeplinirea obiectivului privind 

schimbările climatice, în proporție de 37%. Astfel, componenta digitală a proiectelor, ce stă 

la baza conceptului smart city, precum și cea verde vor constitui avantaje pentru eligibilitatea 

proiectelor formulate în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană. 

Ce este Mecanismul de Redresare și Reziliență? 

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar - 

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al 

UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al 

acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza 

Covid19 și consecințele sale economice. Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este 

pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

Care este scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență? 

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și 

reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice 

și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile 

europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și portunitățile tranzițiilor verzi și 

digitale. 

De unde vin banii? 

Din cele 750 miliarde de euro destinate „NextGeneration EU”, Comisia Europeană a alocat 

672,5 miliarde de euro instrumentului temporar MRR în vederea finanțării planurilor de 

redresare și reziliență pe care le elaborează statele membre UE. Bugetul MRR este constituit 

din: A. granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro B. împrumuturi de până la 360 

miliarde euro 

Câți bani primește România prin Mecanismul de Redresare și Reziliență? 
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Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare și 

Reziliență (MRR) la nivel european, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde 

de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro sub 

formă de împrumuturi. Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în 

negociere la nivel european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 

2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 

2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare 

și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026. 

Ce este Planul Național de Redresare și Reziliență? 

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie 

să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește 

domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii 

capacității de reziliență. România se află în această etapă. Planul de Redresare și Reziliență 

pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește 

prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, 

corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de CE. 

Cum este structurat PNRR? 

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții 

publice și reforme propuse în baza Recomandărilor 

Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de 

investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. 

PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția spre o economie verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și 

incluzivă; 

4. Coeziunea socială și teritorială; 

5. Sănătate și reziliență instituțională; 

6. Copii, tineri, educație și competențe. 

Cum se elaborează PNRR? 

Procesul de elaborare a PNRR a fost stabilit prin https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2021/01/MEMO-11.pdf Memorandumul cu tema „Mecanismul pentru 

elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și 

Reziliență” aprobat în ședința Guvernului din 20 ianuarie 2021. Ministerul Investițiilor și 
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Proiectelor Europene (MIPE) este coordonatorul național al procesului de elaborare și 

negociere a PNRR cu Comisia Europeană. În scopul unei abordări unitare a acestor procese și 

pentru promovarea unui document care să răspundă în mod real consecințelor economice și 

sociale ale crizei sanitare, MIPE colaborează cu ministerele de linie în domeniul cărora sunt 

prevăzute investiții și reforme în cadrul PNRR. De asemenea, în elaborarea PNRR, vor fi 

implicate Administrația Prezidențială, Guvernul și vicepremierul coordonator, Secretariatul 

General al Guvernului și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului. 

Ce tipuri de proiecte se finanțează? 

MRR sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra 

economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în contextul 

Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și creșterea 

economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de muncă. PNRR trebuie să 

intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii: Transportul Mediul, schimbările 

climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde Dezvoltarea localităților urbane, 

valorificarea patrimoniului cultural și natural și turism Agricultura și dezvoltarea rurală 

Sănătate Educație Mediul de afaceri Cercetare, inovare, digitalizare Îmbunătățirea fondului 

construit Reziliență în situații de criză. 

Care este termenul limită pentru finalizarea proiectelor cuprinse în PNRR? 

Statele membre au ca termen de finalizare a proiectelor finanțate din Mecanismul de 

Redresare și Reziliență anul 2026. 

 

II.6 Cadrul programatic Regional 2021-2027- Regiunea Sud Muntenia 

Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia 

 

Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud 

Muntenia pentru perioada 2021 - 2027 propune o nouă abordare în elaborarea de politici 

regionale și anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o 

puternică componentă de durabilitate. 

Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor și instrumentelor, noua politică vizează și o 

mai bună corelare cu documentele strategice europene (Pactul Ecologic European, Noua 

Strategie Industrială, Strategia pentru IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, 

etc) și naționale (Programul Național de Reformă 2020, Planul Național de Redresare și 

Reziliență, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă), precum și cu acțiunile vizate de 

politicile naționale sectoriale de dezvoltare. 
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Această nouă abordare a fost generată de contextul european și național în care s-a 

desfăsurat procesul de planificare, dar și de lecțiile învățate din exercițiul de programare 2014 

– 2020.  

În acest sens, elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru 

perioada 2021 – 2027, demarată în anul 2019, a fost realizată într-un context european și 

național mult diferit față de perioada 2014 - 2020. Astfel, atât Uniunea Europeană, cât și 

România se confruntă cu provocări legate de schimbările climatice, precum și efectele 

generate de pandemia globală COVID 19. În ceea ce privește strategiile alese pentru ieșirea 

din criză la nivel european și național, acestea implică restabilirea unor finanțe publice solide, 

reforme structurale de stimulare a creșterii, bazate pe o utilizare mai eficientă a resurselor și 

schimbarea modelului economic prin trecerea la o economie verde, bazată pe cunoaștere, 

precum și investiții orientate spre creștere economică și locuri de muncă, care să ajute firmele 

și societatea sa facă față dublei tranziții – verzi și digitale. 

Drept răspuns la aceste provocări, documentele programatice europene și naționale 

vizează o fundamentare mai realistă și mai concentrată tematic a investițiilor în perioada 

2021 – 2027, care să conducă, în mod real, la creștere economică durabilă. Astfel, Pactul 

Ecologic European reprezintă o foaie de parcurs cu acțiuni menite să încurajeze utilizarea 

eficientă a resurselor prin trecerea la economia circulară, inversarea declinului biodiversității 

și reducerea poluării. Noua Strategie Industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorități-

cheie: menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de 

concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial, asigurarea neutralității 

climatice a Europei până în 2050 și conturarea viitorului digital al Europei. Strategia pentru 

IMM-uri are scopul de a ajuta IMM-urile să facă față dublei tranziții, ceea ce presupune și 

asigurarea accesului la competențele potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de 

a efectua această tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin 

asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul 

durabilității. Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor 

regiunilor din Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. 

Cum politica de coeziune economică, socială și teritorială a Uniunii Europene 

reprezintă o sursă importantă de finanțare a investițiilor esențiale pentru domeniile prioritare 

de dezvoltare a regiunii, structurarea strategiei de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia pentru 

perioada 2021-2021 s-a realizat prin raportarea la cele cinci obiective de politică europene, 

iar indicatorii de monitorizare ai strategiei au fost adaptați la cei menționați în propunerile 

noilor Regulamente europene pentru perioada 2021 – 2027. De asemenea, reprezentând un 
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document ce oferă baza strategică esențială pentru includerea măsurilor și a proiectelor 

implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare, indiferent de sursele de 

finanțare ale acestora, Planul de Dezvoltare Regională 2021 - 2027 Sud Muntenia reflectă 

politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu, etc, relevante la nivel național pentru 

nevoile regionale, motiv pentru care, în elaborarea acțiunilor indicative, s-a ținut seama și de 

acțiunile prevăzute de strategiile sectoriale, precum și de Programul Național de Reformă 

2020, Planul Național de Redresare și Reziliență și Strategia Națională de Dezvoltare 

Durabilă. 

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care printr-o 

abordare cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a regiunii, 

sunt: 

1. Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea 

promovării dezvoltării durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

3. Creșterea economiei regionale prin consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării, 

adoptarea tehnologiilor digitale și stimularea competitivității IMM-urilor autohtone; 

4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și 

a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării 

forței de muncă 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și 

promovarea incluziunii sociale; 

7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii 

Sud Muntenia. 

II.7 Corelarea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud Muntenia 2021 – 

2027 

Abordarea teritorială ar trebui să se afle la baza oricărei strategii teritoriale integrate 

regionale și locale. În practică, aceasta este o strategie de dezvoltare regională care utilizează 

cel mai bine resursele endogene. În același timp, solicită eforturi de coordonare și colaborare 

ale diferitelor părți interesate de la nivel regional și local (instituții guvernamentale, mediul 

privat, instituții de învățământ, cetățeni și diverse organizații neguvernamentale), situate la 

diferite niveluri de guvernare. 
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În primul rând, abordarea teritorială accentuează rolul activ al cetățenilor, 

antreprenorilor, angajaților, profesorilor și cercetătorilor și promovează noi tipuri de 

descoperire antreprenorială. De exemplu, cetățenii nu numai că solicită inovarea sub formă de 

bunuri și servicii, ci devin și o parte activă a ecosistemului regional.Rolul întreprinderilor și 

al mediului de cercetare este mai presus de toate, acela de a sprijini comunitatea în ansamblu 

- inclusiv autoritățile publice - în activități inovatoare (de exemplu, furnizarea de instrumente, 

informații, abilități). O abordare teritorială necesită, prin urmare, participarea și colaborarea 

diferitelor părți interesate dintr- un anumit spațiu.Mai mult, se presupune că contextul 

geografic contează cu adevărat pentru caracteristicile sale sociale, culturale, de mediu și 

instituționale. Nu există o abordare unică, întrucât specificitatea locală este atât inevitabilă cât 

și dezirabilă pentru a dezvolta și implementa o strategie în cadrul unei regiuni. Ceea 

cefuncționează într-un teritoriu nu poate fi transferat în alt teritoriu, oricât de asemănător ar fi 

contextul.Deoarece activitățile economice sunt legate de identitatea teritoriului, nu doar 

economic, ci și fizic, social, demediu și cultural, interacțiunile dintre acești factori leagă 

activitățile economice de teritoriul respectiv. 

În cele din urmă, abordarea teritorială se concentrează pe cunoașterea nevoilor 

teritoriale, a potențialelor soluții precum și a rolului părților interesate in elaborarea 

intervenției de politică, prin promovarea interacțiunilor dintre întreprinderi, grupuri locale și 

factorii de decizie politici. Abordarea teritorială presupune că fiecare teritoriu are resurse 

diferite și, prin urmare, diferite structuri instituționale ce trebuie a fi dezvoltate. Astfel, nu 

poate fi utilizat un singur nivel de guvernanță. Realizarea unei schimbări de guvernanță este 

foarte specifică contextului și depinde de condițiile instituționale, administrative, juridice și 

organizaționale. 
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SIDT SM Viziune generală 

 

 

Strategia regională a fost dezvoltată ca un instrument de politică regională 

complementar pentru soluționarea disparităților și inegalităților. După cum s-a menționat în 

capitolele anterioare, inegalitățile și disparitățile sunt legate de: 

 deficiențe structurale, adică probleme care sunt ancorate istoric în caracteristicile 

economice și sociale specific ale regiunii. Deficiențele structurale pot fi abordate și 

soluționate numai prin investiții la scară națională sau regională. 

 nevoile și potențialul sunt elemente care reprezintă, de fapt, opțiuni pentru dezvoltarea 

endogenă. Se manifestă la un nivel financiar mai mic, dar, în același timp, au nevoie 

de implicarea locală pentru a asigura o schimbare durabilă. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială Sud Muntenia 2021 - 2027 se adresează 

direct acestora din urmă, în timp ce Programul Operațional Regional Sud Muntenia și alte 

programe operaționale naționale finanțate de fonduri europene structurale și de investiții sunt 

mai direct implicate în eliminarea deficiențelor structurale. 

Regiunea are nevoi diverse și există o gamă variată de instrumente/programe pentru 

satisfacerea acestora. Astfel, intervențiile directe prevăzute în SIDT Sud Muntenia pot fi 

implementate prin intermediul strategiilor integrate de dezvoltare teritorială elaborate la nivel 

local. 

Aceste intervenții se subscriu obiectivelor specifice 1.2, 2.7, 2.8, 5.1 și 5.2 din cadrul 

Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, ca de exemplu: 

 Promovarea patrimoniului natural și cultural local, a produselor locale și 

meșteșugărești, a turismului și a activităților culturale prin tehnologii smart și 

ICT (O.S 1.2); 
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 Investițiile în infrastructura verde-albastră vor viza lucrări, servicii și dotări 

(O.S. 2.7) ; 

 Dezvoltarea unor culoare de mobilitate, inclusiv prin intervenții aferente 

depourilor/ autobazelor aferente transportului public și infrastructura tehnică 

aferentă și retehnologizării (O.S. 2.8); 

 Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice de 

categoria A (O.S. 5.1 și O.S. 5.2). 

Intervențiile din cadrul acestor cinci obiective specifice vizează dezvoltarea de orașe 

inteligente și înverzite, precum și stimularea turismului în zonele urbane și non-urbane. 

Totodată, prin strategiile integrate de dezvoltare teritorială elaborate la nivel local pot fi 

prevăzute și alte intervenții complementare, ce pot găsi finanțare în cadrul altor programe de 

finanțare 

 

 II.8 Programul Operațional Regional  (POR)  Sud Muntenia  

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învățate în 2014-2020 și de la 

documentele regionale de programare (PDR, SMITS și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea 

regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea a șase obiective strategice (OST) 

corespunzătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021–2027. Cele șase OST sunt: 

1 Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovație, digitalizare 

și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. 

2 Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței 

energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane  

3 Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la rețeaua TEN-T prin 

investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene 

4 Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale 

5 Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism și patrimoniu 

cultural 

6 Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM 

Integrarea liniilor strategice ale politicii de coeziune europene, cu  acțiunile propuse prin 

POR   Sud- Muntenia 2021-2027 se concentreaza pe cele 5 obiective de politică (OP) ale 

Comisiei Europene: 
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Table 1 
Obiectivele de 
politica ale 
Comisiei 
Europene 

Obiective 
specifice 

Contextul regiunii Sud-Muntenia 

OP1 „O Europă 
mai inteligentă, 
prin promovarea 
unei 
transformări 
economice 
inovatoare și 
inteligente” 

1.1 
Dezvoltarea 
capacităților de 
cercetare și 
inovare și 
adoptarea 
tehnologiilor 
avansate 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, provocările  cele 
mai importante cu care aceasta  se confruntă se referă 
la performanțele scăzute de inovare generate de o 
infrastructură de CDI slab dezvoltată, ce prezintă 
disparități teritoriale în localizare și este deținută cu 
precădere de universitățile  și institutele de cercetare 
din sectorul public, o capacitate limitată de transfer 
tehnologic (generată de existența unui număr scăzut de 
entități de inovare și transfer tehnologic, unei game 
limitate de servicii furnizate de aceștia, număr mare de 
contracte de transfer tehnologic în domenii cu grad 
scăzut de intensitate tehnologică, colaborări slabe cu 
mediul de afaceri), conexiuni  internaționale slabe și o 
participare scăzută la rețelele, platformele și 
programele de cercetare și inovare europene.  
În acest sens, obiectivul specific ce vizează 
dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor avansate va contribui la 
dezvoltarea inteligentă a regiunii, fiind în concordanță 
cu principalele documente strategice la nivel regional 
(Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 și 
Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 2027). 
Totodată, prin sprijinirea dezvoltării capacității 
regionale de transfer tehnologic și continuarea 
eforturilor de construire a capacității instituționale și a 
beneficiarilor în domeniul specializării inteligente, 
acest obiectiv specific contribuie la asigurarea 
continuității strategice a POR 2014 – 2020, realizând 
astfel o abordare pe un ciclu de programare multiplu, 
in concordanță cu lecțiile învățate din perioada 2014 -
2020 și cu recomandările de țară pentru ciclul 2021-
2027 (Comisia Europeană, 2020). În plus, prin 
sprijinirea investițiilor în infrastructura de cercetare și 
a participării mediului de cercetare și a celui de afaceri 
la structuri și rețele europene de cercetare și 
specializare inteligentă  acest obiectiv contribuie și la 
SNCISI 2021 – 2027. 

OP1 „O Europă 
mai inteligentă, 
prin promovarea 
unei 
transformări 
economice 
inovatoare și 
inteligente” 

1.2 
Fructificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor și 
al guvernelor 

RȚ al CE 2020 evidențiază provocările cu care se 
confruntă România în ceea ce privește digitalizarea 
economiei și a administrației publice. La nivel național 
și regional, digitalizarea firmelor, rămâne o provocare 
importantă ținând cont de faptul că, în ceea ce privește 
integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, 
România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, 
cu mult sub media UE. Totodată, populația din regiune 
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deține un nivel scăzut al competențelor digitale ale 
forței de muncă4. 
În ceea ce privește furnizarea serviciilor publice 
digitale pentru cetățeni, la nivelul regiunii Sud 
Muntenia s-au evidențiat o serie de operațiuni digitale 
disponibile la marea majoritate a autorităților publice 
locale, și anume: plata impozitelor, taxelor, amenzilor; 
înregistrarea online a cererilor, petițiilor, sesizărilor și 
formulare necesare pentru diverse operațiuni. Cu toate 
acestea, procesele de lucru din interiorul administratiei 
publice locale sunt digitalizate într-o mică măsură. 
În acest sens, obiectivul specific ce vizează 
fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor va contribui 
la redefinirea strategiei de dezvoltare a regiunii, fiind 
corelat și bazându-se pe prioritățile PDR 2021 – 2020 
și RIS 3 2021 – 2027. Acest obiectiv contribuie 
totodată și la Strategia Națională privind Agenda 
Digitală pentru România 2020 și la implementarea 
recomandărilor cuprinse în Raportul de Țară al 
Comisiei Europene pentru Romania 2019 ce 
recomandă orientarea investițiilor din perioada 2021 - 
2027 pentru a consolida preluarea tehnologiei 
informației și comunicațiilor de către întreprinderile 
mici și mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a 
promova competențele și serviciile digitale și a sprijini 
devoltarea centrelor de inovare digitală. 

OP1 „O Europă 
mai inteligentă, 
prin promovarea 
unei 
transformări 
economice 
inovatoare și 
inteligente” 

1.3 
Impulsionarea 
creșterii și 
competitivității 
IMM-urilor 

În pofida creșterii economice solide din ultimii 3 ani și 
a creșterii productivității medii pe persoană, 
productivitatea României se află în continuare pe 
ultimele locuri în UE. Astfel, un punct vulnerabil al 
economiei românești este dat de ritmul lent al 
transformării economiei și al tranziției către o 
economie bazată pe cunoaștere și inovare. 
În ceea ce privește competitivitatea regiunii, analizele 
regionale ilustrează o creștere economică recentă ce 
are insă o stabilitate fragilă, determinată de 
disparitățile de la nivelul claselor de mărime ale 
firmelor și a concentrării activității economice în plan 
teritorial și al sectoarelor economice. 
Astfel, principalele provocări se referă la dezvoltarea 
și maturitatea ecosistemului antreprenorial, ce se 
caracterizează printr-o structură a economiei de 
dominată de microîntreprinderi, un număr suboptim de 
întreprinderi ce sunt localizate preponderent în mediul 
urban, cu o densitate scăzută în județele din partea de 
sud a regiunii și cu puternice disparități intraregionale 
în ceea ce privește gradul de diversificare economică, 

 
4 29% din populația regiunii nu a folosit niciodată internetul (Eurostat, 2018). 
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o dezvoltare slabă a infrastructurii de sprijin a 
afacerilor (incubatoare și acceleratoarele de afaceri) și 
a gamei de servicii furnizate de acestea, la care se 
adaugă  un un număr în scădere a firmelor inovatoare 
și un stadiu incipient în ceea ce privește dezvoltarea 
clusterelor regionale și a rețelelor de afaceri.  
În acest context, obiectivul specific de impulsionare a 
creșterii și competitivității IMM-urilor este esențial 
pentru dezvoltarea durabilă și inteligentă a regiunii și 
va accelera tranziția economiei regionale spre o 
economie bazată pe cunoaștere, în concordanță cu 
prioritățile principalelor documente strategice 
dezvoltate la nivel regional (PDR 2021 – 2027 și RIS 3 
2021 – 2027). Mai mult, prin sprijinirea investițiilor de 
modernizare tehnologică în întreprinderi, dezvoltării 
infrastructurii și serviciilor structurilor de sprijin a 
afacerilor regionale, sprijinirea clusterelor și a 
activităților de internaționalizare acest obiectiv specific 
contribuie la continuarea asigurării viziunii strategice a 
POR 2014 – 2020, în conformitate cu lecțiile învățate 
din perioada 2014 - 2020. 

OP1 „O Europă 
mai inteligentă, 
prin promovarea 
unei 
transformări 
economice 
inovatoare și 
inteligente” 

1.4 
Dezvoltarea 
competențelor 
pentru 
specializare 
inteligentă, 
tranziție 
industrială și 
antreprenoriat 
 

Lecțiile învățate în implementarea AP1 din POR 2014-
2020 evidențiază necesitatea întăririi capacității 
administrative a instituțiilor cu rol de management al 
fondurilor europene structurale și de investiții pentru 
susținerea specializării inteligente.  
Procesul de descoperire antreprenorială, desfăsurat în 
perioada martie 2019 - iulie 2020, a subliniat 
necesitatea continuării eforturilor de dezvoltare a 
competențelor în domeniul specializării inteligente, 
tranziției industriale și antreprenoriatului.  
În vederea pregătirii potențialilor beneficiari ai Axei 
prioritare 1 este necesar să fie dezvoltate competențele 
actorilor implicați în proiectele pentru specializare 
inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, 
respectiv a antreprenorilor, reprezentanților CDI, 
autorităților publice precum și a altor entități implicate.  
Prin sprijinirea dezvoltării competentelor la nivelul 
IMM-urilor / organizațiilor de CDI / autorităților 
publice/ entităților implicate și a capacității 
administrative a actorilor implicați în elaborarea, 
implementarea,  monitorizarea, evaluarea și revizuirea 
strategiilor de specializare inteligentă și a 
Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) 
se asigură continuitatea strategică a POR 2014 – 2020, 
realizând astfel o abordare pe un ciclu de programare 
multiplu, fiind în concordanță și cu recomandările și 
obiectivele SNCISI 2021-2027, PDR Sud Muntenia si 
Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud-
Muntenia. 



123 
 

OP2 „O Europă 
mai ecologică, cu 
emisii scăzute de 
carbon prin 
promovarea 
tranziției către o 
energie 
nepoluantă și 
echitabilă, a 
investițiilor verzi 
și albastre, a 
economiei 
circulare, a 
adaptării la 
schimbările 
climatice și a 
prevenirii și 
gestionării 
riscurilor” 

2.1 
Promovarea 
eficienței 
energetice și 
reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră 

Creșterea concentrației de GES în atmosferă, în special 
a CO2 , a constituit cauza principală a încălzirii 
pronunțate din ultimii 50 ani; de altfel, clima României 
a suferit o încălzire mult mai rapidă decât media 
globală. 
Poluarea aerului și temperaturile ridicate, cauzate de 
GES, au efecte deosebit de negative asupra 
persoanelor în vârstă, a copiilor și a celor cu probleme 
de sănătate preexistente, precum și asupra unor 
materiale de construcții și construcții care pot fi 
monumente istorice. 
La nivelul RSM, provocările cele mai importante sunt 
la nivelul orașelor, deoarece acestea se confruntă cu o 
calitate precară a fondului de locuit și o poluare 
crescută a aerului. Vechimea clădirilor publice implică 
necesitatea unor lucrări de consolidare, iar eficiența 
energetică scăzută a sectorului rezidențial, cu 
consumuri energetice nesustenabile conduce la 
necesitatea realizării de investiții în aceste clădiri. În 
acest sens, OS 2.1, dorește să soluționeze problemele 
orașelor regiunii, fiind în concordanță cu principalele 
documente strategice la nivel regional (PDR 2021 – 
2027). 
Prin continuarea investițiilor în domeniul creșterii 
eficienței energetice în clădiri rezidențiale și publice, 
acest obiectiv specific contribuie la asigurarea 
continuității strategice a POR 2014 – 2020, realizând o 
abordare pe un ciclu de programare multiplu, în 
concordanță cu recomandările de țară pentru 2021-
2027 (CE-2020). În plus, prin sprijinirea investițiilor în 
infrastructura de clădiri publice/locuințe sociale și în 
sectorul rezidențial din regiune, acest obiectiv 
contribuie și la atingerea țintelor stabilite de Strategia 
Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva 
2050 (16.XI.2018) și de PNIESC 2021-2030. 
OS 2.1 răspunde necesității de intensificare a acțiunilor 
de combatere a schimbărilor climatice reliefate în 
Raportul special al Grupului interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) referitor la 
impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale. 

OP2 „O Europă 
mai ecologică, cu 
emisii scăzute de 
carbon prin 
promovarea 
tranziției către o 
energie 
nepoluantă și 
echitabilă, a 

2.7 
Îmbunătățirea 
protecției 
naturii și a 
biodiversității, 
a infrastructurii 
verzi în special 
în mediul 
urban și 

Principalele provocări  cu care se confruntă regiunea 
se referă la lipsa spațiilor verzi, precum și la pierderea 
acestor spațiilor verzi existente în mediul urban 
datorită creșterii continue a populației Toate aceste 
aspecte conduc la înrăutățirea calității vieții cetățenilor 
și creșterea poluării în mediul urban.  
Parcurile, grădinile publice, pădurile urbane, 
acoperișurile verzi, etc., au ca scop creșterea spațiilor 
verzi din zonele funcționale și îmbunătățirea 
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investițiilor verzi 
și albastre, a 
economiei 
circulare, a 
adaptării la 
schimbările 
climatice și a 
prevenirii și 
gestionării 
riscurilor” 

reducerea 
poluării 

condițiilor de viață ale cetățenilor.  
Totodată, terenurile slab utilizate sau abandonate din 
interiorul orașelor a indus probleme de mediu în orașe 
și au afectat într-o mare măsură comunitatea locală. 
Prin aceste investiții se pot aduce beneficii multiple 
teritoriului, precum conservarea biodiversității sau 
adaptarea la schimbările climatice, asigurarea drenării 
apei sau crearea de spații verzi, modernizarea spațiilor 
verzi existente, asigurarea de locuri de muncă sau 
creșterea prețurilor proprietăților. 
În acest sens, obiectivul specific ce vizează 
îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și 
reducerea poluării va contribui la dezvoltarea durabilă 
a orașelor regiunii Sud Muntenia, fiind în concordanță 
cu principalele documente strategice la nivel regional 
(Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027). Mai 
mult, prin sprijinirea investițiilor în crearea, extinderea  
spațiilor verzi, contribuie la continuarea asigurării 
viziunii strategice a POR 2014 – 2020. 

OP2 „O Europă 
mai ecologică, cu 
emisii scăzute de 
carbon prin 
promovarea 
tranziției către o 
energie 
nepoluantă și 
echitabilă, a 
investițiilor verzi 
și albastre, a 
economiei 
circulare, a 
adaptării la 
schimbările 
climatice și a 
prevenirii și 
gestionării 
riscurilor” 

2.8 
Promovarea 
mobilității 
urbane 
multimodale 
sustenabile 

Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu numeroase 
provocări în ceea ce privește mobilitatea urbană. 
Analiza datelor statistice arată faptul că transportul 
public este subdimensionat, datorită scăderii flotei de 
mijloace de transport și a unui număr scăzut de 
mijloace de transport ecologice, concomitent cu 
creșterea numărului de pasageri transportați. Astfel, 
procesul de modernizare a flotei de transport reprezintă 
o prioritate pentru regiune. 
Alte provocări semnificative se referă la infrastructura 
deficitară pentru utilizarea transportului ecologic și 
interconectivitatea slab dezvoltată pentru toate 
mijloacele de transport motorizate și nemotorizate 
(terminale multimodale, parcări de tip park and ride, 
etc). Dezvoltarea spațială a localităţilor urbane și 
folosirea intensivă a autovehiculelor proprii în lipsa 
transportului public urban de calitate au accentuat 
blocajele în trafic și au crescut poluarea aerului. 
Diminuarea poluării cu emisii de CO2 din aglomerările 
urbane se poate realiza prin crearea unui sistem 
multimodal de transport public urban ecologic și prin 
utilizarea mijloacelor de transport nemotorizate, astfel 
încât acestea să ofere o alternativă eficientă în 
detrimentul folosirii autoturismelor personale. 
În acest sens, obiectivul specific de promovarea 
mobilității urbane multimodale sustenabile vizează 
dezvoltarea transportului urban ecologic motorizat și 
nemotorizat și a infrastructurii necesare care vor 
contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon și 
decongestionarea traficului. Obiectivul se află în 
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concordanță cu PDR 2021-2027, PMUD, cu 
Recomandările de Țară pentru 2021-2027 (Comisia 
Europeană, 2020) și asigură totodată și continuitatea 
strategică a POR 2014-2020 prin tipul de investiții 
sprijinite. Prin susținerea dezvoltării infrastructurii 
transportului urban nepoluant, obiectivul specific 
contribuie la țintele Obiectivului 11 din cadrul 
Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030, prin care se sprijină accesul la sisteme 
de transport sigure, accesibile și durabile pentru toți, în 
special prin extinderea rețelelor de transport public. 

OP3 „O Europă 
mai conectată 
prin dezvoltarea 
mobilității și a 
conectivității 
TIC regionale” 

3.3 
Dezvoltarea 
unei mobilități 
naționale, 
regionale și 
locale durabile, 
reziliente în 
fața 
schimbărilor 
climatice, 
inteligente și 
intermodale, 
inclusiv 
îmbunătățirea 
accesului la 
TEN-T și a 
mobilității 
transfrontaliere 

Rapoartele evidențiază că la nivel național, 
competitivitatea este afectată și de starea și fiabilitatea 
slabă a infrastructurii rutiere care afectează eficacitatea 
mediului de afaceri în ceea ce privește transportul 
intern și transfrontalier al bunurilor și serviciilor, 
limitează mobilitatea forței de muncă și agravează 
disparitățile regionale. Regiunea se confruntă cu slabe 
rezultate în materie de siguranță rutieră, înregistrând 
un număr mare de persoane accidentate în accidente de 
circulație rutieră. 
O rețea extinsă de drumuri de înaltă calitate este 
esențială și pentru creșterea nivelului de educație, care 
va contribui la conectarea comunităților defavorizate 
cu mediul urban, oferind tinerilor accesul la o educație 
mai bună.    
Investițiile preconizate în dezvoltarea infrastructurii 
rutiere, dar și în capacitatea portantă efectivă, vor avea 
beneficii mari pentru industrie, vor oferi accesul la 
forța de muncă disponibilă în zonele îndepărtate prin 
reducerea timpului de călătorie către zonele dezvoltate. 
Lecțiile învățate în perioada 2014-2020 aferente 
domeniului infrastructurii rutiere sunt în continuare 
justificate în raport cu nevoile socio-economice 
existente la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia. Atât dezvoltarea și modernizarea rețelei de 
drumuri județene cât și asigurarea accesului la 
coridoarele TEN-T și implicit la orașe și municipii au 
în continuare o relevanță mare. 
Obiectivul specific privind dezvoltarea infrastructurii 
rutiere intermodale și durabile are un rol important 
pentru economia regiunii, siguranța și bunăstarea 
populației și se află în concordanță cu Planul de 
Dezvoltare Regională 2021-2027 și recomandările de 
țară (Comisia Europeană, 2020), asigurând totodată și 
continuitatea viziunii strategice a POR 2014-2020. 
Prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii rutiere, 
obiectivul specific contribuie la îndeplinirea țintelor 
pentru anul 2030 ale Obiectivului 9 din cadrul 
Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 
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României, prin modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 
inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră.  

OP4 „O Europă 
mai socială prin 
implementarea 
Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale” 

4.2 
Îmbunătățirea 
accesului la 
servicii de 
calitate și 
favorabile 
incluziunii în 
educație, 
formare și 
învățarea pe tot 
parcursul vieții 
prin 
dezvoltarea 
infrastructurii; 

Principalele probleme cu care se confruntă RSM în 
domeniul educației sunt legate de numărul mare de 
unităţi de învăţământ care necesită lucrări de 
reabilitare, modernizare, dotare cu echipamente 
didactice și IT, scăderea numărului unităţilor şcolare în 
ultimii ani, în special în mediul rural (judeţele din 
sudul regiunii), capacitatea insuficientă a sălilor de 
clasă, accesibilitate redusă, distanța și timpul de navetă 
care duc la scăderea gradului de participare a elevilor 
în toate nivelurile de învățământ, a mediilor de 
învățare de calitate care să sprijine procesul de 
învățare.  
În acest sens, obiectivul specific ce vizează 
îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 
favorabile incluziunii în educație, adaptarea unităților 
de învățământ pentru a facilita accesul elevilor cu 
dizabilități, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurii va contribui la 
dezvoltarea socială a regiunii, fiind în concordanță cu 
principalele documente strategice la nivel regional 
(Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027).  
Totodată, se contribuie la asigurarea continuității 
strategice a POR 2014 – 2020, realizându-se, astfel, o 
abordare pe un ciclu de programare multiplu, în 
concordanță și cu recomandările de țară formulate în 
Raportului de monitorizare al educației și formării 
(CE, 2019), la îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
privind Modernizarea Infrastructurii Educaţionale 
2017-2023 și a Strategiei privind digitalizarea 
educației în România. În același timp, prin intervențiile 
favorabile incluziunii în educație a tuturor copiilor/ 
elevilor de la diferitele niveluri de învățământ, POR 
2021-2027 contribuie la realizarea obiectivelor SNIR 
2021-2027. 
Prin sprijinirea creșterii gradului de participare la  
învățământul dual se asigură corelarea cu obiectivele 
Strategiei Naționale de Dezvoltare a Formării 
Profesionale inițiale în sistem dual din România pentru 
perioada 2020 – 2025. 

OP5 „O Europă 
mai aproape de 
cetățeni prin 
promovarea 
dezvoltării 
durabile și 
integrate a 
tuturor tipurilor 

 5.1 
Favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 
economice și 
de mediu la 
nivel local și a 

La nivelul regiunii SM, principalele probleme cu care 
se confruntă aceasta sunt legate de  starea de degradare 
a patrimoniului cultural și natural și conservare a 
obiectivelor de patrimoniu, amenințate de acțiunea 
umană și schimbările climatice,  nivelul redus al 
investițiilor în infrastructurile de turism, fapt ce reduce 
semnificativ numărul de turiști în regiune,  precum și 
insuficiente investiții în crearea și reabilitarea de tabere 
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de teritorii și a 
inițiativelor 
locale” 

patrimoniului 
cultural, 
turismului și 
securității în 
zonele urbane; 

școlare și centre de agrement. 
În acest sens, obiectivul specific ce vizează favorizarea 
dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 
securității în zonele urbane va contribui la dezvoltarea 
atractivității regiunii, aliniindu-se cu documentele 
strategice la nivel regional (PDR 2021 – 2027 și 
Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 2027). 
Totodată, prin sprijinirea dezvoltării integrate și 
durabile, sociale, economice și de mediu la nivel local 
și a patrimoniului cultural, turismului și continuarea 
eforturilor de construire a conceptului unitar de turism 
sustenabil, diferențiat prin calitate, respect față de 
natură și accesibilitate pentru turiști, acest obiectiv 
specific contribuie la asigurarea continuității strategice 
a POR 2014 – 2020, în concordanță și cu 
recomandările de țară pentru ciclul 2021-2027 
(Comisia Europeană, 2020). În plus, prin sprijinirea 
investițiilor în infrastructura de turism și patrimoniu 
cultural, acest obiectiv contribuie și la Strategia 
Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 
2030, precum și  la Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Turismului (2019), care vizează 
valorificarea resurselor culturale și susținerea 
turismului cultural pentru o mai bună protecție a 
patrimoniului cultural. 

OP5  „O Europă 
mai aproape de 
cetățeni prin 
promovarea 
dezvoltării 
durabile și 
integrate a 
tuturor tipurilor 
de teritorii și a 
inițiativelor 
locale” 

 5.2 
Favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 
economice și 
de mediu la 
nivel local și a 
patrimoniului 
cultural, 
turismului și 
securității în 
afara  zonelor 
urbane 

Aspectele problematice cu care se confruntă regiunea 
Sud Muntenia sunt legate de nivelul mare de degradare 
a patrimoniului cultural și natural, de gradul redus de 
conservare a obiectivelor de patrimoniu. În ceea ce 
priveşte infrastructura de turism, aceasta nu se poate 
dezvolta în mod satisfăcător în condiţiile în care se 
oferă insuficiente posibilităţi de cazare, masă, 
agrement etc., precum și insuficiente investiții în 
crearea și reabilitarea de tabere școlare și centre de 
agrement, în pas cu cerinţele pieţei.  
O caracteristică importantă a turismului regional o 
reprezintă faptul că zonele mai slab dezvoltate din 
punct de vedere economic concentrează cele mai 
importante obiective și atracții turistice. Aceste areale 
pot fi revitalizate prin valorificarea potențialului lor 
turistic, contribuind totodată la promovarea unei 
dezvoltări socio‐economice sustenabile în regiune. 
Astfel, obiectivul specific ce urmărește favorizarea 
dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și 
securității în afara zonelor urbane va conduce la 
dezvoltarea regiunii mai aproape de cetățenii ei, fiind 
în conformitate cu documentele strategice la nivel 
regional (PDR 2021 – 2027 și Strategia de Specializare 
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Inteligentă 2021 – 2027). 
În același timp, prin susținerea dezvoltării integrate 
sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, turismului și perpetuarea 
eforturilor de dezvoltare a conceptului de turism 
durabil, accesibil pentru toate tipurile de turiști, acest 
obiectiv specific contribuie la asigurarea continuității 
strategice a POR 2014 – 2020, în concordanță și cu 
recomandările de țară pentru ciclul 2021-2027. De 
asemenea, prin susținerea investițiilor în infrastructura 
de turism și infrastructura culturală prin conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului, acest 
obiectiv contribuie și la Strategia pentru cultură și 
patrimoniu național 2016-2022, precum și  la Strategia 
Națională pentru Dezvoltarea Turismului (2019), care 
urmăresc valorificarea resurselor culturale și susținerea 
turismului cultural pentru o mai bună protejare și 
păstrare a patrimoniului cultural. 

 

 

Prioritati si obiective ale POR Sud-Muntenia 2021-2027 

ID Priorități POR 
 Regiunea Sud Muntenia 

Categoria de 
regiune 

sprijinită 

Obiectivele Specifice selectate 

1 Axa prioritară 1 – O 
regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Mai puțin 
dezvoltată 

OS 1.1 - Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

OS 1.2 - Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 
OS 1.3 - Impulsionarea creșterii și 
competitivității IMM-urilor 
OS 1.4 - Dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție industrială 
și antreprenoriat 

2 Axa prioritară  2 – O 
regiune cu orașe 

prietenoase cu mediul 

Mai puțin 
dezvoltată 

OS  2.1 - Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
OS 2.7  - Îmbunătățirea protecției naturii și a 
biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 
OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane 
multimodale sustenabile 

3 Axa prioritară 3 – O 
regiune accesibilă 

Mai puțin 
dezvoltată 

OS 3.3 - Dezvoltarea unei mobilități 
naționale, regionale și locale durabile, 
reziliente în fața schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
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mobilității transfrontaliere 

4 Axa prioritară 4 – O 
regiune educată 

Mai puțin 
dezvoltată 

OS 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii 
de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii 

5 Axa prioritară 5 – O 
regiune atractivă 

Mai puțin 
dezvoltată 

OS 5.1 - Favorizarea dezvoltării integrate 
sociale, economice și de mediu la nivel local 
și a patrimoniului cultural, turismului și 
securității în zonele urbane 
OS 5.2 - Favorizarea dezvoltării integrate 
sociale, economice și de mediu la nivel local 
și a patrimoniului cultural, turismului și 
securității în afara zonelor urbane 

6 Axa prioritară 6 -  Asistență 
Tehnica 

 
NA 

 

 

 Digitalizarea în administrația publică in contextul  POR Sud- Muntenia 

Importanța orașelor în viața socială justifică acțiunile necesare pentru crearea de orașe 

inteligente. Orașul inteligent trebuie analizat mai puțin prin cantitatea de aplicații IT 

implementate și mai mult prin optimizarea funcțiilor sale. Ideea de oraș inteligent nu se poate 

separa de conceptul de e-Guvernare și trebuie să conțină centrarea soluțiilor pe nevoile 

cetățenilor și companiilor. Totodata, două dintre cele opt domenii de specializare inteligentă, 

identificate în RIS3 SM vizează acest concept : “Localitățile inteligente” și “TIC”. 

RSM era, la momentul 2019, la faza în care se făceau primii pași în implementarea acestui 

concept. Gradul de urbanizare al regiunii este foarte scăzut, diametral opus mediei UE, un 

indicator clar al distanței pe care orașele din această regiune trebuie să le parcurgă pentru a 

implementa acest sistem. 

În urma consultărilor avute cu reprezentanții UAT-urilor din regiune, s-a constatat 

faptul că toate CJ au în implementare/contractare proiecte prin care urmăresc digitalizarea 

serviciilor publice, cu excepția CJ Calarasi. Situația în cazul municipiilor reședință de județ 

este puțin diferită, astfel, doar 4 din cele 7 au în derulare proiecte care au ca obiectiv 

digitalizarea și simplificarea procedurilor administrative.5 Deși majoritatea UAT-urilor nu au 

multe servicii administrative digitalizate, avem și exemple pozitive în acest sens, respectiv 

 
5 MRJ-urile care au proiecte de digitalizare sunt: Pitești, Alexandria, Călărași și Slobozia. 
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orașele Sinaia și Mioveni care furnizeză cele mai multe servicii digitalizate destinate 

cetățenilor .  

Acțiuni indicative: 

 Sprijin pentru intervenții de tip smart-city și smart village, digitalizarea serviciilor 

publice la nivel local si regional, inclusiv asigurarea securitatii cibernetice si 

interoperabilității acestora, prin dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și 

echipamentelor necesare relevante, precum și prin achiziționarea, dezvoltarea, testarea 

și pilotarea de soluții și aplicații; 

 Promovarea patrimoniului natural și cultural local, a produselor  locale și 

meșteșugărești,  a turismului și a activităților culturale prin tehnologii smart și ICT; 

 Întărirea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților și instituțiilor 

publice în domeniul digitalizării administrației publice. 

 

Intervențiile sprijinite vor contribui la furnizarea de servicii noi sau îmbunătățite către 

cetățeni și companii, participând astfel la dezvoltarea inteligentă și transformare economică 

inovatoare a regiunii.  

 Investitiile in  infrastructura de drumuri propuse la nivelul POR 2021-2027 

Regiunea Sud Muntenia are o poziţie geografică strategică, fiind o regiune de graniţă, iar 

drumurile de înaltă calitate trebuie să asigure o bună deschidere internă şi transfrontalieră, 

reprezentând cel mai utilizat mod de transport din regiune. Gradul de dezvoltare a 

infrastructurii rutiere va avea un impact asupra mai multor domenii, printre care dezvoltarea 

turismului și afluxul investițiilor străine. 

Acțiuni indicative: 

 Investiții (construire, reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri 

judeţene care asigura conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și 

extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra 

infrastructurii verzi și refacerea conectivităţii coridoarelor ecologice, realizarea de 

investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de 

condiții meteorologice extreme; 

 Investiții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului prin investiții în 

infrastructura rutieră (pasaje, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, etc), inclusiv 

sisteme de management al traficului; 
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 Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni, bicicliști și nu 

numai. Măsurile orientative enumerate mai jos se vor aplica în funcție de specificul și 

necesitatea fiecărui drum județean: 

 amenajării de tip intersecție giratorie pentru intersecțiile la nivel;  

 introducerea sectoarelor de drum de 2+1 benzi de circulaţie (unde 

este cazul). 

 parapeți de siguranță, acostament;   

 iluminarea drumului public pe timp de noapte, în special în 

intersecții și în zonele cu activitate  pietonală, precum și a 

trecerilor pentru pietoni; 

 materiale retro-reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea;  

 marcajele rezonatoare, orizontale și verticale;  

 limitatoare de viteză din plastic în localități rurale cu drumuri cu o 

singură bandă;  

 trotuare (unde este cazul); 

 benzi dedicate pentru viraje la stânga (unde este cazul) etc. 

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare pentru selectarea proiectelor: 

 conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă; 

 concordanța cu documentele strategice relevante; 

 numărul de persoane (populație aflată în localitățile traversate) deservit de drumul 
județean respectiv, pentru asigurarea conexiunii cu reteaua TEN-T; 

 capacitatea financiară și administrativă de realizare și menținere a investiției 
preconizate de către UAT (urile) beneficiar(e); 

 calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectelor; 

 complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (POT, PNRR, 
PNDL, etc.); 

 respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și 
nediscriminarea. 

Nu vor fi finanțate lucrări și investiții ce privesc mentenanța / întreținerea drumurilor 
județene 
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Reperele procesului de programare 2021-2027 
 

România se află în fața unei 

oportunități istorice. În perioada 2021-2027, 

Cadrul Financiar Multianual al UE și 

programul Next Generation EU vor aduce 

țării noastre aproape 80 de miliarde de euro, 

care vor fi utilizate pentru investiții în 

infrastructură, educație, sănătate, agricultură, 

mediu sau energie, precum și pentru 

modernizarea marilor sisteme publice. Aceste 

fonduri vor sprijini relansarea și 

transformarea economică a României. Astfel, politica bugetară se va baza și pe atragerea 

masivă de fonduri europene, sprijinind mărirea potențialului de creștere al economiei.  

 Principalele programe de finanțare care stau la baza procesului de programare 2021-2027, își 

propun atingerea următoarelor tipuri de obiective ce ar putea constitui oportunități de 

finanțare pentru comuna Buzoești. Ne propunem, includerea tipurilor de operatiuni prezentate 

in cadrul următoarelor programe de finantare ca si repere strategice sau posibile investitii 

propuse a se realiza la nivel local pe termen mediu si lung : 

 

Programul Operațional  

CREȘTERE INTELIGENTĂ ȘI DIGITALIZARE (POCID) 2021-2027 
 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

Obiectiv Specific FEDR (I) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 
Sinergii cu programe europene  
Suport pentru participarea în proiectele europene ERA 
Programe de cooperare bilaterală și transnațională 
Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, sciencepark, Innovationhubs) 
Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme majore CDI 
definite de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de specializare 
inteligentă  
Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de către o organizație de 
CDI/întreprinderi 
“Business Driven Innovation” – Susţinerea activităţii de CDI în întreprinderi, pe toate fazele 
de la idee la piata, asociat domeniilor de specializare inteligenta nationale,      
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Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de organizatiile de cercetare (parteneriate 
organizații CDI și înterprinderi) 
 

Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

Obiectiv Specific FEDR (I) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ) 
Mari infrastructuri CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice CDI din RO 
actualizat, inclusiv proiecte strategice: finanțare construcția/modernizarea/extinderea marilor 
infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare; 
 

Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

Obiectiv Specific FEDR  (II) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 
   Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor servicii publice esentiale  
(fiscalitate, pensii) 
Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost finanţate în 2014-2020 (ex, 
Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală primară/liceu/universitate,  
etc) 
Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viata identificate in 
SNADR 2020 
Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale 
Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și soluții 
complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, 
Blockchain, Quantum Computing etc.) 
Proiecte care vizeaza dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de 
administratia publica (cf. Directiva 2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la dispozitia 
publicului si a reutilizarii lor (ex. : in economie) 
Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și 
infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice) 
Achiziționarea de sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea 
activității de producție sau livrare servicii 
Crearea de website-uri adaptate activității de e-comerț si cu un grad ridicat de interactivitate 
Finanțarea introducerii conexiunilor in banda larga de mare viteza in interiorul firmei  
Finanțarea sistemelor de localizare specializate pentru activitatea firmelor 
(informationtrackingsystems) 
Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 
Finanțarea de inițiative, proiecte si infrastructuri pentru consolidarea siguranței cibernetice si 
creșterea încrederii in  mediul on line și conținut digital 
Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala) 
Design industrial 
Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa) 
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Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 

Obiectiv Specific FEDR   OP3 (I) îmbunătățirea conectivității digitale 

Operațiuni (orientativ) 
Sprijinirea zonelor albe   
Îmbunătățirea capacității autorităților și a beneficiarilor programului. 
Sprijin pentru noile servicii și noile tehnologii 
 

Axa Prioritară 5. Instrumente financiare  

Obiectiv Specific FEDR   (I) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Operațiuni (orientativ) 
Instrumente financiare 
 

Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  

Obiectiv Specific FEDR   (IV) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 
Capacitate administrativă a actorilor implicați în Mecanismul de descoperire antreprenorială 
la nivel național 
Capacitate administrativă beneficiari 
 

Programul Operațional pentru  Combaterea Săraciei 2021-2027  Multifond: FSE+, 
FEDR 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  

(intervenții  adresate Grupurilor de Acțiune Locală) – OP 4 

Obiectiv Specific FSE+oricare obiectiv specific de la (I) la (X) 

Obiectiv Specific FEDR (I) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea 
accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii 
sociale; 

(II) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

(III) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților 
și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe 
și servicii sociale; 

(IV) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală primară; 
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Operațiuni (orientativ) 
Finanţarea Strategiilor de Dezvoltare Locală plasate sub Responsabilitatea Comunităţii 
In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din FSE+) dezvoltarea de 
servicii sociale, educationale, de sanatate, de ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a 
grupurilor dezavantajate si (din FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de 
agrement sau turistica  
Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 
 

Axa prioritară 2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – OP 5 

Obiectiv Specific FEDR (I) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic 
și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

Operațiuni (orientativ) 
Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu cultural din 
cadrul strategiilor DLRC 
 

Axa prioritară 3. Comunitati marginalizate – OP4 

Obiectiv Specific FSE+ (VIII) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților 
țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, (IX)creșterea accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

(X) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

(VIII) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 
comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

Obiectiv Specific FEDR (III) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să 
includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.estimat) prin 
implementarea unor masuri integrate: 
-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, ingrijitor de batrani, 
mediator scolar, consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii 
(populatiescolara sau imbatranita, pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc)  
-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin asigurarea 
accesului la anumite utilitati, renovari. 
Sprijinpentrurealizareadiagnozei sociale si identificareanevoilorpentruautoritățile locale din 
2000 comunitățimarginalizate. 
Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si reglementarii 
juridice/cadastrale a asezarilor informale  
Sprijin louire pentru victime calamitati 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 
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Axa prioritară 4. Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau excluziune 
sociala si ceilalti copii  - OP 4  

Obiectiv Specific FEDR d (II) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii; 

Obiectiv Specific FSE+ (VII) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de 
șanse și participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 

(IV) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

(X) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

Operațiuni (orientativ) 
Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sărace, în vederea îmbunătățiriia 
ngajabilității și autonomiei parintelui singur: 
- acordarea de vouchere before/afterschool 
- Acordarea de vouchere pentru activități de weekend ale copiilor (sport, creație, arta) 
- finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care dorește 
schimbarea domeniului profesional 
- construire /  reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel puțin 5 centre de zi pentru 
copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență) 
- servicii terapie pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament (violență) 
Organizarea de tabere pentru copiii proveniți din familii sărace, pentru a le da posibilitatea să 
experimenteze învatarea prin activități culturale, sportive, recreative, să fie autonomi și să 
socializeze 
Sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială și a celor care 
au părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 

- consiliere 
- orientare în carieră 
- dezvoltare personală și dezvoltarea de abilități de viață independentă 
- monitorizare post-intervenție în vederea asigurării sustenabilității măsurilor 

asigurarea locuinței gratuite prin plata în totalitate a chiriei pentru 12 luni și continuarea 
tranziției prin perceperea încă 12 luni a unei chirii sub prețul pieței imobiliare 
Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de parinți (centre de zi unde 
copiii în pericol de separare de parinți să poată petrece ziua, în afara școlii, iar parinții 
primesc consiliere și îndrumare). 
Pregătirea specialiștilor care lucrează cu tinerii și copiii. 
 

Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane vârstnice 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de 
sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung 
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Operațiuni (orientativ) 
Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind asigurarea 
îmbătrânirii active 
1.Dezvoltarea unor programe pentru încurajareaparticipariivarstnicilor  la viata sociala, 
prevenirea izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării (programe 
intergenerationale, servicii terapie ocupationala etc) 
2.Call center de urgenta și dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente 
(persoane în vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 
 
Infiintarea și dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor 
îngrijirii și al serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul urban, în situatii de 
dependenta și  cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie.  
Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucrează cu persoanele în vârstă. 
 

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Obiectiv Specific FSE+ (VII) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de 
șanse și a participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 

(IX) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; modernizarea sistemelor 
de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung. 

Obiectiv Specific FEDR d (II) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii; 

Operațiuni (orientativ) 
Acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării pe piața muncii  SAU a creșterii 
angajabilității persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către 
furnizori publici sau privați de servicii de ocupare: 
Campanie media 
Informare/diseminare 
Identificare angajatori și persoane cu dizabilități 
Instrument de evaluare a abilităților profesionale și sociale, aplicat de către o echipă de 
specialisti (consilier vocațional, psiholog etc) 
Burse locuri muncă, alte evenimente 
Măsuri de acompaniament pre și post angajare, minim 6 luni 
Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele  fără capacitate de exercițiu sau 
cu capacitate de exercițiu restrânsă, cu sau fără tutore legal (incadrate în grad de handicap 
mintal care au sau nu stabilită măsura de ocrotire prin punere sub interdicție) prin : 
Finanțarea a 50 (cel puțin una pe județ) echipe formate din câte 2 persoane (un jurist și un 
terapeut sau un consilier vocațional) care sa acorde asistență,  în urma unei evaluări   
persoanelor   cu capacitate de exercițiu restrânsă (copii), precum și persoanelor adulte 
încadrate în grad de handicap mintal cu capacitate de exercițiu restrânsă sau  care au sau nu 
stabilită măsura de ocrotire prin punere sub interdicție fără capacitate de exercițiu.  
Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie în centre, fie 
mobile), în cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de 
dizabilitate,  în mod special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a 
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accesa aceste servicii  
Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării 
abilităților parentale specifice 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, în vederea prevenirii institutionalizării 
persoanelor cu dizabilităti inclusiv prin: 
1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilităti prin finantarea a 47 de echipe mobile 
(41 judete plus 6 sectoare în capitala), dupa modelul pilotat cu succes în judetul DOLJ, unde 
sunt doua echipe, una pentru adulti cu dizabilitati și una pentru copii cu dizabilitati, echipe 
care asigura la domiciliu  serviciile specializate de abilitare/reabilitare :  
- echipa formată din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, 
un medic specialist, un psiholog și un sofer 
- leasing pentru 47 autoturisme 
- dotare medicală: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim 
pentru fizio-kinetoterapie 
Creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin asistarea lor prin tehnologie 
asistivă: aparate mobilitate, softuri de citire pentru nevăzători etc 
Calificarea resursei umane existente și disponibile la nivel local/ în familie prin finanțarea 
cursurilor pentru dobândirea calificării de Asistent Personal Profesionist (360h  per curs de 
calificare) 
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, 
locuințe protejate etc) 
Pregătirea specialiștilor în domeniu. 
 

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Obiectiv Specific FEDR d (III) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să 
includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

(II) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

d (III) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 
migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea 
de locuințe și servicii sociale; 

Obiectiv Specific FSE+ (IX) Creșterea accesului egal la servicii de calitate și sustenabile; 
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de 
sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 

Operațiuni (orientativ) 
Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesională a migranților 
1. pachet integrat „ ADULT”  
- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare 
- organizare cursuri lb. română 
- orientare și asistența pentru demersuri administrative 
- profilare, conciliere și orientare în vederea accesului la servicii de ocupare 
- certificarea competențelor 
2. Pachet integrat „ COPIL” 
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- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologică și de îndrumare 
- organizare cursuri lb. română 
- servicii educaționale 
 
1.Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI. 
2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din 
punct de vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea și modernizarea unor spații aflate 
în administrarea autorităților locale (existș acte normative deja aprobate prin care autoritătile 
locale pot pune la dispozitia MAI cladiri neocupate, în scopul integrariimigrantilor. 
Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane și victimele violentei domestice: 
cazare în centre atat pentru victime, cat și pentru minorii aflati în îngrijire, locuințe 
protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, 
suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz 
sanitar, medicamente, transport) 
Sprijin în vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool și droguri 
Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, în vederea 
incluziunii sociale și reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, subventionare 
transport în comun etc 
1. Interventie personalizata  destinata persoanelor fără adapost (PFA) (Asistență medicală 
primară, medicamente, consiliere psihologică, hrană și produse pentru asigurarea unei 
minime igiene corporale, adăpost noapte asistență socială în obținerea actelor de identitate, 
consiliere juridică situații civile/penale etc). Asistența va fi acordată având în vedere metoda 
managementului de caz, în functie de nevoile și optiunile fiecărei persoane în parte. 
2. Dezvoltarea rețelei de servicii sociale pentru PFA (adăposturi de noapte, de urgență, echipe 
mobile, cantine sociale sau masă pe roți), inclusiv înființarea de echipe mobile cu auto care 
asigură îngrijirea personală (ex. dușuri mobile) 
Pregătirea suplimentară a specialiștilor care lucrează cu victimele violenței, dependenții de 
alcool și droguri etc. 
 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

Obiectiv Specific FSE+ (XI) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente 
și/sau asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri 
de acompaniere 

Operațiuni (orientativ) 
- suport material (alimente, produse igienă, obiecte puericultură) 
- pachet sprijin școlar (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte sezon rece)  
- masă caldă (masă pe roți, cantine sociale) 
- măsuri acompaniament.  
 

Programul Operațional CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Obiectiv Specific FSE+ (I) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 
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grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe 
cont propriu și a economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
Realizarea de către centrele /cluburile de tineret  publice sau private sau alți actori interesați a 
unor rețele de lucrători de tineret, identificați/activați și selectați din rândul NEET și instruiți 
pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor, inclusiv NEET, și înregistrarea 
la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de 
ocupare  
Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice adaptate 
tinerilor (consiliere deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, mici stimulente pentru participare 
la instruiri în ocupații divese etc.), inclusiv activități de promovare a acestora 
Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, inclusiv 
NEET (consiliere, inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, 
formare profesională/ucenicii/stagii, evaluare de competențe, programe de a doua șansă, 
prime de instruire destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,  
subvenționarea costurilor aferente școlii de șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii 
scurte la diferiți angajatori pentru a lua contact cu domeniul respectiv de activitate, stimulare 
angajatori post-ucenicie) 
Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și pentru finanțarea 
investițiilor care să permită utilizarea acestor forme 
Programul “Voluntar Sâmbătă”  (acordare de granturi):  
- familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu aspectele ce țin de 

practicarea unei meserii;  
- dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea termenelor, 

punctualitatea, încrederea în sine etc. 
- obținerea experienței în muncă 
 

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație) 

V.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de monitorizare și 
avertizare pentru combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii adresat 
copiilor și tinerilor, care fie sunt în situație de risc de abandon școlar, fie sunt în afara 
sistemului educațional prin acțiuni precum: 

a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate pentru 
implementarea mecanismului operațional de detectare și identificare a riscului și de 
prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar; 
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b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților de 
învățământ, prin intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au copii / elevi / 
tineri în situație de risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii. 

d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național. 

V.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de monitorizare, 
prevenire și combatere a fenomenelor de segregare școlară, prin: 

a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și din 
comunitate pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire și combatere a 
fenomenelor de segregare școlară; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național; 

d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a bazelor de date, 
astfel încât să fie asigurată colectarea consecventă și profesionistă a datelor, precum și 
adecvarea mecanismului la condițiile specifice ale școlii/ comunității/ etc 

V.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau 
CES, prin măsuri precum: 

a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională (formare inițială 
și continuă, peerlearning, rețele profesionale, mentorat etc) care să faciliteze individualizarea 
învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele 
elevilor/copiilor/tinerilor, pentru: 

 Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

 Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, în domeniul 
educației incluzive de calitate; 

c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine 
centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ elevii/tinerii cu 
dizabilități/CES; 

e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația copiilor/elevilor/tinerilor cu 
dizabilități/ CES (rampe de acces, indicatoare, grupuri sanitare, mobilier etc); 

f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini favorabile 
incluziunii. 

Educație timpurie 

V.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A 
COPILULUI (ÎETC) prin diversificarea și flexibilizarea SERVICIILOR DE SUPORT 
SOCIO-EDUCAȚIONAL (educație antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate 
pentru copiii care provin din familii defavorizate: 

 Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu actorii de la 
nivel local implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, precum și pilotarea 
și/sau extinderea unor servicii complementare (centre de joacă, ludoteci etc.) pentru 
copiii de la naștere la 6 ani, în coordonarea metodologică a serviciilor standard (creșă și 
grădiniță);  

 Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, jocuri educative, cărți 
de colorat, caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru încurajarea participării la 
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educație timpurie a copiilor de 5 ani care, conform noilor prevederi legale în vigoare, fac 
parte din învățământul obligatoriu; 

 Granturi pentruISJ/ISMB și CCD pentru pilotarea și implementarea unor metode și 
tehnici de predare, inovatoare și eficace, în  clustere; 

 Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două niveluri: 
antepreșcolar și preșcolar pentru sprijinirea implementării noului curriculum pentru 
educație timpurie, precum și pentru implementarea unor metode și tehnici inovatoare; 

 Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
rechizite, acoperirea/ decontarea cheltuielilor de masă etc. pentru susținerea copiilor 
antepreșcolari și preșcolari care aparțin grupurilor vulnerabile  

 Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu informații standard 
pentru APL-uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei acestora cu privire la 
înființarea/extinderea serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani 
MASURA SISTEMICA - MEC 

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru 
familiile copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare pe familiile copiilor proveniți 
din grupuri vulnerabile (în special pentru persoane care au în grijă copii cu dizabilități sau ai 
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

V.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A 
COPILULUI (ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE VULNERABILE prin dezvoltarea 
sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea 
mentoratului didactic, cu focalizare pe teme de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu 
CES/dizabilitati, tratarea diferențiată, prevenirea și combaterea segregării, echitatea în 
educație, drepturile copilului, comunități care educă/învață etc. pentru susținerea procesului 
de promovare a principiilor educației incluzive. 

- Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ TRASEE 
FLEXIBILE DE FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel de unitate (inclusiv 
activități de Peer Learning, activități de formare profesională continuă la nivel de 
unitate, microcercetare educațională etc.) pentru îmbunătățirea competențelor 
personalului care oferă servicii de educație și îngrijire timpurie  

- Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile; 

- Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de resurse deschise 
pentru predare-învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor educației incluzive 
(v.2.2.); 

- Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A FORMĂRII 
CONTINUE și a efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele copiilor antepreșcolari 
și preșcolari, îndeosebi la rezultatele copiilor  din grupurile vulnerabile (cu 
dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.) (v.2.4.) MASURĂ SISTEMICĂ – 
MEC 

Învățământ primar și gimnazial 

V.1.2. Dezvoltarea și Extinderea Programului „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”, 
complementar cu programul “Masă caldă” care să includă educație remedială pentru 
asigurarea dezvoltării competențelor cheie și a succesului școlar, suport educațional (inclusiv 
dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), consiliere 
și activități recreative și de socializare, în special pentru elevii proveniți din grupuri sau 
zone dezavantajate, inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să 
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sprijine școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și 
a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ 

V.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru 
finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor 
profesionale și liceale, cu accent pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  

 servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.  

 asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc. 

 dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de accesibilizare a 
unităților de învățământ 

 asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei umane care asigură 
transportul elevilor din mediul rural către școli.  

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru 
părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor 
provenind din grupuri vulnerabile (inclusiv pentru persoane care au în grijă copii ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

V.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar obligatoriu de 
către persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea și extinderea 
PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ, cu acțiuni precum: 

 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel 
încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la Program; 

 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de 
pregătire profesională; 

 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel 
încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de 
exemplu: servicii de transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de 
îngrijire pentru persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-
medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să 
fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar 
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin continuarea studiilor în învățământul 
secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare profesională a 
adulților, prin ocuparea unui loc de muncă etc.) 

Învățământ secundar superior 

V.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru 
continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent pe elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, precum:  

 dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în special pentru elevii 
proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, prin organizarea și finanțarea 
orelor/programelor remediale și a măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, 
dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), inclusiv prin organizarea și 
finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine, prin măsuri integrate, școli cu nevoi de 
ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție 
către nivelul următor de învățământ; 

 asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de consiliere și 
orientare profesională, pentru dezvoltarea personală a elevilor şi înzestrarea cu 
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competențe necesare pentru un management eficient al propriei persoane/propriului 
parcurs educațional/propriei cariere; 

 organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca măsuri de asigurare a 
oportunităților egale pentru copiii expuși riscului de abandon școlar, inclusiv prin 
aplicarea datelor provenite din cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din 
diferite proiecte; 

 finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la educație a 
elevilor proveniți din grupuri dezavantajate sau zone izolate (costuri cu internatul, 
transport, burse etc.); 

 asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de transport care 
asigură transportul elevilor din mediul rural izolat către școli/licee;  

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga 
comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din 
învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri 
vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate). 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni 
de conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii 
sistemului către grupurile vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor 
complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni 
de conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia 
în dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și 
economică. 

V.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin organizarea 
unor oportunități variate de dezvoltare profesională: formare (inițială și continuă), 
peerlearning, rețele profesionale și mentorat pentru cadrele didactice, inclusiv prin furnizarea 
unor materiale suport pentru predare-învățare-evaluare 

 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea 
metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea 
tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, 
revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.;-  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării 
de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării 
de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant, în 
domeniul educației incluzive de calitate; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine 
centrarea pe elev și abordarea incluzivă a demersului didactic. 

Învățământ terțiar 

V.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților  

din  grupurile dezavantajate/ subreprezentate, prin  

PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI UNIVERSITAR  
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și implementarea de activități specifice: 

 

 GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR,  

în vederea operaționalizării unor mecanisme instituționale de monitorizare a nevoilor 
studenților prin centrele consiliere și orientare profesională; 

 

 GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITAȚII INSTITUȚIONALE A 
UNIVERSITĂȚILOR  

pentru a oferi servicii de consiliere relevante, mentorat, pentru dezvoltarea și aplicarea 
unor chestionare specifice, survey-uri online etc 

- SPRIJIN PENTRU STUDENȚII  
CU RISC DE ABANDON IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR  
(burse, alte tipuri de masuri de sprijin) 
 

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 
formare profesională  

Obiectiv Specific FSE+ iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

IV.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne de învățare 
pentru elevi, profesori și echipele manageriale cu ajutorul noilor tehnologii în special 
pentru elevii din grupuri vulnerabile (elevi cu dizabilități/ CES, elevi care provin din medii 
dezavantajate socio-economic, elevi romi) 

IV.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității sistemului de 
educație, prin adaptarea și interconectarea bazelor de date și dezvoltarea competențelor 
resursei umane cu responsabilități în domeniu 

IV.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea formării 
profesionale inițiale și continue a personalului didactic (inclusiv prin organizarea și 
finanțarea de programe de conversie profesională) în domenii unde există un deficit curent 
și estimat de cadre didactice, cu accent pe RU din școlile din medii dezavantajate socio-
economic 

Învățământ secundar superior 

IV.1. MASURA SISTEMICA: 

Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, prin:  

 elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, pentru creșterea 
calității  și o mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața muncii; 

 creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a curriculumului național 
la nevoia de competențe a pieței muncii și la provocările progresului tehnologic; 

MASURI COMPETITIVE: 

 dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la resurse 
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Operațiuni (orientativ) 
educaționale de învățare relevante, care sprijină dezvoltarea competențelor; 

 organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv individualizat, ca măsuri de 
asigurare a oportunităților egale pentru toți copiii, inclusiv prin aplicarea datelor 
provenite din cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite proiecte;  

 dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire suplimentară, care 
să includă suport educațional, consiliere și activități recreative și de socializare etc.; 

 sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor transversale, și 
asigurarea succesului școlar, prin organizarea și finanțarea măsurilor de suport (inclusiv 
dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.); 

 asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere și orientare 
profesională, pentru cunoașterea resurselor personale ale elevilor, dezvoltarea personală 
a acestora şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un management eficient al 
propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei cariere; 

 revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare şi evaluare a 
calităţii educației la nivelul sistemului și al fiecărei unități de învățământ, inclusiv 
prin  creșterea relevanței autoevaluării, a evaluării externe, prin implicarea în procesul de 
monitorizare și evaluare a factorilor interesaţi și colectarea feedback-ului acestora(elevi, 
părinţi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității etc.); 

 organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe care să sprijine 
elevii în cunoașterea oportunităților de continuare a educației la niveluri superioare sau 
de acces pe piața muncii.  

IV.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea monitorizarii și 
evaluarii sistemului de invatamant precum și in vederea imbunatatirii serviciilor publice 
din domeniu  

IV.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, 
studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 

IV.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în condiții de înaltă 
calitate de cadre didactice calificate, prin sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului 
didactic, prin:  

 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și 
implementarea metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea 
învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și 
interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.; 

 organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru aprofundarea 
sau extinderea competențelor profesionale (inclusiv prin organizarea și finanțarea de 
programe de conversie profesională) 

 dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate adaptării tehnicilor de 
predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor cu 
CES/dizabilități;  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și 
implementării de activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine 
centrarea pe elev, evaluarea formativă și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

IV.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul 
preuniversitar (educație generală) prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de 
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Operațiuni (orientativ) 
grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate 
internațională.  

Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale 
pentru elevi și personalul didactic va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile 
de origine a unei acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul educație școlară. 

La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 
2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei 
perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a 
institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a 
mobilităților internaționale de învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri 
bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+. 

Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de 
către ANPCDEFP dupa regulile Erasmus+, apoi, fiecare institutie acreditata va putea solicita 
finantare FSE+ avand ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finantarea 
Erasmus+ 

 

Obiectiv Specific FSE+ (V) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 
Învățământ primar și gimnazial 

V.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală după 
școală”: 

 peerlearning și peermentoring; 
 dezvoltarea consorțiilor școlare; 
 măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte nonformale și informale; 
 elaborarea de materiale de învățare; 
 promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și elaborarea unor studii și 

analize care să identifice noi măsuri ameliorative pentru programele SDS;  
diseminare exemple de bune practici SDS 

Învățământ terțiar 

V.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare: 

 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de nivel secundar 
superior și instituții de învățământ superior pentru oferirea unor servicii educaționale 
adaptate categoriilor de elevi în risc (inclusiv în aria consilierii și orientării școlare și 
profesionale a elevilor); 

Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior care 
implementează acțiuni specifice pentru atragerea elevilor din grupuri defavorizate 
(caravane, cursuri demonstrative în școlile din mediul rural, materiale de informare cu privire 
la facilitățile sociale pentru studenți etc.) 
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Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

Obiectiv Specific FSE+ (IV) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

IV.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a 
competențelor cheie ale elevilor, prin: 

 dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii (inclusiv a 
materialelor suport pentru implementarea acestuia și pentru evaluarea rezultatelor 
învățării); 

 formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea 
facilitării dobândirii competențelor cheie, cu accent asupra competențelor digitale și 
a celor antreprenoriale; 

 dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți economici/ 
organizații publice și private relevante 

IV.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, 
softuri educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor 
cheie ale elevilor, în mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale, astfel încât să 
fie asigurate premisele formării profesionale în acord cu cerințele și tendințele manifestate în 
societatea contemporană. 

IV.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație și 
formare, în acord cu interesele elevilor,cât și cu nevoile pieței muncii, prin intervenții 
precum: 

 dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de 
CJRAE/ CMBRAE (inclusiv prin formarea personalului propriu, suplimentarea și 
diversificarea resurselor umane etc.); 

 cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor nonguvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională; 

 asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale 
(platformă națională de orientare și consiliere profesională) și a altor materiale necesare 
pentru un proces eficient de consiliere; 

 dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și îndrumare pentru elevii 
din ÎPG și familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât să fie în mod realist identificate 
interesele și ariile de performanță ale elevilor, cât și opțiunile de continuare a studiilor în 
vederea asigurării relevanței pregătirii pentru viitorul lor socio-profesional 

Învățământ secundar superior 

IV.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de monitorizare a 
inserției socio-profesionale a absolvenților sistemului de învățământ preuniversitar 

IV.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, pentru 
fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu 
dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 
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Operațiuni (orientativ) 
 dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare; 

 programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica specialității, a 
personalului didactic auxiliar și a tutorilor din companii; 

 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant;  

 pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare inovatoare și 
eficace; 

 dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații 
publice și private; 

IV.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din învățământul 
secundar, la nevoile societale actuale, astfel încât competențele absolvenților să fie în 
concordanță cu cele cerute pe piața muncii. Implementarea unui mecanism de monitorizare a 
evoluțiilor probabile de studenți, a  absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței 
forței de muncă, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la 
nivelul întregului sistem de învățământ universitar 

IV.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri 
educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor digitale, 
ale elevilor, studentilor și cadrelor didactice pentru formarea profesională în acord cu 
tendințele manifestate în societatea contemporană. 

IV.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării 
competențelor cheie, precum și a celor profesionale și transferabile, pentru adaptarea 
sistemelor de educație și formare la nevoile pieței muncii, inclusiv prin recunoașterea 
competențelor dobândite în contexte non-formale și informale, pentru o mai bună integrare pe 
piața muncii. Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a învățării în contexte non-
formale și informale 

IV.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise (open 
educationalresources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri deschise online 
(MOOC- Massive Open Online Courses) în limba română pentru competențe cerute de către 
piața forței de muncă. 

IV.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv 
formarea personalului din centrele de consiliere), în vederea îmbunătățirii accesului informat 
la programe de educație și formare, în acord atât cu interesele elevilor și studenților, cât și cu 
nevoile pieței muncii – implicarea angajatorilor si/sau a organizațiilor neguvernamentale în 
furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare 
personală etc.  

IV.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor 
digitale (platformă națională de orientare și consiliere profesională) și a altor material 
necesare activitatilor CJRAE/CMBRAE; 

IV.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor identificate de piața 
muncii, prin formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării abilităților digitale și 
antreprenoriale 

IV.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, la formarea 
și dezvoltarea competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice în vederea implementării 
unui curriculum bazat pe competențe, a adaptării acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, 
luând în considerare nevoile specifice ale copiilor din grupuri și medii dezavantajate 
IV.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, transport, 
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Operațiuni (orientativ) 
cloudeducational (specializare inteligentă); 

Învățământ terțiar 

IV.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIUși a abordărilor didactice din 
învățământul terțiar, la nevoile societale actuale, pentru adaptarea competențelor 
studenților și a absolvenților la dinamica pieței muncii. 

 Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor numărului studenților, 
a absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor pieței forței de muncă și a inserției 
absolvenților pe piața muncii, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării 
ofertei educaționale, la nivelul întregului sistem de învățământ universitar și la 
nivelul instituțiilor de învățământ superior. Mecanismul va include analiza și 
evaluarea măsurilor și acțiunilor întreprinse în perioada anterioară de finanțare și 
continuarea procesului de adaptarea și inter-operaționalizarea bazelor de date din 
sistemul de învățământ superior necesare monitorizării inserției absolvenților de 
învățământ universitar pe piața muncii (dezvoltarea mecanismului de monitorizare 
a inserției absolvenților dezvoltat în proiectul comun MEC-MMPS). (MĂSURĂ 
SISTEMICĂ-CONDITIE FAVORIZANTĂ). 

Susținerea universităților în vederea: 

- realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea absolvenților, ținând cont 
de particularitățile fiecărui program de studiu. 

- adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața muncii (studii, 
analize, modificări de conținut ale procesului didactic etc.); 

- dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de forță calificată 
de muncă la nivel local și regional; 

- facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor neguvernamentale și studenți, 
prin intermediul unor parteneriate între instituții de învățământ superior și aceste entități 
(mese rotunde, workshop-uri, târguri de joburi etc.) 

 Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și continuu între 
instituțiile de învățământ superior și mediul economic/parteneri sociali (MĂSURĂ 
SISTEMICĂ) 

 ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZAREA ȘI 
EVALUAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

 inventarierea tuturor  măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum și adaptarea și inter-
operaționalizarea bazelor de date existente în perioada anterioară de finanțare; 

 implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior a unor baze de 
date, servicii publice oferite comunității, comunicarea/schimb de date cu MEC, formarea 
personalului didactic auxiliar  implicat in managementul școlarității 

IV.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME 
UNIVERSITARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN 
ROMÂNIA, LA SOLICITAREA AGENȚILOR ECONOMICI, pentru adaptarea ofertei 
universităților la solicitările pieței muncii.  

 Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior: 

 în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate 
profesionale, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă. 

 pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți economici locali sau 
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Operațiuni (orientativ) 
regionali, în baza unor nevoi identificate în piața muncii; 

 pentru atragerea de studenți/doctoranzi in domeniile relevante pentru piața forței de 
muncă prin diverse mecanisme: Burse, susținere mobilități etc. 

 pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în domeniile de specializare 
inteligentă; 

dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute de către 
piața forței de muncă 

IV.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul terțiar prin 
asigurarea unui sprijin financiar suplimentar tuturor studentilor pentru granturile de 
mobilitate, din fonduri suplimentare FSE+, pentru dobândirea unor experiențe noi de 
învățare. 

În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este unul 
necompetitiv; fiecare universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma procesului de selectie 
derulat in Erasmus+, va putea solicita finantare suplimentara din FSE+ avand ca document 
justificativ decizia de finantare Erasmus+  

IV.1.9 Implementarea unui program pentru Internaționalizarea Învățământului Superior 
în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia prin:  

 sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România 
are lipsă de specialiști 

 Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități 
europene/universități care doresc sa acceadă la astfel de rețele (mobilități studenți, 
proiecte colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, proiecte 
„twining”, etc) 

 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe lingvistice/digitale 
pentru cadrele didactice 

IV.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE PROFESIONALA (INCLUSIV FORMAREA PERSONALULUI DIN 
CENTRELE DE CONSILIERE), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe 
de educație și formare, în acord atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii: 

 realizare de studii, analize; 

 creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesionala a studenților din anii 
terminali (servicii online, teste și evaluări online etc.); 

 creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, materializat concret prin: 
dotarea cu resurse materiale, resurse software, formarea personalului din centrele de 
consiliere;  

 implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea 
serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală 
etc. 

 atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea 
serviciilor de consiliere și orientare profesională. 

IV.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și 
corelate cu cerințele pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea competențelor studenților 
conform nevoilor identificate de piața muncii: 

 Formarea cadrelor didactice în vederea:  
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Operațiuni (orientativ) 
 îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a dezvoltării 

competențelor profesionale specifice domeniului IT, prin participare la: programe de 
schimb de bune practici, peerlearning, cursuri, etc. 

 dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale; 

 Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi simulate, 
târguri IS, programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și cu cele ale studenților, 
etc); Granturi pentru finanțarea unor scheme de antreprenoriat (de tipul startupstudents); 

 Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea 
tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de 
stagii de practică la potențiali angajatori, programe de internship/programe de 
învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate 
la nivelul instituțiilor de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea 
implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă 

 Asigurarea unor resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, 
studenți și cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități (max 10%): 
echipamente, softuri, dezvoltări și integrării în procesul didactic  

 

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 
profesional și tehnic  

Obiectiv Specific FSE+ (V) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 
V.1.1Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 
profesională prin acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, masă și 
transport ale elevilor înscriși în învățământul profesional inclusiv dual (ÎP), din mediul rural 
şi din medii defavorizate, populația romă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau 
deficiențe 
V.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile vulnerabile și 
centrarea pe elev a demersului educațional, pentru prevenirea și combaterea abandonului 
școlar și a părăsirii timpurii a școlii, prin formarea personalului didactic pentru 
individualizarea învățării și utilizarea de  tehnici didactice inovative și adaptate la 
nevoile grupurilor dezavantajate/ cu dizabilități, precum și extinderea/ generalizarea 
intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, prin programe 
de sprijin individualizat 
V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de 
sprijin, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul 
preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în 
particular pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate). 
 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 

conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii 
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Operațiuni (orientativ) 
sistemului către grupurile vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor 
complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 
conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în 
dezvoltarea personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

V.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și tehnic pentru 
creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe prin programe remediale 
inclusiv prin: 
- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe  
- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport pentru elevi, 
materiale didactice, etc. 
VI.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și facilitarea 
accesului pe piața munciiprin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
recunoaștere a rezultatelor învățării  din învățământul secundar în învățământul terţiar 
non universitar 
IV.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a 
politicilor publice privind formarea profesionalăla nivel de sistem, inclusiv prin formarea 
actorilor relevanți de la nivel regional/ județean/ local care contribuie la implementarea 
mecanismului și prin colectarea periodică și consecventă a datelor 
 asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin dezvoltarea și 

implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de 
muncă (WBL) în IPT, inclusiv prin formarea monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și 
operaționalizarea instrumentelor specifice inclusiv prin: 
- formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor economici pentru 

Asigurarea calității învățării la locul de muncă  
- vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii economici 

parteneri ai unităților de învățământ care furnizează componenta de învățare la locul 
de muncă 

- elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea monitorizării calității 
învățării la locul de muncă în companiile partenere  

- dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor 
economici implicați în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual 

 fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări legislative/metodologice și a unor 
măsuri de îmbunătățire a relațiilor parteneriale, prin dezvoltarea și gestionarea bazei de 
date electronice a contractelor de parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire 
practică a elevilor la operatorii economici 

 creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor pentru piața muncii 
prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor 
învățării din formarea profesională inițială, relevant pentru piața muncii, prin 
implicarea activă și sustenabilă a mediului de afaceri inclusiv prin: 
- formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru Asigurarea 

calității evaluării rezultatelor învățării 
- elaborarea unui Ghid  pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea certificării 

calificării profesionale 
- asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale 

- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de 
recunoaștere a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială 
- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin stagii de 
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Operațiuni (orientativ) 
formare pentru dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al  disciplinelor/modulelor 
şiextinderea sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor 
parteneriale între școlile din IPT 
IV.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul profesional și 
tehnic prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru 
instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru 
elevi și personalul didactic  va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de 
origine a  unei acreditări (Carte Erasmus+) pentru sectorul învățământ profesional și tehnic 
(VET).  
La o analiză a rezultatelor  celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 
2019 și în condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei 
perioade programatice, Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a 
institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, propunem suplimentarea din buget FSE+ a 
mobilităților internaționale de învățare și preluare de bune practici care, din constrângeri 
bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+. 
Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de 
către ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție acreditată va putea solicita 
finanțare FSE+ având ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finanțarea 
Erasmus+  
IV.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic pentru 
fiecare nivel educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu 
dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 
- dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru specializări  din 

domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, 
robotica, 3d printing, etc.) și care susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde, 
solicitate de piața muncii 

- formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale în raport cu 
realitățile tehnologice de la operatorii economici și a tutorilor de la operatorii economici 
pentru dezvoltarea competențelor pedagogice, didactice și metodice în lucru cu elevi 

- formarea personalului didactic asociat (specialiști  de la operatorii economici, formați pe 
teme de metodica și didactica specialității) 

- formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic pe probleme 
specifice (relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, management financiar și atragere 
de resurse) 

- sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin finanțarea stagiilor de 
practică; 

- dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de tip antreprenorial 
și digital, în vederea asigurării integrării socio-profesionale a acestora, inclusiv prin  
- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a competențelor 
transversale, cu accent pe cele antreprenoriale, digitale 
-dezvoltarea/implementarea  programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 
la elevii din ÎPT 

- asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin elaborarea 
standardelor de dotare a unităților de învățământ în raport cu standardele aferente 
calificării 

- facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin 
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Operațiuni (orientativ) 
îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și prin dotarea, prin program 
național, a atelierelor școală cu mijloace didactice și echipamente în concordanță cu 
standarde de dotare pentru calificările din formarea profesională inițială 

iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin 
dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital, softuri educaționale, resurse 
educaționale deschise împreună cu mediul economic și partenerii sociali 
iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv 
formarea personalului din centrele de consiliere, diriginți), în vederea îmbunătățirii accesului 
informat la programe de educație și formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor 
cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor 
neguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a serviciilor 
de dezvoltare personală etc. 
 

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Obiectiv Specific FSE+ (I) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 
grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe 
cont propriu și a economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
1.1  Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele 
din grupurile dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii ( inclusiv prin 
echipe mobile locale de experți formate din 1 consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 
mediator scolar +1 mediator sanitar), în complementaritate cu serviciile de management de 
caz acordate pentru comunitățile marginalizate finanțate în cadrul OS iv prin Programul 
Operational Combaterea Sărăciei 
1.2.  Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în vederea 
integrării socio-profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare 
a rezultatului profilării, prin 
- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz), 
- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii , activare; 
-  programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte programe de 
pregătire (a doua șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe  
- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în context informale 
sau nonformale; 
- servicii de acompaniere socio- profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de 
persoane dezavantajate în piața muncii;   
- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv stimulente 
financiare pentru relocare  
3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă calificată și 
migrație sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni: 
 - identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație sezonieră 
prin inițierea de studii; 
- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora prin acțiuni 
specifice; 
- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu comunitatea 
locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, etc); 
- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv stimulente 
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Operațiuni (orientativ) 
financiare pentru relocare  

7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii 
și îngrijirii  copiilor  cu vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre 
viața profesională și cea de familie a femeilor angajate, (complementar cu interventiile 
1.5.3 de la Educatie legate de serviciile educationale din nivelul anteprescolar și prescolar)  
7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil pentru a 
asigura accesul la ocupare și echilibrul dintre viața profesională și cea privată a 
angajaților 
 

Axa prioritară  7 : Antreprenoriat și economie socială    

Obiectiv Specific FSE+ (I) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 
grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe 
cont propriu și a economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 
4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau reuniuni cu 
privire la oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de activitate.  
4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe antreprenoriale, tutorat/ 
mentorat, asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv prin activarea potențialului 
antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate 
4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri  (scheme de tip strat-up Student, 
Diaspora, Rural, Restart, etc).   

4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregatire a 
managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități 
de digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack) 

4.5.Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, inclusiv  a 
evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și servicii, conferințe. 
workshopuri, mese rotunde 
4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi 
sociale de inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale 
4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile 
sociale de inserție,  pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere afacere, inclusiv  programe de 
pregătire a managerilor și punerea la dispoziție a unor spații și servicii de tip co-working 

 

Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 
muncii   

Obiectiv Specific FSE+ (II). Modernizarea institutiilor și a serviciilor pietei muncii pentru a 
evalua și anticipa necesarul de competente și a asigura asistenta personalizata și in timp real 
urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei și a mobilitatiifortei de munca 

Operațiuni (orientativ) 
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Operațiuni (orientativ) 
5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților programelor de 
educație și formare profesională, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și 
monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau 
adăugarea de noi dezvoltări privind: 
- colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața 

muncii, în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii relevanți 
- elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe 
- adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe identificate 
- creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de 

a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, 
formare continuă 

- evaluarea politicilor și revizuirea în consecință 
6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea 
capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a 
specialiștilor 
6.2  Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și 
îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin: 
- Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele 

manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: 
evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri 
colective, etc. 

- Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup 
de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri / workshop-uri 
/ conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza 
revitalizării contractelor colective de muncă sectoriale. 

- Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de 
formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor 
sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial sau regional. 

- Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza 
servicii de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a 
acestora în dialogul social, indiferent de nivel. 

- Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu 
care se operează în contextul Semestrului European și Pilonului European al Drepturilor 
Sociale, inclusiv prin derularea unor activități de cercetare relevante. 

- Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în 
ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European. 

- Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la 
dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare  (instrumente de lucru / procedurarea 
și standardizarea activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, 
adaptare tematici europene în dialogul social național). 

6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru 
încheiate de partenerii de dialog social europeni (frameworkagreements) 
6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină 
informații privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organizațiile 
sindicale și patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite 
niveluri, acordurile bipartite). 
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Obiectiv Specific FSE+ (III bis) Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, 
precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa 
sănătății 

Operațiuni (orientativ) 
8.1 Stimularea angajatorilor în general și în și în mod special a celor de tip IMM pentru 
crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic  
şi social 
8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea  lucrătorilor cu privire la rolul 
activităților de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, fenomenului îmbătrânirii 
forței de muncă, riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de munca și a bolilor 
profesionale 
8.3 Finanțarea serviciilor de  susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor 
vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea 
lucrătorilor noi 
8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul vârstnicilor (în școli, 
instituții de cultură etc.) 
 

Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 
Educație/Ocupare) 

Obiectiv Specific FSE+ (IV) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

IV.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de monitorizare a 
inserției socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI şi FPC 

Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a nevoii de 
competențe pe piața muncii 
Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare de formare 
și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare) la 
solicitările pieței muncii, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă 
9.1.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, 
atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin: 
- dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de către furnizorii 

de formare profesională a adulților autorizați 
- dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor privind 

formarea profesională a adulților  
- formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a Adulților 
- îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare; 
9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de 
formare profesională și a infrastructurii necesare monitorizării și raportării situației privind 
formarea profesională a adulților în România, inclusiv prin formarea Profesională a 
personalului, specialiștilor și evaluatorilor de furnizori și programe; 
9.3  Formarea continuă a formatorilor / 
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Operațiuni (orientativ) 
Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru 
dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile, prin: 
- programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale 

formatorilor/instructorilor în domeniul de activitate în care lucrează, prin efectuarea de 
stagii la angajatori din domeniul respectiv 

- programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de formare pentru 
coordonatorii de ucenicie; 

9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale 
conform noilor cerințe ale pieței muncii 

 

Obiectiv Specific FSE+ (V) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

V.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru 
dezvoltarea/ creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea 
personală și îmbunătățirea calității vieții, inclusiv prin: 

 finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la programe LLL, în 
special a celor de formare pentru creșterea nivelului competențelor digitale; 

 finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-
formale și informale. 

V.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au 
părăsit timpuriu școala, prin acțiuni precum: 

 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel 
încât să conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A 
doua șansă; 

 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de 
pregătire profesională; 

 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel 
încât să fie diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de 
exemplu: servicii de transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de 
îngrijire pentru persoanele dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-
medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să 
fie identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar 
beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin 
continuarea studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în 
sistemul de formare profesională a adulților etc.) 
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Programul Operațional  Dezvoltare Durabilă  2021-2027 

Obiectiv Specific FEDR/FC (I) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră 
Operațiuni 
-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și masuri de sprijin 
adiacente. 
-Proiecte de eficiență energetică in intreprinderile mari și masuri de sprijin adiacente. 
 
Obiectiv specific FEDR/FC (III)Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și 
stocare în afara TEN-E. 
Operatiuni 
-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 
-Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie in 
mediul rural și urban 
-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - 
integrare stații în SCADA-  
-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 
-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 
-Implementarea de solutiiprivindstocareaenergiei. 

Axa Prioritară 2  

- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară 
Obiectiv specific FEDR/FC (V) Promovarea managementului durabil al apei 
Operațiuni 
Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: reabilitarea și 
construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului uman şi apă 
uzată, respectiv: construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ 
modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi 
epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,  acordându-
se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea suplimentară și 
extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza in proporție preponderent mai mare 
sectorul privind apa uzata.  
Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului 
de epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile 
Pe langa continuarea investițiilor integrate regionale  PODD va finanța: 
- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  și care adresează in proporție mai 
mare apa uzata   
- proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea regionalizării in 
contextul extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)  
- sisteme individuale – incepand cu 2025-2027, ulterior implementarii noului cadru 
metodologic  pregatit de MMAP   
De asemenea, se are in vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de 
reglementare economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizeze 
procesul de realizare a planurilor de investiții pentru conformare. 

Obiectiv specific FEDR/FC  (VI) Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 
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 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea 
sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și 
reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în 
conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile  
• extinderea capacităților de sortare și reciclare 
• extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor 
• realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi  
• realizarea de instalații de digestie anaerobă  
• instalații TMB cu biouscare 

 Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

 intarireacapacitatii de pregatire pentru implementarea economiei circulare la nivelul 
autoritatilor publice (MMAP, ANPM, UAT) 

 
 

Axa Prioritară 3 

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 
decontaminare a siturilor poluate 
Obiectiv Specific FEDR/FC (VII) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
Operațiuni 
Biodiversitate 
Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, revizuirea 
și implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune 
pentru specii; măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și 
habitate, precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor 
naturale protejate.  
Totodata, se au in vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și 
a ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum și masuri și investiții în 
infrastructura verde și investiții in consolidarea capacitații administrative a autorităților și 
entităților cu rol in managementul rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate. 
Calitatea aerului 
 dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor existente de 

măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se 
continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de raportare 
a RO la CE 

 achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea 
prevederilor directivelor europene. 

Decontaminarea siturilor -  
decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și potential contaminate, inclusiv 
refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calitatiifatorilor de mediu, în vederea 
protejării sănătăţii umane 
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Axa Prioritară 4  

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
Obiectiv specific FEDR/FC (IV) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 
prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor  
Operațiuni 
 Managementul inundațiilor și reducerea impactului acestora  și ale celorlalte fenomene 

naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, 
proprietății și mediului 

 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice 
severe 

 Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra populaţiei, proprietății și 
mediului 

 Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 
 Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel 

național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 
 
 

Programe Regionale 2021-2027  

Axa Prioritară 1.  

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate; 

Operațiuni (orientativ) 

Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de 
colaborare,   intervenții aliniate la KIC-urile (KnowledgeInnovationCommunity)  

Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru IMM sau alte organizații 

Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces, 
organizațională și de model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare 

Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic 
și serviciilor, cooperare IMM-uri - organizații CDI 

Investiții in infrastructurile  proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri 

Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și maturizarea 
start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, inclusiv clustere 

Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea 
incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv 
parcuri smart cu impact la nivel regional 

 

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor; 
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Operațiuni (orientativ) 

Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor 
publice la nivel local, inclusiv sprijin pentru inițierea de start-up-uri / spin-off-uri în domeniul 
securității cibernetice 

Dezvoltarea universitatilor ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare 

Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de 
date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de 
projectionand video maping 

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de 
afaceri 

Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH) 

 

Obiectiv Specific FEDR: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

Operațiuni (orientativ) 

Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, automatizare, 
robotică, inteligență artificiala, customizare de masă 

Investiții pentru servicii și echipamente necesare pentru transformarea digitala a 
microîntreprinderilor și IMM-urilor 

„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse, precum și transfer 
tehnologic în vederea generării noilor linii de producție pentru aceste produse 

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în 
special pentru internaționalizare 

Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi și IMM-uri, inclusiv scale-
up 

 

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 
tranziție industrială și antreprenoriat 

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de CDI / entităților 
implicate în procesul de descoperire antreprenorială 

 

Axa Prioritară 2.  

O regiune O regiune cu orașe Smart 

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor; 

Operațiuni (orientativ) 

Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, 
monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat public, sisteme GIS, 
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etc.) aplicabile in zone funcționale urbane 

Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local 

 

Axa Prioritară 3.  

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Operațiuni (orientativ) 

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, 
inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea 
unor surse alternative de energie 

Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv 
activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor 
surse alternative de energie  

 

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

Operațiuni (orientativ) 
Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin  promovarea investiţiilor ce promovează 
infrastructura verde în zonele urbane. 

Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/  abandonate  

Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente  

Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental 

 

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

Operațiuni (orientativ) 
Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, 
combustibili alternativi) 

Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai 

Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziționare troleibuze/autobuze   

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate  

Infrastructuri pentru combustibili alternativi 

Calitatea aerului și reducerea zgomotului 

 

Axa Prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea sistemelor energetice inteligente, a rețelelor și a 
stocării la nivel local 

Operațiuni (orientativ) 
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Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate 

 

Axa Prioritară 5.  O regiune accesibilă  

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de serDezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Operațiuni (orientativ) 

Legături rutiere secundare reabilitate și nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T  
(drumuri județene, descărcări autostrada, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T) 

 

Axa Prioritară 6. O regiune educată   

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii 

Operațiuni (orientativ) 

Construire / reabilitare / modernizare /  extindere / echipare infrastructura pt. nivel 
antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar 

Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţieşi formare profesională / 
învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație 
incluziva)  

 

Axa Prioritară 7.  O regiune atractivă  

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

Operațiuni (orientativ) 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și servicii culturale 

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic 
valoros;  

Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric 

Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 
Cresterea securitatii spatiilor publice 

Tabere de elevi și preșcolari 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și servicii culturale 

 

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității înafara  zonelor urbane; 
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Operațiuni (orientativ) 

Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros 

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și 
exploatare turistică sustenabilă 

Tabere de elevi și preșcolari 
 

Axa Prioritară 8. Asistență Tehnică  

Obiectiv 1: Creșterea capacității beneficiarilor 

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea,  
monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a 
Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) 

Crearea unui one-stop-shop regional 

Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de cercetare inovare 

Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invatasolutii de „smartcity”, de a 
elabora și monitoriza strategii investiționale pentru ”smartcity”, inclusiv de a 
elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii ”smart” 
Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport 
Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ și mediul economic și 
social mai larg 

 

Obiectiv 2: Asigurarea funcționării sistemului de management 

Operațiuni (orientativ) 

Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru 
coordonarea și managementul POR 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI  

 

Programul Operational  SĂNĂTATE (POS) 2021-2027 

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitalele regionale 

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
Construcția și dotarea spitalelor regionale de urgenta – Etapa II ( inclusiv  contractarea de 
servicii de supervizare, asistență tehnică, servicii auxiliare (financiar, audit) 
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Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 
Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului 
Finanțarea elaborării și implementării planului de tranziție (de exemplu) 

 Modelul de finanțare al spitalelor regionale (care trebuie să fie reflectat în Contractul-
cadru de servicii de sănătate și normele de aplicare corespunzătoare), inclusiv, fără a 
se limita la tarifele și standardele de costuri pentru serviciile spitalicești, de zi și 
ambulatorii 

 Politica de admitere și fluxurile de pacienți, reclasificarea spitalelor în funcție de 
nivelurile de îngrijire (printr-un ordin al ministruluil) 

 Sprijin in elaborarea actelor normative necesare  in implementarea și asigurarea 
functionarii la parametri optimi a spitalulelor regionale (Hotărâri ale Guvernului 
pentru stabilirea spitalelor regionale (ex. buget, resurse, transferuri de personal), 
Hotărârea Guvernului pentru implementarea planului de restructurare, Modificări ale 
cadrului legal (de exemplu, protocoale de admitere, modificări organizatorice etc.), 
Ordinul ministrului pentru crearea Comitetului director pentru spitalele regionale; 
Ordinul privind măsurile de punere în aplicare a transferurilor de personal și de 
recrutare a personalului suplimentar) 

 Operaționalizare incluzând, dar fără a se limita la: inventarul echipamentelor noi și 
tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalul vechi, planul de transfer 
(Resurse umane, Echipamente și mobilier, Activități), Planul de gestionare a 
spitalului, planul de gestionare a facilităților, strategia IT la nivelul spitalelor 
regionale, proceduri interne pentru spitale regionale 

 Sprijin acordat echipei de implementare în vederea indeplinirii sarcinilor care trebuie 
întreprinse la nivel local, ca parte a planului de proiect și a căii critice pentru tranziție) 

Sprijin pentru echipa de implementare a proiectului 

Alte măsuri necesare 

 

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 
în regim ambulatoriu 

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
Dotarea si/sau modernizarea infrastructurii: 

 cabinetelor medicilor de familie 
 centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală comunitară, inclusiv 

centre de permanență 
 pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) - Infrastructură de 
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calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de sănătate în 
unitățile de învățământ 

 dezvoltarea unei infrastructuri de calitate în școli, cu prioritate pentru mediul rural și 
pentru școlile cu infrastructură precară 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/M
ODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

 unităților sanitare/ altor structuri  care desfășoară activități medicale de tip 
ambulatoriu 

 

Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Asigurarea continuității îngrijirilor din asistența medicală primară şi integrarea cu serviciile 
de asistență medicală comunitară 

 remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu creșterea 
ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi terțiară pentru adulți și copii – 
inclusiv pentru cei din comunități/grupuri vulnerabile - diagnosticul, monitorizarea şi 
tratamentul precoce al pacientului cronic (ex. HTA, diabet) în comunitate 

 redefinirea pachetului de asistență medicală primară şi introducerea mecanismelor de 
plată bazată pe criterii de performanță 

 dezvoltarea de metodologii/standarde și a procedurile de „parcurs terapeutic” pentru 
cele mai frecvente patologii cu care se confruntă MF 

 dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, concomitent cu dezvoltarea 
competențelor și a paletei de servicii oferite, prin introducerea specializării de asistent 
medical comunitar 

Asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor de asistenţă primară inclusiv prin 
identificarea şi implementarea de intervenţii sustenabile de atragere şireţinere a medicilor în 
special în mediul rural, cu participarea financiară a autorităţilor locale 

Dezvoltarea serviciilor medicale (în special cele preventive) furnizate în comunitate  

 Dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru în sistem 
integrat  pentru asistența medicală comunitară cu medicina de familie în localitățile 
rurale și urbane slab dezvoltate cu populație aparținând grupurilor vulnerabile din 
punct de vedere medical, social și economic 

Asigurarea continuității serviciilor oferite în regim ambulatoriu: 

remodelarea costurilor serviciilor medicale oferite in ambulatoriu o dezvoltarea serviciilor 
oferite in ambulatoriu 

Dezvoltarea  rețelei de medicină şcolară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenţei 
medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural 

 Definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea asistenței medicale în 
unitățile de învățământ, care include: definirea viziunii pe termen lung privind 
asigurarea sănătății copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ; Evaluarea și 
completarea cadrului de reglementare (inventarul legislației actuale, asanarea, 
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revizuirea, completarea acestora, dezvoltarea de norme actualizate privind condițiile 
de mediu din unitățile de învățământ, dezvoltarea unui pachet minimal de servicii 
pentru unitățile de învățământ în funcție de numărul de copii, costificarea pachetului 
de servicii); Dezvoltarea instrumentelor de practică pentru a asigurarea sănătății 
copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ (dezvoltarea de curbe de creștere 
naționale, baremuri și instrumente de examinare). 

 Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de 
sănătate în unitățile de învățământ 

o inventarierea situației actuale în școlile cu și fără personalitate juridică din 
urban și din rural 

o asigurarea accesului la servicii de sănătate preventive (inclusiv de 
stomatologie) pentru copii și tineri în centrele comunitare – pentru mediul 
rural – localități în care școlile au număr redus de elevi 

Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al pregătirii, pentru 
furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ, cu accent pe grupuri 
vulnerabile și pe mediul rural. 

o definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea asistenței medicale 
în unitățile de învățământ, definirea responsabilității și a complementarității cu 
pachetul de servicii de bază pentru copii, furnizat de medicul de familie 

o definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată  

o evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de învățământ 

o pregătirea personalului și asigurarea graduală a nevoii de servicii 

Dezvoltarea continuă a competențelor și a cunoştinţelorşiabilităţilor furnizorilor din asistenţa 
medicală primară și asistenta medicala comunitară în funcție de evoluția practicii medicale și 
a noilor tehnologii, în acord cu măsurile de transformare de la nivelul serviciilor din sistemul 
de sănătate 

 

Axa Prioritară 3. Servicii de recuperare, paliație și îngirjiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului epidemiologic al 
morbidității   

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 

DOTAREA/ EXTINDEREA/ MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

 unități sanitare care furnizează servicii de recuperare, inclusiv rețeaua balneară pe 
profile de patologie de recuperare (inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare 
neurologică și post-traumatică ), paliaţieşi îngrijiri pe termen lung  

 unități sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care 
furnizează servicii de recuperare, paliaţieşi îngrijiri pe termen 
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Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Elaborare de politici publice ca și cadru normativ privind organizarea, funcționarea și 
finanțarea unitarilor sanitare care acorda asistenţa medicală de recuperare, paliaţieşi îngrijiri 
pe termen lung  

Măsuri FSE de consolidare a capacității, inclusiv pregătire specifica a personalului 

Dezvoltarea şi implementarea de standarde de organizare şifuncţionare, metodologii, ghiduri 
de practică şi proceduri de „parcurs terapeutic”, etc 

 

Axa Prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ)  
A. Investiții prioritare în infrastructură 

DOTAREA/ EXTINDEREA/ CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA clădirilor/ 
infrastructurii: 

a. UNITĂȚILOR SANITARE: 

o traseul pacientului critic (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare 
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac in stare critica), blocuri 
operatorii, ATI (inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri) mari 
arși, neonatologie-prematuri;" 

o  structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe etc. ). 

o laboratoare de analize medicale 

o rețeaua de genetică medicală, oncologie, tratament personalizat al cancerului, boli 
rare, screening prenatal etc) 

b. altor structuri  publice implicate în controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor 
transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate actului medical; 

c. altor entități sau actori relevanți din domeniul sănătății  

d. laboratoarelor de anatomie patologică, toxicologie, antropologie; genetică medico-legală 
etc. 

 

Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 
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Operațiuni (orientativ) 
A. Investiții prioritare în infrastructură 

Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional pe termen mediu și 
lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile, netransmisibile, etc.) 

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de 
încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv 
sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și mintală); 

Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la transplant 
de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale 
Diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică; instituţionalizarea la 
nivel naţional a screening-urilor pentru boli cu potenţial de depistare neonatală 
Remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea normelor 
privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor (AT+măsuri FSE de consolidare a 
capacității) 
Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale 
Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor (conform 
necesitaţilorşi standardelor internaţionale/ europene) 
Măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin asigurarea de personal medical competent și 
compensarea deficitului numeric de personal 

 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de 
gestionare a alertelor naţionaleşiinternaţionale la nivel central şi local din domeniul 
sănătății publice B 

DOTAREA/MODERNIZAREA infrastructurii: 

laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali beneficiari în 
cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor institutii 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/M
ODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

 laborator de referință/ laboratoare de lucru regionale  
 altor laboratoare / dotări specifice ex. tehnologii inovative de eliminare a infecțiilor 

nosocomiale 
 

Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 
B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de 
gestionare a alertelor naţionaleşiinternaţionale la nivel central şi local din domeniul 
sănătății publice B 

Actualizareaghidurilor, definițiilor de cazşi/sauprocedurilor/ protocoalelor (conform 
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necesitaţilorşistandardelorinternaţionale/europene)  

Asigurareacompetentelornecesarepersonalului medical și alt personal care valucra cu 
infrastructurareabilitată 

Efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi controlului infecțiilor 
nosocomiale,  a bolilor transmisibile, etc. 

 

Obiectiv Specific FEDR (IV) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară 

Operațiuni (orientativ) 
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a 
sângelui și/sau procesare a plasmei 

DOTAREA/REABILITAREA/CONSOLIDAREA/EXTINDEREA/CONSTRUIREA/M
ODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii: 

 Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau 
procesare a plasmei 

 centre de transfuzie sanguină  (ex Institutul Național de Hematologie și  centrele de 
transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor rare 

 infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasme 
 

Obiectiv Specific FSE  (IX) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a 
sângelui și/sau procesare a plasmei 

Îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in concordanţă cu cerinţele directivelor europene 
in domeniu şi a procedurilor de operare/ asistență tehnică pentru definirea cadrului strategic 
de reorganizare și optimizare a sistemului național de transfuzii; 

Definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri),  

Iniţierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional conform cerinţelor 
comunitare  
Creştereacapacităţii tehnice a resursei umane prin asigurarea competentelor necesare 
personalului medical și nemedical care va lucra cu infrastructura reabilitată, precum și prin 
dezvoltarea de instrumente și metodologii adecvate de pregătire  
 

Axa Prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

Obiectiv de politică 1- O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări 
economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FEDR (I) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

Operațiuni (orientativ)  
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Cercetare medicală, inovare și digitalizare a sectorului medical prin implementarea de  soluții 
SMART în domeniului medical 

Programe dedicate cercetării  și/sau utilizarii clinice: ex. productie de plasma sau derivate, 
productie de vaccinuri (modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi 
produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino"") 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 

Infrastructură de cercetare în domeniul genomicii (Ex: Institutul Național de Genomică)  

 

Axa Prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

Obiectiv de politică 1- O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări 
economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al guvernelor 

Operațiuni (orientativ)  

Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 

Observatorul național pentru date în sănătate 

Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a instituțiilor 
medicale) 

Uniformizarea fluxurilor informaționale 

 

Axa Prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea și utilizarea de 
metode de investigare, intervenție, tratament  

Obiectiv de politică 1- O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări 
economice inovatoare și inteligente 

Obiectiv Specific FSE  Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a 
oportunităților flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând 
seama de competențele digitale, anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie 
de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând 
mobilitatea profesională 

Operațiuni (orientativ) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la 
toate nivelurile, inclusiv medicina personalizată a cancerului (incluisiv pilotarea rezultatelor 
cercetării) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor care vizează Informatizarea sistemului 
medical 

Măsuri de formare/ specializare  - utilizare echipamente medicale 
Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament 
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CAPACITATEA DE ABSORBTIE A FONDURILOR NERAMBURSABILE 

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea de 

absorbție. S-au făcut numeroase analize în această direcție, încercându-se să se măsoare 

capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state. 

 

Unul dintre studiile realizate pentru Directoratul pentru 

Politică Regională al Comisiei Europene DG Regio arată că 

există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea 

de absorbție: 

 Situația macroeconomică; 

 Situația cofinanțării; 

 Capacitatea administrativă. 

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de 

absorbție este maturitatea întregii societăți în ceea ce privește 

managementul proiectelor, al programelor și al portofoliilor 

de proiecte. Am putea sesiza la finalizarea implementării 

proiectelor, că avem o absorbție de 100%, dar impactul 

preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel 

comunitar nu este așa cum ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar 

crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea 

asigurării cofinanțării).  

In total, în actualul ciclu financiar multianual, România a primit de la Uniunea Europeană 

fonduri europene de peste  17,75 miliarde de euro. 

Din acești bani, peste 6,62 miliarde de euro au venit din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA), adică plățile directe la hectar, pentru fermieri. Aceste fonduri sunt ușor de 

absorbit, pentrucă intră automat în țară, nefiind nevoie de proiecte. Aici gradul de absorbție a 

ajuns la crca 60% din totalul alocat României din această categorie de fonduri (FEGA). 
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De asemenea, aproape 1 miliard de 

euro vin din alte fonduri, în 

perioada de programare 2014-2020. 

Aici intră fonduri cum ar fi cele din 

care se asigură alimente pentru 

persoanele cu posibilități materiale 

foarte reduse (Programul de 

Asistență POAD), precum și alte 

intervenții ale UE în statele membre. 

Provocările cele mai mari în 

absorbția fondurilor europene de 

către România sunt la Fondurile 

Europene Structurale și de 

Investiții (FESI), gestionate de autoritățile de management din cadrul a 3 ministere-cheie: 

Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei, 

precum și Ministerul Agriculturii. Aici, Uniunea Europeană a alocat României aproape 31 de 

miliarde de euro, în perioada de programare 2014-2020. România poate să absorbă acești 

bani prin proiecte de investiții și lucrări până la 31 decembrie 2023. 

În acest moment, România a obținut din fondurile FESI aproximativ 11 miliarde de 

euro, cu tot cu prefinanțările pe care Uniunea Europeană le acordă din oficiu statului 

membru, potrivit raportărilor oficiale ale Comisiei Europene. Aceasta înseamnă o rată de 

absorbție de 36% pentru fondurile FESI, sub media UE, care este de 39%. 

Dacă scădem prefinanțările, mai rămânem cu circa 9 miliarde de euro, rambursări de 

cheltuieli acordate de Comisia Europeană României, în baza facurilor corecte. Adică, 29% 

din alocarea rezervată României din FESI. Aceasta este de fapt rata de absorbție 

efectivă, care reflectă cel mai bine performanța absorbției fondurilor europene. 
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Cap.  III. Context Regional și Județean 

Cap.3.1  Prezentarea Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia  şi a orientărilor strategice 

stabilite la nivel regional  

 

 

 

 

 

 

Prin acest capitol s-a încercat caracterizarea elementelor cadrului natural al regiunii 

Sud Muntenia, cu accent pe evidenţierea trăsăturilor geografice particulare care pot constitui 

atât bariere în calea dezvoltării socio-economice, cât şi avantaje pe care regiunea ar trebui să 

le valorifice. 

Regiunea Sud Muntenia mărgineşte partea de sud a Carpaţilor Meridionali şi Orientali 

spre Câmpia Română şi are drept graniţă naturală, fluviul Dunărea.  
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3.1.1  Caracteristicile Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia  

Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României, învecinându-se 

la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud - Vest, iar la 

sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, 

reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al lll-lea ca 

mărime din cele opt regiuni de dezvoltare. 

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din şapte 

judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 

32 de oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. In ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate 

observa că cele mai mari ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman 

(16,8%) şi Călăraşi (14,8%), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %).  

Regiunea Sud Muntenia mărgineşte partea de sud a Carpaţilor Meridionali şi Orientali spre 

Câmpia Română şi are drept graniţă naturală, fluviul Dunărea. Relieful regiunii este 

caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru şi predominanţa formelor de 

relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile şi luncile ocupă 70,7%, dealurile 19,8%, iar munţii 

doar 9,5 % din suprafaţa regiunii. 

 

3.1.2  Relief  

Relieful regiunii este dispus în fâşii paralele, orientate pe direcţia vest-est, coborând în 

trepte de ia nord spre sud şi cuprinde trei trepte principale de relief: 
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 treapta înaltă a munţilor, cu o mare diversitate morfologică şi cu o energie de relief 

accentuată; 

 treapta dealurilor subcarpatice şi a podişurilor piemontane, cu relief specific de 

eroziune; 

 treapta joasă, de câmpie, cu relief de acumulare. 

Munţii. Culmile montane se desfăşoară pe două direcţii paralele ce corespund axelor 

majore de cutare a formaţiunilor geologice, cu o direcţie vest-est specifică, în general, 

munţilor de la vest de Dâmboviţa şi o direcţie perpendiculară de la nord-sud la est de această 

vale. în partea nordică a regiunii, de la vest la est, se întinde lanţul muntos al Carpaţilor 

Meridionali cu masivele Munţii Făgăraş, Munţii 

Bucegi şi Leaota, Munţii Gârbovei, Munţii Grohotişu şi Ciucaş. în masivul Făgăraş se 

găsesc cele mai înalte vârfuri muntoase din România şi anume, Vârful Moldoveanu (2.544 m) 

şi Vârful Negoiu (2.535 m). 

Dealurile subcarpatice şi podişurile piemontane reprezintă treapta intermediară între 

munţi şi câmpie, desfăşurată la marginea Carpaţilor Meridionali şi Orientali. Au altitudini 

care scad de la 800 - 900 m la contactul cu muntele, la 200 - 300 m la contactul cu câmpia. 

Unităţile deluroase din cadrul regiunii Sud Muntenia aparţin Subcarpaţilor Getici şi de 

Curbură. în cuprinsul lor, la contactul cu Carpaţii, se evidenţiază o unitate mai înaltă, de 

dealuri submontane, ce alternează cu mici depresiuni intercalate. Spre sud, la vest de judeţul 

Argeş, se dezvoltă o unitate piemontană la contactul cu câmpia reprezentând partea estică a 

Podişului Getic. 

Câmpia ocupă cea mai mare parte a regiunii Sud Muntenia, fiind situată în partea de 

sud a acesteia şi corespunzând părţii centrale şi estice a Câmpiei Române. Aici se remarcă 

altitudinile coborâte, interfluviile plane şi largi, văile puţin adâncite în suprafaţa iniţială, 

flancate de terase şi de lunci bine dezvoltate. Din punct de vedere geologic, ia suprafaţă 

predomină depozitele loessoide, dispuse peste o cuvertură de pietrişuri şi nisipuri. De la vest 

la est se succed Câmpia Piteştilor, Câmpia Târgoviştei şi Câmpia Ploieştilor, acestea 

reprezentând unităţile de câmpie înaltă. 

Câmpia Găvanu-Burdea reprezintă o prelungire a Piemontului Getic pe dreapta 

Argeşului, extinzându-se de la Vedea la Argeş. Câmpia Burnazului se desfăşoară între 

Dunăre la sud, Câlniştea la nord, Teleorman cu Vedea la vest şi Argeş la est, în cadrul 

regiunii găsindu-se extremitatea sa vestică. Tot în cadrul regiunii Sud Muntenia se găseşte şi 

jumătatea sudică a Câmpiei Boianului, ce scade în altitudine de la nord-vest spre sud-est. 

Morfogenetic, câmpia este constituită din nivelul propriu-zis de câmp şi terasele Dunării, în 
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partea sudică. Partea sudică şi sud-estică revine Câmpiei Bărăganului, cu unităţile 

componente: Câmpia Mostiştei, Bărăganul de Sud şi Central. în partea sud-estică a regiunii se 

individualizează foarte bine lunca Dunării, o unitate mai joasă cu o lărgime apreciabilă (6-15 

km), remarcându-se existenţa următoarelor sectoare: Mostiştea - Călăraşi, Călăraşi - Vadu Oii 

(Balta Borcea) şi Vadu Oii - Giurgeni. 

 

3.1.3  Climă  

Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţate pe 

măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile 

climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi 

podişuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud 

Muntenia primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice şi submediteraneene) 

în vest şi de ariditate (continental - excesive) din est şi sud-est. 

Etajarea latitudinală a reliefului şi expoziţia treptelor majore ale acestuia (de la 

altitudini de 10 m prezente în Balta lalomiţei, până la cele de peste 2.500 m aparţinând 

Carpaţilor Româneşti) determină o multitudine de trăsături climatice secundare şi de 

topoclimate, bine evidenţiate în regiunea de interes. Printre acestea, amintim efectele de 

foehn resimţite pe versanţii sudici şi sud-estici ai Carpaţilor Meridionali, adăpostul orografic 

prezent tot timpul anului în ariile depresionare subcarpatice sau prezenţa şi acutizarea 

contrastelor termice şi hidrice, favorizate de advecţiile de aer fierbinte tropical (generator al 

fenomenelor de secetă şi uscăciune) sau rece polar şi arctic (care determină producerea 

fenomenelor periculoase de iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei). 

 

3.1.4  Geologie  

Relieful foarte variat al regiunii Sud Muntenia, desfăşurat de la 10 m până la 2.544 m, 

împreună cu ceilalţi factori pedogenetici, au favorizat dezvoltarea tuturor celor 12 clase de 

soluri existente în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2003), cuprinzând 36 de tipuri 

şi asociaţii de soluri (vezi figura 6). Acestea au o repartiţie latitudinală în câmpie, unde se 

succed sub formă de fâşii de la sud la nord şi o dispoziţie etajată în regiunea de dealuri şi de 

munte. 

I. Clasa protisoluri (soluri neevoluate) include solurile aflate în stadiul incipient de 

formare, cu un profil încă incomplet diferenţiat şi lipsit de orizonturi genetice. Aceste 

tipuri de soluri se întâlnesc atât pe versanţii puternic înclinaţi din toate regiunile, unde 
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deţin o fertilitate foarte scăzută, cât şi în luncile Dunării, Vedei, Argeşului, lalomiţei 

şi a principalilor lor afluenţi, unde au o fertilitate ridicată. 

II. Clasa cernisolurilor (molisoluri) cuprinde soluri relativ tinere, formate pe depozite de 

loess sau loessoide, ocupând cea mai mare suprafaţă din Câmpia Teleormanului, 

lalomiţei şi Bărăganului de Sud, respectiv terasele Dunării şi partea de sud a câmpiilor 

Boianului, Găvanu-Burdea, Vlăsiei şi Bărăganului Mostiştei. Aceste soluri prezintă o 

fertilitate foarte ridicată, fiind cultivate în întregime. 

III. Clasa umbrisoluh ocupă suprafeţe foarte mici în Carpaţii Meridionali, la altitudini de 

2.000- 2.200 m, iar din cauza profilului scurt şi scheletic au o fertilitate foarte scăzută. 

IV. Clasa cambisoluri este caracteristică unui relief întinerit mereu prin denudaţie lentă. 

Apar în regiunile înalte ale dealurilor şi piemonturilor pericarpatice, ca şi în munţii 

joşi şi mijlocii. Au o fertilitate ridicată, cu excepţia versanţilor puternic înclinaţi. 

V. Clasa luvisoluri (argiloiluvisoluri) include soluri cu profil bine diferenţiat, întâlnindu-

se cu precădere în nordul Câmpiilor Teleormanului, Piteştiului şi lalomiţei. Sunt 

soluri evoluate, bine dezvoltate şi au o fertilitate ridicată favorizată şi de relieful slab 

fragmentat. 

VI. Clasa spodisoluri (spodosoluri) predomină în regiunea montană la altitudini de peste 

1.800 - 2.000 m, cu precădere în Munţii Făgăraşului, Bucegi şi Teleajenului, 

caracterizându-se printr-o fertilitate foarte scăzută, datorită conţinutului mare de 

schelet. 

VII. Clasa pelisoluri (vertisoluri) cuprinde soluri bogate în argilă gonflabilă la umezeală, 

care în stare uscată se contractă puternic. Aceste tipuri de soluri apar sub formă de 

fâşii pe unele câmpuri netede din nordul Câmpiilor Boianului şi Găvanu-Burdea şi 

deţin o fertilitate moderată. 

VIII. Clasa hidrisoluri (soluri hidromorfe), formată sub influenţa predominantă a unui exces 

de umiditate de lungă durată, are un regim hidric special. Apar numai în luncile 

Dunării şi Argeşului, sunt periodic îmbibate cu apă. 

IX. Clasa salsodisoluri (soluri halomorfe), cunoscută sub denumirea populară de sărături, 

apare în areale insulare, de dimensiuni mici, în luncile Câlniştei şi Argeşului, 

prezentând o fertilitate extrem de redusă. Includ un singur tip. 

X. Clasa antrisoluri (soluri trunchiate) s-a dezvoltat pe materiale antropogene, adică 

acumulate sau rezultate în urma activităţii omului, cu o grosime de cel puţin 50 cm 

(deponii, halde, reziduuri industriale, cenuşi etc.). Aceste tipuri de sol deţin suprafeţe 
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relativ mari în regiunile de exploatare a cărbunelui brun de la Berbeşti-Alunu, precum 

şi în podgoriile din dealurile şi piemonturile pericarpatice. 

 

3.1.5  Hidrologie - Reţeaua hidrografică  

Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafaţă 

(râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) şi ape subterane. 

Reţeaua hidrografică a regiunii Sud Muntenia aparţine bazinelor hidrografice Olt, Vedea, 

Argeş, Ialomiţa, Şiret şi a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiştea). 

Lacurile ocupă un loc important în hidrografía regiunii Sud Muntenia, fiind împărţite în lacuri 

de albie, luncă şi antropice. Numărul mare de lacuri antropice reprezintă un efect al 

dezvoltării economico-sociale a aşezărilor, al necesarului tot mai mare de apă potabilă şi 

industrială, dar şi al adăugării funcţiei de agrement unora dintre acestea. 

Condiţiile de formare a lacurilor din arealul regiunii ţin de caracteristicile geologice 

(loessuri), de relief (câmpuri, arii subsidente), de morfohidrografia luncilor, de ariditatea 

climei, de regimul hidric şi de activităţile antropice.Regimul hidrologic şi hidrochimic al 

lacurilor depinde foarte mult de condiţiile climatice şi de mărimea bazinelor care, prin debit, 

asigură sau nu aportul de apă. Majoritatea lacurilor din aria metropolitană au bazine de 

scurgere şi ape dulci, în timp ce limanele şi lacurile de crov au mineralizări care pot oscila 

între 1 şi 24 g/l. Apele subterane din partea de nord a regiunii sunt cantonate în 

conglomeratele din masivele Ciucaş şi Bucegi. în partea mediană a Carpaţilor de Curbură, 

apele se acumulează în gresiile de Kliwa şi Tarcău din Munţii Teleajenului, Vrancei şi 

Buzăului. Acesteia îi succede fâşia Subcarpaţii de Curbură (săracă în resurse de apă), urmată 

de trena depunerilor aluvial-proluviale de la exteriorul Subcarpaţilor (extrem de bogate în 

resurse de apă potabilă). Cea de a doua formaţiune foarte bogată în resurse de apă potabilă se 

găseşte în extremitatea de sud a regiunii Sud Muntenia. A fost depusă de Dunăre şi se 

dezvoltă aproximativ de la paralela municipiului Bucureşti spre sud (în Câmpiile Boianului, 

Burnazului şi Bărăganului de Sud). 

 

3.1.6  Flora   

Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud Muntenia este mult mai evidentă pe 

versantul sudic al Carpaţilor Meridionali şi ai Munţilor Baiului, Ciucaş şi Siriu, cuprinzând 

etajul alpin, etajul subalpin şi etajul forestier. La acestea se adaugă zona pădurilor de foioase 

nemorale în unităţile de deal şi podiş, în timp ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa şi 

stepa.  
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Etajul alpin cuprinde pajişti cu plante scunde (Carex curvula, Juncus trifidus, Oreochloa 

disticha) şi tufărişuri pitice (Loiseleuria procumbens, Salix reticulata, S. retuşa, S. herbacea) 

şi se întâlneşte în Munţii Făgăraş, Munţii Iezer, Munţii Leaota şi Munţii Bucegi. 

Etajul subalpin este situat, în general, între 1.700 - 1.800 m şi 2.200 - 2.400 m şi apare 

în Munţii Făgăraş, Munţii Iezer, Munţii Leaota, Munţii Bucegi, Munţii Piatra Craiului, 

Munţii Ciucaş şi Munţii Baiului. 

Etajul pădurilor de molid (Picea abies) se dezvoltă în mod natural între 1.200 m şi 

1.700 - 1.800 m. Molidişurile sunt bine dezvoltate în Carpaţii Orientali (Munţii Ciucaş, 

Munţii Baiu), pe când în Carpaţii Meridionali se prezintă, în general, sub forma unor benzi 

destul de înguste care înconjoară etajul subalpin. 

Subetajul pădurilor de fag şi de amestec de fag cu răşinoase se întâlneşte în dealurile 

înalte (în general peste 600 - 700 m), precum şi pe versanţii munţilor până la altitudini de 

1.200 - 1.400 m. Pădurile de amestec de fag cu răşinoase ocupă suprafeţe foarte mari în 

Carpaţii Orientali, în Munţii Baiului şi Ciucaş, precum şi în estul Subcarpaţilor Getici şi în 

Subcarpaţii de Curbură. 

Zona pădurilor de foioase nemorale (pădurile de stejar, ulm, jugastru, sorb) ocupă, în 

general, câmpiile înalte, situate la altitudini de aproximativ 100 - 300 m (Câmpia Găvanu-

Burdea, Câmpia Ploieşti). 

Zona de silvostepă se întinde ca o fâşie de lăţimi variabile în sudul Câmpiei Române, 

având o dezvoltare mai mare în partea de vest a Bărăganului. Extinderea utilizării antropice a 

făcut ca pajiştile de silvostepă să dispară în cea mai mare parte, ca şi multe dintre păduri, cele 

rămase fiind puternic transformate datorită păşunatului în pădure şi a exploatărilor forestiere. 

Aici se întâlnesc specii de stejar pufos, stejar brumăriu, cărpiniţă şi arţar tătărăsc. 

Zona de stepă este localizată în estul Câmpiei Române, ocupând jumătatea estică a 

Câmpiei Bărăganului. Vegetaţia primară de stepă a fost, aproape în totalitate, înlocuită cu 

culturi agricole iar, în porţiunile restrânse în care se mai află vegetaţie naturală, aceasta este 

puternic degradată din cauza păşunatului excesiv. în condiţii locale specifice (exces sau 

deficit pronunţat de umiditate, condiţii nefavorabile), apare o vegetaţie diferită de cea 

caracteristică pentru condiţiile zonale, numită vegetaţie intrazonală şi azonală, fiind 

reprezentată de vegetaţia psamofilă (de nisipuri, localizată în Câmpia Bărăganului), vegetaţia 

de sărătură (în jurul lacurilor şi izvoarelor sărate sau în locuri depresionare, cu sol sărăturat, 

din estul Câmpiei Române) şi vegetaţia de luncă (existentă în luncile interioare din judeţele 

Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Teleorman). 
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3.1.7  Fauna  

Fauna caracteristică regiunii Sud Muntenia este variată, iar distribuţia acesteia este în 

concordanţă cu condiţiile de mediu impuse de zonele şi etajele de vegetaţie, la care se adaugă 

câteva particularităţi în privinţa compoziţiei, originii şi distribuţiei geografice a speciilor.  

Pădurile şi spaţiile deschise, cultivate agricol, adăpostesc o mare varietate de 

mamifere, în timp ce fauna aviară este întâlnită pe cele mai mari înălţimi din Munţii Făgăraş, 

Bucegi, Iezer, Ciucaş, dar şi în pădurile de foioase.  

Fauna ihtiologică este bine reprezentată în apele din sudul Subcarpaţilor, nordul şi 

sudul Podişului Getic şi în Câmpia Română. Fluviul Dunărea, pe de altă parte, găzduieşte 

numeroase specii de peşti, inclusiv unele foarte rare din categoria speciilor de peşti bentonice. 

 

 3.1.8 Zone protejate  

La nivel european, România deţine un patrimoniu natural diversificat şi valoros. La 

nivelul anului 2017, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes naţional, raportată la 

suprafaţa ţării, este de 6,15% , iar suprafaţa totală a siturilor Natura 2000, raportată la 

suprafaţa ţării, este de 22,7% . 

Ariile naturale protejate - ANP - sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane în care 

există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, 

geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau 

culturală deosebită şi care au un regim special de protecţie şi conservare stabilit în baza unor 

prevederi legale. 

în regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes naţional (Parcul 

Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervaţia Manafu, 

Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală Cama Dinu Păsărică, lacul Suhaia, 

APSA Iezer Călăraşi etc.). 

Rezervaţiile naturale şi monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate de 

ecosisteme, plante şi animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere şi diferite 

obiective geologice. în judeţele Dâmboviţa, Teleorman şi Ialomiţa ariile protejate nu 

depăşesc 0,5% din suprafaţa acestora. Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de 2400-3500 

ha, cum este rezervaţia Iezerul din Călăraşi, ce ocupă o suprafaţă de 2877 ha . 

Multe rezervaţii şi monumente ale naturii au o mare importanţă fitogeografică. Astfel, sunt 

protejate în diferite rezervaţii: arinul (Pădurea Sinaia), un amestec interesant de specii 

caracteristice silvostepei şi pădurile de fag în Pădurea Ciornuleasa (judeţul Călăraşi) etc. Alte 

rezervaţii s-au constituit pentru protecţia unor plante meridionale. De exemplu, în pădurea 
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Comana (judeţul Giurgiu), din cele 1.201 specii de plante identificate, aproape 20% au origini 

meridionale: submediteraneene (146 specii), pontice şi pontico-mediteraneene (66 specii), 

balcanice şi balcano - mediteraneene (23 specii). Dintre rezervaţiile geologice şi 

geomorfologice, importantă este Rezervaţia Muntele de Sare de la Slănic - Prahova. 

Parcul Naţional Piatra Craiului (situat pe teritoriul judeţelor Argeş şi Braşov), 

constituit în 1990, are ca nucleu rezervaţia complexă Piatra Craiului Mare, înfiinţată în 1938. 

Are o suprafaţă de 14.800 ha şi corespunde celei mai impunătoare creste calcaroase din 

Carpaţii Româneşti. Parcul are o valoare deosebită pentru conservarea biodiversităţii ce 

cuprinde 50 de specii de plante endemice, cum este garofiţa Pietrei Craiului care se întâlneşte 

numai aici şi care reprezintă simbolul floristic al masivului. 

Parcul Natural Bucegi (care se întinde pe teritoriul judeţelor Argeş, Dâmboviţa, 

Prahova, Braşov) este situat în estul Carpaţilor Meridionali, la o distanţă de numai 100 km de 

capitala ţării. Are o suprafaţă de 32.663 ha şi a fost înfiinţat în anul 1990 pe baza unor studii 

începute în anul 1974. Relieful corespunde unui sinclinal suspendat, dezvoltat pe 

conglomerate şi gresii, cu versanţii exteriori abrupţi şi platouri structurale care înclină spre 

axa văii Ialomiţa. Pe calcare se dezvoltă un relief carstic cu numeroase peşteri, chei, doline şi 

lapiezuri, iar pe conglomerate şi gresii, forme de relief spectaculoase (Babele, Sfinxul), în 

timp ce sectorul înalt a fost modelat de gheţarii cuaternari. Cea mai mare parte a parcului 

corespunde etajului forestier cu păduri întinse de molid, brad, zadă şi fag. Asociaţiile vegetale 

de pajişti alpine şi subalpine cu numeroase specii endemice carpatice se păstrează în circurile 

glaciare şi pe versanţii abrupţi, în asociaţiile amintite intră şi câteva endemisme regionale 

regăsite numai în munţii Bucegi, Ciucaş, Bârsei ca: prescuricea, mirodeaua, cosaciul, firuţa 

sau specii rare cum sunt: tisa, zambru, iedera albă, ghinţura galbenă, floarea de colţ. Dintre 

endemisme carpatice de remarcat sunt: gălbinele de munte, crucea voinicului, colţişorul 

glanduros. 

Parcul Natural Comana (judeţul Giurgiu), cu o suprafaţă de 24.963 ha este localizat 

în Câmpia Română, la sud de Bucureşti şi cuprinde rezervaţia naturală Pădurea Comana. 

Parcul a fost înfiinţat în anul 2004 şi include 10 rezervaţii ştiinţifice în care sunt ocrotite 

diferite ecosisteme naturale şi antropice specifice mediului Câmpiei Române (păduri, pajişti, 

terenuri umede, aşezări rurale cu activităţi tradiţionale şi terenuri agricole). 

APSA Iezer Călăraşi este un habitat de apă dulce cu ape mezotrofe, important în menţinerea 

şi dezvoltarea habitatelor păsărilor migratoare, sedentare şi de pasaj şi adăposteşte o serie de 

specii periclitate, vulnerabile sau pe cale de dispariţie atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

internaţional. 
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Pădurea Troianu, din judeţul Teleorman, este rezervaţie naturală pentru protejarea 

speciei de Paeonia peregrina var. romanica (bujor românesc). 

Balta Suhaia, tot din judeţul Teleorman este considerată arie de protecţie specială 

avifaunistică, cu o floră specifică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund elemente 

specifice luncilor marilor fluvii şi zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activităţilor 

antropice. 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti a iniţiat demersurile necesare 

declarării Pădurii Trivale, ca arie naturală protejată de interes naţional categoria IV IUCN 

„rezervaţie naturală" au o suprafaţă de 432,33 ha. 

 Ariile protejate din judeţul Argeş sunt:  

 Microrelieful carstic Cetăţeni 

 Granitul de la Albeşti 

 Locul fosilifer Suslăneşti 

 Zona carstică Dâmbovicioara 

 Lacul Iezer etc. 

Ariile protejate din judeţul Ialomiţa sunt: 

 Aria Lacului Fundata cu o suprafaţă de 391 ha ; 

 Aria lacului Amara cu o suprafaţă de 162 ha ; 

 Aria lacului natural Strachina având o suprafaţă totală de 1.000 ha; 

 Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha) şi Bentu 

Mare (92,33 ha); 

 „Pădurea de Stejari Seculari - Canton Hăţiş", amplasată în localitatea Stelnica, care 

are o suprafaţă de 6,4 ha şi unde aproape 90% din arbori sunt din specia Stejarul 

brumăriu cu vârsta de circa 300 de ani. 

Alte arii protejate se află în judeţul Teleorman - Rezervaţia Ostrovul Gâscă şi Pădurea 

Pojorâtele, în judeţul Prahova- Muntele de sare Slănic, în judeţul Călăraşi - Pădurea 

Ciornuleasa, în judeţul Dâmboviţa - Rezervaţia naturală de narcise din Valea Neajlovului etc. 

Ariile protejate reprezintă piatra de temelie a conservării biodiversităţii; acestea contribuie la 

conservarea habitatelor importante, furnizează refugii, permit migrarea şi mişcarea speciilor, 

asigurând menţinerea proceselor naturale asupra peisajului. Ariile protejate nu numai că ajută 

la conservarea biodiversităţii, ci asigură şi bunăstarea populaţiei, oferind resurse de trai 

pentru milioane de oameni, reprezentând sursa primară de apă potabilă şi un factor esenţial în 

asigurarea securităţii alimentare la nivel mondial, naţional sau regional. 
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Ariile naturale din regiunea Sud Muntenia deţin atuuri importante pentru dezvoltarea 

activităţilor recreative şi turistice, activităţi ce pot aduce venituri importante, atât celor ce le 

administrează, cât şi comunităţilor locale. 

 

Cap. 3.2 Caracteristici demografice şi economice  

Planificarea dezvoltării economice în raport cu creşterea demografică creează 

numeroase provocări, inclusiv la nivel teritorial, iar schimbările demografice pot deveni 

factori de risc pentru implementarea politicilor de dezvoltare locală. Astfel, evoluţia 

populaţiei este unul din indicatorii care prezintă situaţia curentă şi perspectiva economică a 

unei localităţi. Dacă dinamica populaţiei înregistrează o creştere şi evoluţia economică a 

localităţii este pozitivă, populaţia este atrasă să rămână în localitate. 

 Dacă acestea au tendinţe negative, capitalul uman se pierde, ceea ce conduce 

inevitabil la stagnare. Integrând evoluţia fenomenelor demografice împreună cu alte 

preocupări privind creşterea competitivităţii, dezvoltarea durabilă, mediul ambiant, consumul, 

producţia, protecţia socială într-o politică coerentă, se poate miza pe dezvoltare socio-

economică teritorială sau locală, în care contextul demografic sau comportamentul uman, 

reprezintă factorul-cheie pentru a înţelege şi a anticipa schimbările. 

Numărul populaţiei indică numărul de locuitori de pe un anumit teritoriu la un 

moment dat. Acesta îşi etalează valoarea atunci când este însoţit de repartizare teritorială şi 

de structuri, fiind un indicator fundamental pentru determinarea intensităţii fenomenelor 

demografice. 

La 1 iulie 2017, populaţia regiunii Sud Muntenia era de 2.984.992 de persoane, 

reprezentând din punct de vedere procentual 15,24% din populaţia României (19.591.668), 

fiind a doua regiune ca mărime din punct de vedere demografic. Numărul ridicat al populaţiei 

generează, pe termen lung, o serie de avantaje, printre care o rezervă de forţă de muncă mai 

mare care să susţină creşterea economică. O relaţie pozitivă între numărul ridicat al populaţiei 

şi dezvoltarea economică, stimulează şi promovează atât dezvoltarea economică, cât şi 

creşterea nivelului de trai.Analizând distribuţia populaţiei regiunii Sud Muntenia, la nivel 

NUTS 3, se poate observa faptul că, la mijlocul anului 2017, 24% din populaţia regiunii Sud 

Muntenia era concentrată în judeţul Prahova, în timp ce în judeţul Giurgiu era de 9% şi în 

lalomiţa(9%), din populaţia regiunii. 
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Analizând dinamica populaţiei între 2011-2017 pe medii de rezidenţă, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia s-a manifestat o puternică tendinţă de scădere a populaţiei atât în 

mediul urban, cât şi în rural, aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos: 

 

Evoluţia populaţiei din cadrul judeţelor regiunii Sud Muntenia (2011-2017, UM: 

număr) 

Judeţ                   Total                            Urban                         Rural 

Argeş               -16.481                   -9.183                 7.298 

Călăraşi           -10.779                   -4.526                           -6.253 

Dâmboviţa           -10.510                   -7.055                           -3.455 

Giurgiu             -7.414                   -2.932                           -4.482 

Ialomiţa            -10.007                   -3.999                           -6.008 

Prahova            -26.022                  -16.363                           -9.659 

Teleorman            -29.862                    -9.633                          -20.229 

 

3.2.1 Populația și densitatea populației 

Populaţia Regiunii Sud-Est este concentrată în 7 judete , 567 unităţi administrativ 

teritoriale după cum urmează: 48 de localităţi urbane ( municipii si orase ) şi 519 comune. 

Cele 519 comune reunesc 1.972 de sate, fiecărei comune revenindu-i, în medie, 3,8 sate faţă 

de 4,4 sate/comună, la nivel naţional. 

Numărul de comune din regiunea Sud Muntenia a crescut cu un procent de 0,02%, în 

intervalul 2004-2011, de la 509 la 519, pe fondul reînfiinţării (prin desprinderea de oraşele şi 

comunele existente) a 10 comune, care fuseseră desfiinţate de regimul comunist la reforma 

administrativă din 1968. Aşadar, regiunea Sud Muntenia se remarcă printr-o pondere mai 

mare a aşezărilor rurale, astfel că ponderea populaţiei în anul 2017 era de 42,8% în mediul 

urban şi 57,2% în mediul rural. 

In anul 2017, la nivelul regiunii Sud Muntenia, exista o singură localitate de rang I în 

judeţul Prahova, 14 localităţi de rang II, cele mai numeroase fiind în Argeş, Ialomiţa şi 

Teleorman, 33 de localităţi de rang III, cele mai multe în Prahova şi Dâmboviţa şi 519 

localităţi de rang IV, predominante în judeţele Argeş şi Teleorman. 

La 1 iulie 2017, populaţia regiunii Sud Muntenia era de 2.984.992 de persoane, 

reprezentând din punct de vedere procentual 15,24% din populaţia României (19.591.668), 

fiind a doua regiune ca mărime din punct de vedere demografic. 
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Analizând distribuţia populaţiei regiunii Sud Muntenia, la nivel NUTS 3, se poate 

observa faptul că, la mijlocul anului 2017, 24% din populaţia regiunii Sud Muntenia era 

concentrată în judeţul Prahova, în timp ce în judeţul Giurgiu era de 9%, la fel ca şi în 

lalomiţa(9%), din populaţia regiunii. 

Grafic - Populaţia pe judeţe, la 1 iulie 2017 (%) 

3.2.2 Dinamica populaţiei pe medii (urban si rural) in Regiunea Sud Muntenia 

Scăderea constantă a populaţiei regiunii Sud Muntenia în toată perioada analizată a 

determinat, pe cale de consecinţă, şi o scădere corespunzătoare a densităţii populaţiei din 

regiune. Astfel, în perioada analizată (2011 - 2017), suprafaţa administrativ teritorială a 

judeţelor a rămas constantă, singura influenţă asupra densităţii populaţiei din regiune şi 

asupra judeţelor care o compun a avut-o diminuarea populaţiei, semnalată în toate judeţele 

care compun regiunea. în acest context, dinamica densităţii populaţiei urmează strict 

dinamica evoluţiei populaţiei din regiunea Sud Muntenia, precum şi din judeţele componente. 

Din punct de vedere al densităţii populaţiei se poate afirma că partea de nord a regiunii Sud 

Muntenia este o zonă extrem de densă, în comparaţie cu alte zone din ţară (densitatea este 

ridicată în special judeţele Prahova şi Dâmboviţa). în ceea ce priveşte situaţia judeţelor de 

câmpie, acestea prezintă zone mai dense în aproprierea Bucureştiului şi în jurul zonelor 

urbane. în rest, aceste judeţe au o densitate a populaţiei pe alocuri extrem de scăzută (cazul 

judeţelor din Bărăgan: Ialomiţa şi Călăraşi). 

Astfel, în anul 2017, densitatea populaţiei în regiunea Sud Muntenia a fost de 86,55 locuitori/ 

km2, situând astfel regiunea pe locul 3 la nivelul ţării, după regiunile Bucureşti-llfov şi Nord-

Est, valoarea înregistrată fiind superioară mediei naţionale de 82,18 loc./ km2. La nivel 

NUTS 3, în anul 2017, cel mai populat judeţ al regiunii a fost Prahova, cu o densitate a 

populaţiei de 154,65 loc./ km2, urmat de Dâmboviţa cu 123,05 loc./ km2, ultimele locuri 

fiind ocupate de judeţele Ialomiţa cu 58,52 loc./ km2 şi Călăraşi cu 57,10 loc./ km2. In ceea 

ce priveşte diferenţierea pe medii de rezidenţă, în anul 2017, densitatea populaţiei a 
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înregistrat o valoare mai ridicată în mediul urban (412,80 loc./km2), în timp ce în mediul 

rural aceasta a fost de 52,18 loc./km2. La nivel judeţean, densitatea populaţiei pe medii de 

rezidenţă a atins următoarele valori: 

• mediul urban - cel mai populat judeţ a fost Argeş cu 739,11 loc./km2, iar cel mai slab 

populat, Ialomiţa cu 219,56 loc./km2; 

• mediul rural - primul loc a fost ocupat de judeţul Prahova, cu o densitate de 97,19 

loc./km2, în timp ce pe ultimul loc s-a clasat tot judeţul Ialomiţa cu o valoare de 37,83 

loc./km2. 

 

3.2.3 Structura etnică  

In cazul componenţei etnice a populaţiei, ultimele date oficiale disponibile sunt cele 

aferente recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011. Deşi situaţia este posibil 

să se fi modificat semnificativ în intervalul 2011 - 2017, la momentul de faţă nu există nici o 

altă sursă disponibilă pentru actualizare. 

Indicatori privind componenţa etnică a populaţiei se actualizează cu ocazia Recensământului 

populaţiei şi locuinţelor care are loc odată la 10 ani. Deoarece viitorul recensământ va avea 

loc în anul 2021, ultimele date valide sunt aferente anului 2011. 

Analiza componenţei etnice a populaţiei relevă faptul că populaţia regiunii Sud Muntenia este 

relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor Recensământului Populaţiei şi al 

Locuinţelor 2011, cea mai mare pondere în structura etnică a regiunii o deţineau românii cu 

90,85% (2.849.550 de persoane), urmaţi de populaţia de etnie romă 3,89% (122.232 de 

persoane), de maghiari cu 0,03% (1.017 de persoane), turci 0,03% (979 de persoane), ruşi-

lipoveni 0,02% (526 de persoane), bulgari 0,05% (1635 de persoane), şi alte etnii declarate cu 

0,08% (2381 de persoane), precum şi 5,04% informaţie indisponibilă. Procentul populaţiei de 

etnie romă este mai ridicat în regiunea Sud Muntenia (3.89%), comparativ cu media naţională 

(3,09%). 

Din analizarea datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011, s-a observat 

faptul că populaţia de etnie română este majoritară în toate judeţele regiunii Sud Muntenia. 

Cu toate acestea, răspândirea teritorială a celorlalte etnii este neuniformă pe teritoriul regiunii 

Sud Muntenia, remarcându-se zone de concentrare a populaţiei de etnie romă în judeţele 

Dâmboviţa şi Călăraşi, a maghiarilor în judeţul Prahova, a turcilor în judeţul Călăraşi, iar a 

ruşilor-lipoveni în judeţul Ialomiţa. De asemenea, se constată faptul că în judeţul Teleorman 

este concentrată cea mai scăzută pondere a populaţiei de etnie romă, numai 9%. 
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3.2.4 Mişcarea naturală a populaţiei 

Alături de natalitate şi mortalitate, mişcarea migratorie contribuie la creşterea sau 

descreşterea unei populaţii. Migraţia este determinată de factori economici, sociali şi politici, 

putând fi de tip intern (imigrările) şi de tip extern (emigrările). 

Rata medie de creştere a populaţiei furnizează o imagine de ansamblu privind dinamica şi 

reproducerea populaţiei. în anul 2017, comparativ cu anul 2011, rata medie de creştere a 

populaţiei regiunii Sud Muntenia a fost de -4,62%, situându-se sub media înregistrată la nivel 

naţional, care a fost de -2,76%. La nivel regional, judeţele Argeş şi Dâmboviţa au înregistrat 

valoarea cea mai ridicată a ratei medii de creştere a populaţiei (-3,15%), la polul opus fiind 

judeţul Teleorman (-9,5%). 

 

Cap. 3.3.  ECONOMIA REGIUNII SUD MUNTENIA 

 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a devenit 

membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic şi social, care foloseşte politica 

regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene şi care joacă un rol esenţial în 

obţinerea creşterii economice, creearea de noi locuri de muncă şi stabilitate demografică. Un 

model cu finalitate socială şi cu o strategie de reglementare care, prin fondurile structurale şi 

de coeziune acordate, difuzează prosperitatea dinspre centru spre periferie. 

Pe plan economic, aderarea a adus României o creştere a Produsului Intern Brut, a 

schimburilor comerciale şi o îmbunătăţire a balanţei comerciale. Efectele acestor tendinţe 

pozitive au fost puternic contracarate însă de evoluţia inflaţionistă a economiei şi de 

deprecierea monedei naţionale. 

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în intervalul analizat 2011 - 2017, 

economia a fost caracterizată printr-o evoluţie fluctuantă, uşor ascendentă începând cu anul 

2014, influenţată în foarte mare măsură de criza economică şi financiară mondială, reflectată 

în valorile principalilor indicatori de evaluare a creşterii economice. Un aspect important care 

se evidenţiază pe tot parcursul analizei economiei regiunii Sud Muntenia este legat de 

reunirea în cadrul regiunii a şapte judeţe care formează două clase extrem de diferite în 

caracteristicile lor economice. Astfel, cele trei judeţe din nord - Argeş, Dâmboviţa şi Prahova 

- dau baza industrial-regională care este impresionantă, depăşind media naţională şi celelalte 

patru judeţe din sudul regiunii - Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman - cu tradiţie, în 

principal, în producţia agricolă şi agroalimentară. 
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Produsul Intern Brut obţinut în anul 2016 de regiunea Sud Muntenia totaliza 93.684,9 

milioane lei preţuri curente (14.800 milioane euro - 1,1% din media UE-28), reprezentând 

12,24% din valoarea PIB naţional, ceea ce a condus la ocuparea locului 2 în rândul celor 8 

regiuni de dezvoltare ale României, după Bucureşti - Ilfov. Indicator macroeconomic folosit 

pentru a măsura activitatea şi creşterea economică într- o ţară sau regiune, PIB regional s-a 

caracterizat, în tot intervalul analizat, respectiv 2011- 2016, printr-o evoluţie fluctuanta dar 

aproximativ stabila în jurul valorii de 12.45% . 

 

3.3.1 Produsul intern brut  

Produsul Intern Brut obţinut în anul 2016 de regiunea Sud Muntenia totaliza 93.684,9 

milioane lei preţuri curente (14.800 milioane euro - 1,1% din media UE-28), reprezentând 

12,24% din valoarea PIB naţional, ceea ce a condus la ocuparea locului 2 în rândul celor 8 

regiuni de dezvoltare ale României, după Bucureşti - Ilfov. Indicator macroeconomic folosit 

pentru a măsura activitatea şi creşterea economică într- o ţară sau regiune, PIB regional s-a 

caracterizat, în tot intervalul analizat, respectiv 2011- 2016, printr-o evoluţie fluctuanta dar 

aproximativ stabila în jurul valorii de 12.45% . Contribuţia celor 7 judeţe la formarea 

Produsului Intern Brut regional, în 2016, evidenţiază decalajul dintre performanţa economică 

a judeţelor din nordul regiunii specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul regiunii 

influenţate de evoluţia sectorului agricol. Astfel, judeţele Prahova şi Argeş au realizat 

33.76%, respectiv 22.21% din PIB regional, în timp ce Ialomiţa, Giurgiu şi Calarasi, judeţe 

cu o populaţie puţin numeroasă (în special cea ocupată civilă) şi cu o structură economică 

diferită au contribuit cu 7,46%, 7,43%, respectiv 7,32% la PIB regional. 

Ponderea în PIB regional a PIB-ului fiecărui judeţ, la nivelul anului 2016: 
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Diferenţele apreciabile în ce priveşte dezvoltarea economică a judeţelor se reflectă în 

valorile indicelui de disparitate a PIB/locuitor. Comparativ cu anul 2015, judeţul Prahova s-a 

menţinut în fruntea clasamentului la nivel regional, înregistrând în anul 2016 o creştere de 

113.74% faţă de anul anterior. De asemenea, judeţul Prahova s-a evidenţiat în raport cu 

PIB/locuitor aferent regiunii Sud Muntenia(31.041,20 lei) şi în raport cu PIB-ul naţional 

(35.948,90 lei), depăşind cele 2 valori atât în anul 2016 (42.927 lei), cât şi în anul precedent 

(37.740 lei). Mai mult decât atât, şi judeţul Argeş (35.071,10 lei), a depăşit valorile PIB-

ului/locuitor înregistrate atât la nivel regional, cât şi naţional. Celelalate judeţe din regiunea 

Sud Muntenia au înregistrat valori de peste 80% din media regională şi peste 70% din media 

naţională, cu exepţia judeţelor Călăraşi şi Teleorman care se situează pe ultimele poziţii 

dintre judeţele regiunii. 

Principalele sectoare care au contribuit, în anul 2016, la formarea PIB regional în Sud 

Muntenia au fost: Industria - cu o pondere de 35.14% faţă de PIB regional şi în creştere cu 

aproximativ 2% faţă de anul trecut, şi agricultura şi pescuitul - cu o pondere de 15.97% în 

raport cu PIB regional înregistrat în acelaşi an, şi în creştere, cu aproximativ 1% faţă de anul 

precedent. La o distanta de aproximativ 19% s-au situat Comerţul, serviciile şi altele, fiind 

urmat, la o distanta destul de mare de Construcţii (5.09% din PIB regional). 

 

3.3.2 Agricultura la nivel regional 

Condiţiile naturale favorabile de care dispune regiunea Sud Muntenia, creează 

posibilitatea dezvoltării tuturor sectoarelor agricole, potenţialul în acest domeniu fiind 

sprijinit şi de întinsele suprafeţe de câmpie acoperite cu soluri fertile din jumătatea sudică a 

regiunii, de păşunile şi fâneţele naturale situate în regiunile de podiş şi dealuri subcarpatice, 

de pajiştile montane din nordul regiunii care favorizează dezvoltarea creşterii animalelor dar 

şi de condiţiile pedo-climatice din regiunea deluroasă deosebit de prielnice dezvoltării 

pomiculturii şi viticulturii. în perioada 2014-2017, suprafaţa agricolă a regiunii a înregistrat o 

tendinţă descrescătoare, însă cu o intensitate mai redusă faţă de trendul naţional, cu doar 

0,28% faţă de 0,54% la nivelul ţării. 

Raportul dintre suprafaţa arabilă a ţării şi numărul de locuitori denotă faptul că 

fiecărui locuitor din România îi revin circa 0,7 ha teren arabil, valoare superioară multor ţări 

din Uniunea Europeană şi aproape dublă faţă de media UE 27, care este de 0,35 ha/locuitor. 

Astfel, în anul 2014, suprafaţa agricolă a regiunii Sud Muntenia era de 2.433.534 mii ha, 

respectiv 70,63% din suprafaţa totală a regiunii şi 16,63% din suprafaţa agricolă a României, 

ocupând astfel prima poziţie la nivel naţional. De asemenea, regiunea ocupă poziţia de lider 
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la nivel naţional şi în ceea ce priveşte suprafaţa de teren arabil (1.965,2 mii ha, reprezentând 

57,04% din suprafaţa totală a regiunii şi 13,44% din suprafaţa terenului agricol la nivel 

naţional), cât şi în cazul suprafeţelor acoperite de livezi (41.176 ha, reprezentând 1,6% 

suprafaţa totală a regiunii şi 20,9% din suprafaţa totală de livezi la nivel naţional). 

În anul 2017, valoarea producţiei a fost de 6.859,5 mii de lei (18,54% din valoarea producţiei 

agricole a României), regiunea Sud Muntenia situându-se astfel pe locul 1 la nivel naţional. 

Contribuţia agriculturii, silviculturii şi pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut (PIB) 

la nivelul regiunii se situa, în anul 2017, la 6,78%, faţă de 1,1% la nivelul UE. 

Acţiunile specifice pentru valorificarea terenurilor neutilizate, coroborate cu relieful şi 

clima regiunii Sud Muntenia, favorizează dezvoltarea unor sisteme de obţinere a energiei 

regenerabile (eoliană şi solară). 

 

3.3.3 Infrastructura  

TRANSPORTUL RUTIER 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii ani într-o continuă 

dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul declinului înregistrat de transportul 

feroviar. Astfel, la sfârşitul anului 2017, reţeaua de drumuri publice măsura 12.931 km, 

situând regiunea pe locul 2 din ţară, cu un procent de 15,02% din total. Reţeaua rutieră 

asigură o bună comunicare în special între centrele urbane din regiune, facilitând totodată 

accesul din şi înspre diverse centre importante, cum ar fi Bucureşti, portul maritim Constanţa 

şi, nu în ultimul rând, Giurgiu, punct de trecere al frontierei cu Bulgaria prin intermediul 

podului Prieteniei Giurgiu - Ruse (rutier şi feroviar), pod ce traversează Dunărea în sectorul 

de graniţă dintre România şi Bulgaria. Din totalul drumurilor publice din regiune, 22,01% 

erau drumuri naţionale iar 77,99% drumuri judeţene şi comunale. 

Starea tehnică a reţelei de drumuri publice, la finele anului 2017, era în general 

nesatisfăcătoare dar regiunea Sud Muntenia ocupa locul 2 la nivel naţional, după regiunea 

Nord-Est cu un număr de 5.479 de km modernizaţi. Regiunea beneficiază de avantajele 

oferite de autostrăzile Al (Bucureşti - Piteşti), A2 (Bucureşti - Constanţa), A3 (Bucureşti - 

Ploieşti) şi în viitor de Autostrada Sudului (Bucureşti - Alexandria - Roşiori de Vede - Slatina 

- Craiova - Lugoj). Un alt drum important ce străbate regiunea este DN5, fiind drumul 

naţional din România, care leagă capitala Bucureşti de oraşul Giurgiu, aflat pe malul Dunării, 

la graniţa cu Bulgaria, fiind continuat dincolo de Giurgiu prin intermediul Podului Prieteniei 

Giurgiu - Ruse şi pe teritoriul Bulgariei. 
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Regiunea Sud Muntenia este traversată de 3 axe prioritare ale reţelei europene de 

transport (TEN- T), coridoare care leagă centrul şi nordul Europei de zona Mediteraneană şi 

Asia, respectiv: 

o Axa prioritară 7 (rutieră); 

o Axa prioritară 18 (fluviul Dunărea); 

o Axa prioritară 22 (feroviară). 

Iar în ceea ce priveşte accesibilitatea regiunii la reţeaua TEN-T, aceasta se realizează 

prin trei tipuri de conectivitate: primară, secundară şi terţiară. 

Traversată şi de principalele magistrale feroviare ale ţării incluse în reţeaua TEN-T de bază şi 

extinsă, regiunea are un real avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu 

importante zone şi centre urbane ale ţării şi asigurării unui transport rapid. Magistrala cu 

lungimea cea mai mare care traversează regiunea este şi cea care asigură legătura cu 

principala poartă maritimă a ţării - portul Constanţa. 

La acest moment, nu există o centralizare cu privire la lungimea totală a aleilor 

pietonale şi pistelor pentru biciclişti din regiunea Sud Muntenia. Cu toate acestea, pot fi 

menţionate cele mai importante proiecte derulate în acest sens, în ultimul deceniu: 

 Pista de biciclişti Călăraşi - Modelu (Str. Prelungirea Bucureşti, 2 km) - finanţată din 

PHARE CBC; 

 Pista de biciclete (Str. Independenţei - Castanilor: 3 km) Ploieşti - finanţată din 

Programul PHARE; 

 Pista de biciclete Pădure Trivale Piteşti şi Parc Chindia Târgovişte-realizate cu 

fonduri de la bugetul local; 

 Pistă de biciclete (circa 200 km) în Olteniţa, Plopeni, Lipăneşti, Măgurele, Răcari, 

Doiceşti, Ulmi, Prundu, Vărăşti, Comana, Runcu, Târgovişte, Giurgeni, Vlădeni, 

Ciochina, Conţeşti, Făcăeni, Drăganu, Colibaşi - proiecte depuse spre finanţare la 

Administraţia Naţională pentru Fondul de Mediu. Aceste proiecte nu au fost încă 

implementate, programul fiind temporar suspendat; 

 Realizare/reabilitare/modernizare trasee pietonale şi pentru biciclişti în municipiile 

Piteşti, Târgovişte, Moreni, Ploieşti - prin Programul Operaţional Regional 2007 - 

2013 - proiecte integrate PIDU. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, transportul public local, în anul 2017, era asigurat, în 

principal, de autobuze şi microbuze. Transportul public asigurat prin tramvaie şi troleibuze se 

regăsea doar în judeţul Prahova, având în dotare 33 tramvaie şi 42 troleibuze. 
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ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, numărul localităţilor în care se distribuiau gaze 

naturale a crescut de la 158 de localităţi în 2011, la 171 de localităţi în 2017, atingând o 

pondere de 30,16%, nedepăşind astfel ponderea medie înregistrată la nivel naţional de 

36,46%. 

Distribuţia gazelor naturale era prezentă mai mult în localităţile judeţelor din nordul 

regiunii, iar în ceea ce priveşte cantitatea gazelor naturale distribuite, 61,12% erau folosite 

pentru uz industrial şi doar 38,88% pentru uz casnic. 

Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural situaţia nu era atât de bună în 2017, unde 

doar 24,47% dintre localităţi beneficiau de acest serviciu, valori peste media naţională 

(22,20%) regăsindu-se doar în judeţele din nordul regiunii: Argeş cu 28,42%, Dâmboviţa cu 

50% şi Prahova cu 44,44%. 

 

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ 

În perioada analizată, numărul localităţilor în care se distribuia energie termică a 

scăzut continuu, de la 15 localităţi în anul 2011 la 11 localităţi în 2017, acest fapt fiind 

datorat numărului mare al locuitorilor care optează pentru instalaţii proprii de energie 

termică. 

în mediul rural, distribuţia energiei termice se regăsea doar la nivelul a 3 localităţi din 

judeţele Argeş şi Prahova. 

 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Din perspectiva producţiei de energie electrică, regiunea Sud Muntenia joacă un rol 

esenţial, prin prisma capacităţilor şi potenţialului de care dispune, mai ales în sectorul 

energiilor regenerabile. în ultimii 10 ani, aceste capacităţi s-au dublat, prin construcţia unei 

centrale pe gaze, prima de acest gen cu capital privat, de finalizarea unor amenajări 

hidroenergetice, a unor centrale în cogenerare şi a începerii lucrărilor la proiecte din 

domeniul energiilor regenerabile. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din regiunea Sud 

Muntenia este gestionată de 3 companii diferite, dintre care două au capital privat şi una de 

stat: 

 ELECTRICA - Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord 

- în judeţele Prahova şi Dâmboviţa; 

 CEZ DISTRIBUŢIE - în Argeş şi Teleorman; 

 ENEL MUNTENIA SUD şi ENEL DOBROGEA -în Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi. 
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 POTENŢIALUL DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE 

Regiunea Sud Muntenia dispune de resurse însemnate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile, cu precădere hidro, solare şi de biomasă agricolă şi forestieră, potrivit 

studiului privind „Evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie 

în România", elaborat de Ministerul Economiei. 

Potenţialul solar al regiunii Sud Muntenia este unul dintre cele mai ridicate din România, 

mai ales în partea de sud a acesteia (judeţele Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, sudul 

judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova), care se află în zona II de radiaţie solară, cu o 

intensitate de 1.300/1.350 k Wh/m2/an. Cea mai mare intensitate a radiaţiei solare se 

înregistrează pe o mică suprafaţă din partea de sud-vest a judeţului Argeş, unde se depăşesc 

1.350 k Wh/m2/an.  

 

INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAŢII 

În ceea ce priveşte activităţile de telefonie, la nivelul regiunii Sud Muntenia, la finele 

anului 2017, s-au înregistrat 469.200 de conexiuni de telefonie, reprezentând 12,06% din cele 

înregistrate la nivel naţional, situând regiunea pe locul 5 la nivel naţional. 

Conform Eurostat, ponderea gospodăriilor care au acces la reţeaua de Internet din regiunea 

Sud Muntenia pentru anul 2017 ajungea la 76%, regiunea ocupând astfel locul 5 la nivel 

naţional. 

 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

Potrivit datelor statistice, în anul 2017, regiunea Sud Muntenia dispunea de o reţea de 

unităţi sanitare compusă dintr-un număr de 67 de spitale (46 în mediul urban şi 11 în mediul 

rural), 28 de dispensare, 1.509 de cabinete de medicină generală şi de familie, 1.382 de 

cabinete stomatologice (836 în mediul urban şi 251 în mediul rural), 1.179 de cabinete 

medicale de specialitate (877 în mediul urban şi 24 în mediul rural), 1.433 de farmacii şi 

puncte farmaceutice (632 în mediul urban şi 499 în mediul rural) şi 455 de laboratoare 

medicale (293 în mediul urban şi 43 în mediul rural). în judeţele regiunii Sud-Muntenia nu 

există nici o policlinică. în regiunea Sud Muntenia, principalele unităţi spitaliceşti sunt 

localizate în principalii poli urbani (Ploieşti, Piteşti), personalul medical tinde mai degrabă să 

opteze pentru a profesa în aceste oraşe şi/sau Bucureşti, decât să asigure servicii medicale 

într-o localitate de dimensiuni mai mici; infrastructura şi dotările materiale din oraşele mici şi 

mijlocii din regiune sunt fie inexistente, fie prezintă un grad avansat de uzură tehnologică şi 

fizică; pentru majoritatea satelor dintr-o comună funcţionează doar un singur dispensar cu un 
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singur medic, ceea ce îngreunează accesul populaţiei la serviciile medicale de bază etc. Sub 

aceste aspecte, caracteristicile infrastructurii şi ale serviciilor de sănătate influenţează 

calitatea şi durata vieţii populaţiei, influenţează relaţia urban-rural (accentuând adesea 

discrepanţele). 

La nivel de judeţ, cele mai multe unităţi sanitare erau în Argeş şi Prahova, iar cele mai 

puţine în Giurgiu şi Ialomiţa. 

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

În ceea ce priveşte infrastructura socială pentru anul 2017, în regiunea Sud Muntenia 

funcţionau 47 de cămine pentru persoane vârstnice, numărul acestora fiind în creştere faţă de 

anul 2012, în care funcţionau doar 17 cămine pentru persoane vârstnice. Din totalul de 47 de 

unităţi, în anul 2017,10 unităţi funcţionau în subordinea DGASPC, 9 în subordinea consiliilor 

locale şi 28 de unităţi au fost administrate de furnizori privaţi. 

Numărul căminelor pentru persoane vârstnice din regiunea Sud Muntenia, la nivelul anului 

2017, reprezenta 10,30% din totalul naţional, regiunea ocupând locul 6 în clasamentul 

regiunilor. Coborând analiza la nivel judeţean, cele mai multe cămine se regăseau în judeţele 

Argeş (19 cămine) şi Dâmboviţa (10 cămine), iar la polul opus situându-se judeţele Călăraşi 

şi Ialomiţa, în fiecare judeţ existând 3 cămine şi judeţul Teleorman cu 2 cămine. 

Infrastructura în domeniul educaţiei. La nivelul regiunii Sud Muntenia, în perioada 

analizată 2011 - 2017, numărul unităţilor şcolare din regiune a scăzut cu 36, fapt datorat 

închiderii unor unităţi şcolare, în special în mediul rural, ceea ce a impus relocarea elevilor la 

unităţi şcolare aflate la distanţe mai mari faţă de domiciliu. 

în anul 2017, numărul total de unităţi şcolare a fost de 1.020 (din care 45,49% erau localizate 

în mediul urban şi 54,51% în mediul rural). Cele mai multe dintre acestea au fost înregistrate 

în judeţele Prahova (236) şi Argeş (213), la polul opus situându-se judeţele Ialomiţa (93) şi 

Giurgiu (87). în perioada 2007 - 2013 au fost însă făcute eforturi pentru reabilitarea acestora 

din bani europeni. Astfel, în regiunea Sud Muntenia prin Programul Operaţional Regional - 

Axa Prioritară 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale, au fost finanţate 44 de proiecte privind 

domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă. 

FONDUL DE LOCUINŢE 

Locuinţa reprezintă una din nevoile de bază ale populaţiei, iar accesul la aceasta 

reprezintă un factor important de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi o 

componentă esenţială a societăţii. 
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Fondul de locuinţe al regiunii Sud Muntenia era estimat, la sfârşitul anului 2017, la 

1.359.753 de locuinţe, în creştere cu 1,90% faţă de sfârşitul anului 2011. 

Din numărul total al locuinţelor, mai mult de jumătate (60,21%) se aflau în mediul rural, 

confirmând tipologia predominant rurală a regiunii, singura excepţie fiind în judeţul Prahova, 

unde ponderea locuinţelor din mediul urban era de 50,80%. 

CONCLUZII: 

TRANSPORTUL RUTIER 

În ceea ce priveşte transportul rutier, regiunea se bucură de o bună conectivitate la 

reţeaua europeană de transport (TEN-T), fiind străbătută de toate axele de comunicaţii care 

converg către municipiul Bucureşti, iar lungimea drumurilor publice a înregistrat o evoluţie 

crescătoare, cu o densitate peste media naţională. Principalele provocări constau în starea 

tehnică nesatisfăcătoare a drumurilor şi existenţa unor zone cu o slabă accesibilitate rutieră. 

TRANSPORTUL FEROVIAR 

Transportul feroviar înregistrează un declin la nivel regional, iar lungimea totală a 

reţelei de cale ferată are o densitate inferioară faţă de nivelul naţional. Infrastructura feroviară 

nu este complet electrificată (36,17%) şi se află într-un stadiu avansat de degradare, ce nu 

permite deplasarea cu viteze mari pe anumite tronsoane. în ceea ce priveşte accesibilitatea 

feroviară, aceasta este scăzută în partea de sud şi est a regiunii, generând timpi de călătorie de 

peste 10 ore faţă de anumite destinaţii din ţară. 

Accesibilitatea (rutieră şi feroviară) la nivelul regiunii este îngreunată de două bariere 

naturale - fluviul Dunărea şi lanţul carpatic, cu o infrastructură de traversare deficitară, care 

afectează accesul la oraşele din zona montană şi la cele din Lunca Dunării. 

TRANSPORTUL FLUVIAL 

Referitor la transportul fluvial, trebuie menţionat faptul că regiunea este conectată la 

reţeaua europeană de transport TEN-T prin 4 din cele 5 porturi existente. Volumul de mărfuri 

transportate este însă relativ redus, ca urmare a unei infrastructuri portuare uzate fizic şi 

moral. Cel mai greu accesibile oraşe sunt Turnu Măgurele, Zimnicea şi Olteniţa, aflate la 40-

60 km distanţă faţă de cel mai apropiat punct de acces la reţeaua TEN-T feroviară şi rutieră. 

TRANSPORTUL INTERMODAL 

Dezvoltarea transportului intermodal în regiune se află într-un stadiu incipient. Astfel, 

există 3 terminale de transport intermodal, din care unul este nefuncţional (Ploieşti - Crâng). 

Pentru perioada 2014 - 2020, Strategia de Transport Intermodal România 2030 propune 

construcţia de încă 2 terminale (Piteşti şi Giurgiu). 

TRANSPORTUL PUBLIC DE PASAGERI 
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Transportul public de pasageri, realizat cu autobuze şi microbuze a înregistrat o 

creştere din punct de vedere al numărului de pasageri transportaţi, în condiţiile scăderii 

parcului de autovehicule. Această dezvoltare a transportului public rutier se datorează, în 

mare parte, declinului transportului public feroviar şi scăderii calităţii serviciilor acestuia. 

STRĂZILE ORĂŞENEŞTI 

Reţeaua de străzi orăşeneşti din regiune a cunoscut o dezvoltare din punct de vedere al 

lungimii şi măririi tramei stradale, însă din punct de vedere al stării tehnice, necesită 

modernizări. Problemele cele mai mari în acest domeniu se manifestă în oraşele mici din 

sudul regiunii, care au o infrastructură tipic rurală. 

INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAŢII 

În ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii, se poate afirma că regiunea are o 

rată medie de penetrare a internetului, în schimb are un acces foarte bun la internet în bandă 

largă, situându- se pe locul doi la nivel naţional. Principalele provocări constau în faptul că 

regiunea deţine cel mai mare procent, la nivel naţional, de populaţie care nu a utilizat 

niciodată internetul (37%), iar ponderea populaţiei ce utilizează în mod regulat internetul este 

destul de scăzută (locul 6 la nivel naţional). De asemenea, în regiune, comerţul electronic 

înregistrează un nivel destul de scăzut. în acest sens, se impune ca în perioada 2014 - 2020, 

investiţiile în infrastructură să fie acompaniate de măsuri cu caracter social (cum ar fi 

campanii de informare şi educare, de formare a abilităţilor digitale). 

INFRASTRUCTURA DE UTILITĂŢI PUBLICE 

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE - Deşi numărul localităţilor racordate la 

reţeaua de gaze naturale a crescut în perioada analizată, există încă diferenţe semnificative 

între mediul urban şi cel rural, precum şi între partea de nord şi sud a regiunii. Astfel, 

investiţiile din perioada 2014 - 2020 ar trebui direcţionate cu precădere către conectarea 

localităţilor din mediul rural, din partea de sud a regiunii. 

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ - Distribuţia energiei termice în cadrul 

regiunii Sud Muntenia a înregistrat o scădere considerabilă, realizându-se doar în 2,12% din 

totalul localităţilor regiunii, acest fapt fiind datorat numărului mare al locuitorilor care au 

optat pentru instalaţii proprii de energie termică. 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ - Prin prisma capacităţilor şi 

potenţialului de care dispune în sectorul energiilor regenerabile, regiunea Sud Muntenia joacă 

un rol important în domeniul producţiei de energie electrică. Investiţiile trebuie direcţionate 

diferit din punct de vedere teritorial, către valorificarea potenţialului solar şi de biomasă din 
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partea de sud a regiunii şi către valorificarea potenţialului microhidroenergetic şi eolian din 

partea de nord. 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

Deşi la nivel regional s-au înregistrat, în perioada analizată, creşteri privind numărul 

unităţilor sanitare şi al personalului medico-sanitar, încă există localităţi cu acces dificil la 

asistenţa medicală primară, acestea fiind localizate în special în mediul rural. Totodată, 

regiunea ocupă ultimul loc în ceea ce priveşte numărul medicilor şi al paturilor în spitale 

raportat la numărul locuitorilor. 

 

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

În ceea ce priveşte situaţia infrastructurii sociale, aceasta s-a dezvoltat din punct de 

vedere numeric, însă este în continuare la un nivel scăzut de dezvoltare (regiunea situându-se 

pe locul 6 la nivel naţional privind căminele pentru persoane vârstnice). De asemenea, este 

insuficientă pentru a face faţă cererii venite din partea beneficiarilor. 

 

INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

În ceea ce priveşte infrastructura de învăţământ, s-a remarcat faptul că, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia, în perioada analizată s-au înregistrat scăderi semnificative în rândul 

personalului didactic şi al numărului populaţiei şcolare. Totodată, în contextul reformelor din 

sistemul educaţional, numărul unităţilor şcolare a scăzut considerabil, cu preponderenţă în 

mediul rural. 

 

FONDUL DE LOCUINŢE 

Fondul locativ existent la nivelul regiunii Sud Muntenia a crescut cantitativ şi a 

cunoscut îmbunătăţiri ale condiţiilor de locuit (în ceea ce priveşte numărul de camere şi 

suprafaţa medie locuibilă). Principalele probleme rezidă în faptul că locuinţele sunt în mare 

parte construite din materiale ineficiente energetic, au faţadele nereabilitate şi prezintă 

vulnerabilitate la cutremure (în special cele din sudul regiunii). în acest sens, investiţiile din 

perioada 2014 - 2020 vor trebui direcţionate către reabilitarea constructivă şi energetică a 

locuinţelor. 

 

INFRASTRUCTURA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Majoritatea dotărilor pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă au un grad mare de 

uzură morală şi fizică, ce se apropie de limita funcţionalităţii. Astfel, investiţiile pentru 
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viitoarea perioadă de finanţare 2014 - 2020 vor fi direcţionate către reabilitarea infrastructurii 

de urgenţă şi dotarea acesteia cu echipamente moderne. 

 Pentru a putea răspunde eficient provocărilor cu care se confruntă regiunea în domeniul 

infrastructurii şi pentru ca efectul intervenţiilor să fie de impact, este important ca viitoarele 

investiţii în infrastructură să fie însoţite de măsuri de tip soft, cum sunt campaniile de 

conştientizare, de informare, de educare, anti-discriminare. Astfel, prin aceste măsuri se va 

asigura accesul grupurilor defavorizate la noile obiective de investiţii şi totodată se va 

determina o creştere a nivelului de implicare civică activă şi formarea sentimentului de 

proprietate. 

 

Cap. 3.4 Potenţial de dezvoltare  

Regiunea dispune de o serie de resurse naturale, care, valorificate corespunzător, pot 

juca un rol important în dezvoltarea economico-socială. Dintre acestea, cele mai importante 

sunt zăcămintele de ţiţeişi gaze naturale  

Potenţialul industrial al regiunii este foarte important şi diversificat, în acelaşi timp. În 

anul 2012, valoarea adăugată brută a acestui sector (incluzând sectorul de construcţii) a fost 

de 2 mil. euro, reprezentând 31, 3% valoarea adăugată brută pe regiune. Industria regională 

este concentrată în special în centrele urbane:  

Principalele caracteristici ale industriei la nivel regional sunt:  

- este concentrată în marile oraşe, fiind foarte puţin prezentă în zonele rurale  

- industria de procesare deţine primul loc în termeni de venituri şi rată de ocuparea 

populaţiei în această ramură. 

Agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia regională: 

circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul 

regional.  

Terenurile cultivate deţin 65% din suprafaţa regiunii şi prezintă potenţial de 

dezvoltare în viitor. Deşi există acest potenţial agricol, capacitate de procesare a produselor 

agricole este limitată (scăzută) din cauza tehnologiilor depăşite. Gradul ridicat de fragmentare 

a terenului cultivat reprezintă un alt obstacol pentru dezvoltarea agricolă. Potenţialul 

economic scăzut al fermelor mici şi managementul ineficient al acestora au determinat 

subdezvoltarea sectorului de procesare a produselor agricole.  

În anul 2004, regiunea ocupa primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşteproducţia 

de struguri şi floarea-soarelui şi locul al doilea la producţia de grâu, cereale şi fasole. În ceea 
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ce priveşte sectorul de creştere a animalelor şi cel zootehnic, regiunea se situa pe primul loc 

la producţia de carne de oaie şi capră, şi de asemenea, de lână.  

Prin intermediul unui larg proces de consultare a instituţiilorşiorganizaţiilor membre 

ale Grupurilor de parteneriat local existente la nivelul regiunii a fost elaborată, Strategia de 

Dezvoltare Regională.  

Strategia de Dezvoltare Regională promovează o abordare integrată cu privire la 

principiile guvernării regionale, accesibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, protecţia 

mediului, dezvoltarea economică, corelat cu obiectivele şiţintele stabilite prin strategiile de la 

nivel european. Se asigură în acest fel sinergia măsurilor promovate la nivel naţionalşi 

regional cu cele de la nivel european, aceasta fiind unica modalitate în care finanţările 

europene pot fi utilizate corect. 

 

Cap.3.5 COORDONATE JUDEȚENE – JUDEȚUL ARGES 
3.5.1 Așezare geografică. Frontiere 

 
Judetul Arges este situat în 

partea central-sudică a țării, fiind 

delimitat la sud de paralela de 44°22’ 

latitudine nordică și la nord de cea de 

45°36’ latitudine nordică, la vest de 

meridianul de 24°26’ longitudine 

estică, iar la est de cel de 25°19’ 

longitudine estică. Suprafața județului 

este de 682631 ha. În partea nordică, 

limita județului urmărește crestele 

înalte ale munților Făgăraș, traversează munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr – Bran ce 

desparte județul Argeș de județele Sibiu și Brașov. La est limita cu județul Dâmbovița este 

mult mai lungă, traversând munții Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândești și câmpia 

Găvanu Burdea. Limita sudică dinspre județul Teleorman taie câmpia Găvanu Burdea. La 

sud-vest, județul Argeș se învecinează cu județul Olt, limita străbătând câmpia Română și 

piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul superior al râului Vedea. Limita vestică, 

dinspre județul Vâlcea, traversează valea râului Topolog.  
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Relieful este proporțional repartizat, coborând 

in trepte de la nord spre sud, cuprinzând toate unitatile 

geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la 

altitudinea de peste 2500 m pana la 160 m. Predomină 

ținuturile deluroase, care ocupa 38,3% din suprafața 

județului, munții 29,6% si câmpiile 32,1%. În relieful 

său se disting trei trepte: treapta înaltă, cu orientare 

est-vest, se desfășoară pe o lungime de 70 Km, între 

valea Dâmboviței și valea Oltului si se inscrie in 

peisaj prin cei mai inalti munti din tara (muntii 

Fagaras, muntii Iezer, muntii Piatra Craiului, munții 

Leaota si munții Papușa), precum și munții de 

înalțime mijlocie (munții Frunții,și Chițu) ca și 

culoarul Dragoslavele-Rucăr-Bran. În cadrul acestei 

trepte și îndeosebi a crestei munților Fagaraș ce se 

întind între Văile Dâmboviței și Oltului, se disting 140 

de vârfuri ce trec de 2000 de m altitudine, 29 depașesc 

2400 m, iar 6 dintre acestea depașesc 2500 m (vârful Moldoveanu 2544 m-cel mai înalt vârf 

din Carpații românești, aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș; vârful Negoiu-2535m; 

Călțun Lespezi-2522m; Vânătoarea lui Buteanu-2508m ; Viștea Mare-2527 m si Dara -2501 

m).  

Vârfuri semețe și impunatoare se afla și în celelalte culmi cum sunt: Iezer-2462 m; 

Roșu-2469 m; Papușa-2391 m din Masivul Iezer Păpușa; Vârful La Omu-2239 m si Vârful 

Pietrei -2086 m din Masivul Piatra Craiului, Vârful Leaota -2333m din munții cu același 

nume și altele. Pantele repezi, circurile și căldările glaciare (18 lacuri glaciare), conferă zonei 

alpine un farmec și o strălucire aparte. Culmile sudice puternic ramificate au aspectul unor 

măguri împădurite până aproape de vârf, punând în evidență asimetria caracteristică munților 

Făgăraș.  

Zona centrală a județului considerată și treapta mijlocie, este ocupată de dealuri 

subcarpatice, față de care munții se înalță abrupt la nord, iar la sud dealurile scad în înălțime, 

pierzându-se treptat în câmpie. Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, 

domină spre sud un relief larg vălurit, cu spinări netede și văi largi. Piemontul Getic 

reprezintă a treia treaptă morfologică a reliefului județului, a cărui limită cu subcarpații este 

marcată de șirul depresiunilor intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul 
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județului Argeș se află parțial piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate piemontul 

Argeșului (dealurile Argeșului). Câmpia Română constituie treapta cea mai coborâtă a 

reliefului județului Argeș, având două subunități: Câmpia înaltă a Piteștilor (în totalitate) și 

Câmpia Găvanu-Burdea (parțial). Prima subunitate are un caracter piemontan având 

altitudinea cea mai ridicată din toată Câmpia Română. Cealaltă subunitate este mult mai 

netedă și este străbătută de văi largi și puțin adânci. 

Structura teritoriului  

Teritoriul Județului Argeș cuprinde  trei zone distincte:  

1. Zona de Câmpie (2.190,2 kmp reprezentând 32,1% din teritoriu) se afla în sudul 

judetului;  

2. Zona de Deal (2.612,2 kmp reprezentând 38,3% din teritoriu) situata în partea 

centrala a judetului;  

3. Zona de Munte (2.023,9 kmp reprezentând 29,6% din teritoriu) se afla în nordul 

judetului.  

Zona de Câmpie  

Reprezinta partea meridionala a teritoriului judetului si din punct de vedere geografic, se 

întinde la sud.  

Zona de câmpie se împarte în doua părți:  

 Câmpia înalta a Pitestilor (în totalitate) are caracter piemontan având altitudinea cea 

mai ridicata din toata Câmpia Româna;  

 Câmpia Gavanu-Burdea (partial) este mult mai neteda si este strabatuta de vai largi si 

putin adânci.  

Din punct de vedere geologic, în Câmpia Româna apar formatiuni levantine si mai ales 

cuaternar-pleistocene pe interfluvii (pietrisuri de Cândesti) si holocene în lungul vailor si în 

câmpie (pietrisuri, loess).  

Clima din aceasta zona se caracterizeaza prin temperaturi ridicate si precipitatii reduse, având 

o influenta vitala pentru buna dezvoltare a culturilor agricole. În interiorul acestei zone, asa 

definite, reintra teritoriile a 34 de localitati. Suprafata teritoriala a Zonei de Câmpie este de 

2.190,2 kmp. 
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3.5.2. Populația 

În luna iulie anul 2020, populația la nivelul  județului  Argeș era de 629.989 locuitori, 

din care 305.954 barbati si 324,035 femei.   Dinamica populatiei in perioada 2016 – 2020 

doar pentru Zona de Câmpie, a fost urmatoarea: 

LOCALITATE NUMAR PESOANE 

AN 2016  AN 
2017 

 AN 
2018 

 AN 
2019 

 AN 
2020 

ALBOTA 3958 3970 3982 4004 4012 
BARLA 4590 4486 4382 4290 4221 
BASCOV 10585 10686 10701 10807 10888 
BRADU 7838 8048 8215 8328 8573 
BUZOESTI 5621 5553 5473 5381 5312 
CALDARARU 2368 2330 2285 2221 2162 
CALINESTI 11193 11169 11157 11162 11158 
CATEASCA 3706 3676 3671 3625 3650 
ORAS COSTESTI 10608 10486 10353 10278 10176 
HARSESTI 2275 2236 2197 2158 2137 
IZVORU 2177 2170 2169 2121 2098 
LEORDENI 5692 5598 5557 5498 5443 
LUNCA CORBULUI 2690 2651 2592 2556 2496 
MARACINENI 5260 5308 5391 5436 5448 
MERISANI 4652 4654 4638 4601 4615 
MIROSI 2338 2291 2271 2232 2190 
MOSOAIA 5790 6020 6198 6328 6533 
MOZACENI 2114 2062 2009 1977 1937 
NEGRASI 2043 1987 1943 1903 1856 
OARJA 2839 2837 2815 2775 2749 
MUNICIPIUL PITESTI 175985 175365 174573 173537 172290 
POPESTI 1986 1935 1900 1832 1782 
RACA 1111 1080 1037 1008 985 
RATESTI 3055 3008 2961 2947 2934 
RECEA 2736 2699 2642 2565 2535 
ROCIU 2487 2454 2398 2366 2340 
SLOBOZIA 4755 4711 4669 4572 4508 
STEFAN CEL MARE 2357 2317 2282 2275 2230 
ORAS STEFANESTI 15370 15549 15724 15883 16029 
STOLNICI 3025 2966 2911 2832 2807 
SUSENI 3060 3041 3024 2955 2941 
TEIU 1362 1337 1313 1290 1255 
ORAS TOPOLOVENI 9419 9415 9376 9294 9306 
UNGHENI 2789 2707 2653 2562 2504 
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3.5.3. Forța de muncă 

 Efectivul salariaţilor la 30 septembrie 2020 în judeţul Argeş a fost de 159.006 

persoane, în creștere cu 430 persoane (+0,3%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii 

august 2020. Evoluția ușor ascendentă a efectivelor de salariați comparativ cu luna 

precedentă s-a manifestat cu aceeași intensitate în toate sectoarele economice. 

 

 Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că 49,3% din numărul 

total al acestora activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (48,9%) şi 

în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%). Comparativ cu finele lunii septembrie 2019, 

efectivul total al salariaților a scăzut cu 3.922 persoane (-2,4%) urmare a dinamicii negative 

înregistrate în toate sectoarele economice. 

3.5.4. Populaţia pe sexe din judeţul Argeș 

 Conform datelor statistice, in luna iulie 2020, in Judetul Arges locuiau 629,989 

locuitori din care 305.954 barbati si 324.035 femei. 

Repartizarea populatiei pe sexe  pe fiecare localitate era urmatoarea: 

LOCALITATE 
NUMAR 
PERSOANE IULIE 
2020, din care 

BARBATI FEMEI 

MUNICIPIUL 
PITESTI 

172290 80356 91934 

MUNICIPIUL 
CAMPULUNG 

34849 16512 18337 



207 
 

MUNICIPIUL 
CURTEA DE 
ARGES 

32138 15218 16920 

ORAS COSTESTI 10176 5013 5163 
ORAS MIOVENI 34101 16619 17482 
ORAS 
STEFANESTI 

16029 7908 8121 

ORA 

S TOPOLOVENI 
9306 4328 4978 

ALBESTII DE 
ARGES 

6009 2949 3060 

ALBESTII DE 
MUSCEL 

1465 732 733 

ALBOTA 4012 2016 1996 
ANINOASA 3261 1612 1649 
AREFU 2266 1155 1111 
BABANA 2844 1428 1416 
BAICULESTI 5971 2999 2972 
BALILESTI 3897 1940 1957 
BARLA 4221 2118 2103 
BASCOV 10888 5321 5567 
BELETI-
NEGRESTI 

1778 931 847 

BEREVOESTI 3418 1716 1702 
BOGATI 4291 2127 2164 
BOTENI 2273 1124 1149 
BOTESTI 1073 556 517 
BRADU 8573 4237 4336 
BRADULET 1688 825 863 
BUDEASA 4144 2071 2073 
BUGHEA DE JOS 3084 1553 1531 
BUGHEA DE SUS 3064 1517 1547 
BUZOESTI 5312 2644 2668 
CALDARARU 2162 1043 1119 
CALINESTI 11158 5559 5599 
CATEASCA 3650 1852 1798 
CEPARI 2063 1034 1029 
CETATENI 2877 1452 1425 
CICANESTI 2038 1011 1027 
CIOFRANGENI 2218 1074 1144 
CIOMAGESTI 1076 536 540 
COCU 2141 1126 1015 
CORBENI 5712 2813 2899 
CORBI 3895 1946 1949 
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COSESTI 5212 2629 2583 
COTMEANA 1794 888 906 
CUCA 1944 1003 941 
DAMBOVICIOAR
A 

881 413 468 

DARMANESTI 3477 1735 1742 
DAVIDESTI 3113 1550 1563 
DOBRESTI 1732 868 864 
DOMNESTI 3089 1492 1597 
DRAGANU 1987 996 991 
DRAGOSLAVELE 2586 1293 1293 
GODENI 2814 1405 1409 
HARSESTI 2137 1075 1062 
HARTIESTI 2299 1161 1138 
IZVORU 2098 1032 1066 
LEORDENI 5443 2725 2718 
LERESTI 4404 2104 2300 
LUNCA 
CORBULUI 

2496 1225 1271 

MALURENI 4649 2369 2280 
MARACINENI 5448 2652 2796 
MERISANI 4615 2310 2305 
MICESTI 4769 2380 2389 
MIHAESTI 6193 3076 3117 
MIOARELE 1542 769 773 
MIROSI 2190 1117 1073 
MORARESTI 1712 833 879 
MOSOAIA 6533 3293 3240 
MOZACENI 1937 963 974 
MUSATESTI 3529 1731 1798 
NEGRASI 1856 912 944 
NUCSOARA 1342 651 691 
OARJA 2749 1400 1349 
PIETROSANI 5442 2696 2746 
POIANA LACULUI 6315 3158 3157 
POIENARII DE 
ARGES 

965 457 508 

POIENARII DE 
MUSCEL 

3217 1603 1614 

POPESTI 1782 900 882 
PRIBOIENI 3442 1705 1737 
RACA 985 494 491 
RATESTI 2934 1428 1506 
RECEA 2535 1267 1268 
ROCIU 2340 1112 1228 
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3. 5.5 Situaţia şomajului înregistrat în judeţul Argeș 

 Numărul şomerilor înregistrați la 30 septembrie 2020, potrivit Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş a fost de 10070 persoane, în scădere cu 438 persoane 

(-4,2%) față de sfârșitul lunii august a.c. și în creștere cu 2320 persoane (+29,9%) comparativ 

cu luna septembrie 2019. 

Structura șomerilor înregistrați pe sexe reflectă o predominare numerică a femeilor, 

acestea deținând o pondere de 51,1% din totalul șomerilor înregistrați. 

Structura şomerilor înregistraţi pe sexe la finele lunii septembrie 2020 

RUCAR 5800 2950 2850 
SALATRUCU 2135 1060 1075 
SAPATA 1586 799 787 
SCHITU GOLESTI 5133 2513 2620 
SLOBOZIA 4508 2340 2168 
STALPENI 4884 2415 2469 
STEFAN CEL 
MARE 

2230 1126 1104 

STOENESTI 4368 2147 2221 
STOLNICI 2807 1424 1383 
SUICI 2283 1155 1128 
SUSENI 2941 1429 1512 
TEIU 1255 621 634 
TIGVENI 3411 1659 1752 
TITESTI 5257 2639 2618 
UDA 1759 901 858 
UNGHENI 2504 1259 1245 
VALEA DANULUI 2963 1491 1472 
VALEA IASULUI 2726 1368 1358 
VALEA MARE 
PRAVAT 

4230 2115 2115 

VEDEA 3393 1696 1697 
VLADESTI 3156 1601 1555 
VULTURESTI 2722 1405 1317 
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Rata şomajului înregistrată la 30 septembrie a.c. în județul Argeș a fost de 3,9% depășind 
media națională (3,3%). 

CAP. 3.6 Spaţiul Rural 

 România  adoptă definirea mediului rural prin componentele sale teritoriale şi 

caracteristicile dominante. În acest context  menţine definiţia spaţiului rural utilizată în 

actuala perioadă de programare – comuna, ca unitate administrativ teritorială, cu satele 

componente. La aceasta se adaugă faptul că sistemul statistic de informaţii este organizat pe 

baza diviziunilor administrative reprezentate de comună; 

Spaţiul rural din România este format în prezent din suprafaţa administrativă a celor 

2.688 de comune existente în teritoriul ţării, care reunesc populaţia rurală a ţării, conform 

Legii 2/1968 de organizare administrativ-teritorială. Comunele sunt formate din unu sau mai 

multe sate, existând în total 12.751 de sate în spaţiul rural. Din punct de vedere administrativ-

teritorial există 42 de judeţe, care reprezintă unităţile administrative de bază. 

Potrivit ultimelor statistici, 45% din populaţia României locuieşte la sate. Procentul 

este mai ridicat în sudul ţării, acolo unde numărul celor care trăiesc în mediul rural reprezintă 

58% din totalul populaţiei. 

Judetul Arges  are in componenta 102 localitati din care 3 municipii , 4 orase si  95 sunt in 

mediul rural-COMUNE cu 576 de sate componente.  



211 
 

 

 

CAP.3.7 Caracteristicile definitorii zonei rurale a judeţului Argeș 

Delimitările dintre spaţiul rural şi celelalte forme de spaţii au permis formularea sintetică a 

unor caracteristici specifice :  

1. Din punct de vedere al structurii economice, în spaţiul rural activităţile agricole deţin 

ponderea cea mai mare din teritoriul rural. Aceasta nu exclude existenţa şi a altor activităţi, 

dimpotrivă, silvicultura şi industria forestieră în zonele montane şi colinare, au un rol esenţial 

în economia spaţiului rural, la care se adaugă turismul şi agroturismul de agrement, serviciile 

pentru populaţie etc. Cu toate acestea, economia spaţiului rural rămâne preponderent agricolă.  

2. Din punct de vedere ocupaţional, spaţiul rural este preponderent un spaţiu de producţie în 

care activităţile sectoarelor primare deţin o pondere ridicată în economia acestuia. Alături de 

agricultură, procesarea produselor, silvicultura cu exploatarea pădurilor, industria lemnului, 

industria casnică, producţia artizanală etc. vin să completeze economia spaţiului rural.  

Populaţia ocupată în servicii neproductive, activităţi social – culturale deţine o pondere 

redusă în numărul locuitorilor din comunităţile rurale.  

3. În ceea ce priveşte forma de proprietate, cea privată este predominantă. În zonele rurale 

proprietatea publică şi privată a statului este mult mai redusă, ea fiind constituită din păşuni, 

izlazuri, parcuri şi terenuri cu destinaţii speciale (rezervaţii, parcuri naţionale etc.). 

4. O caracteristică importantă a spaţiului rural constă în densitatea redusă a 

populaţiei şi a mărimii aşezămintelor bine aerisite şi umane. Comunităţile umane din spaţiul 

rural au unele caracteristici specifice şi anume, raporturile interumane sunt mai bune şi 

întrajutorarea este mai frecventă. Locuitorii se cunosc între ei din toate punctele de vedere şi 

ierarhizarea lor se face ţinând seama de comportamentul în familie şi societate. 
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5. Din punct de vedere peisagistic, spaţiul rural, prin structura sa naturală, prin flora şi fauna 

sa, este incomparabil mai frumos şi mai apreciat de mai mulţi locuitori. Aerul mai curat, 

liniştea etc., guvernează majoritatea aşezămintelor rurale. 

6. Viaţa în spaţiul rural, mai mult decât în oricare alt mediu social, este aşezată pe o serie de 

norme emanate din experienţa de viaţă, din tradiţii, obiceiurile şi cultura locală. Viaţa socială 

şi culturală, caracteristicile ruralului, reprezintă un patrimoniu de neegalat al umanităţii, 

element care alături de economie şi ecologie dă adevărata dimensiune a spaţiului rural. 

7. Activităţile neagricole, în special cele industriale şi de servicii se bazează pe 

complementaritate faţă de agricultură dar aceasta nu exclude posibilitatea de înfiinţare a 

întreprinderilor mici şi mijlocii din alte domenii. Şi în acest caz, faptul că furnizează forţa de 

muncă disponibilă vine în complementarea economiei spaţiului rural. 

8. Se apreciază că nu se poate pune semnul egalităţii între rural şi rustic, pentru 

că şi în domeniul rural acţionează legile progresului care impun o evoluţie în viaţa oamenilor 

din spaţiul rural. Este greu să afirmăm că, involuţiile, în anumite perioade, pot avea efecte 

atât de grave încât să se ajungă la rusticizarea spaţiului rural. 

 

CAP.3.8 Activităţi agricole 

Agricultura constituie una din componentele economiei judeţului Argeș, fiind totodată 

una din cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei. Condiţiile naturale favorabile ale 

judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care constituie o ramură 

importantă în economia judeţului. 

Poziţia natural-geografică a judeţului şi condiţiile climaterice au permis ca 

succesiunea introducerii culturilor de câmp şi a creşterii animalelor în practica agriculturii să 

se integreze şi să se dezvolte intensiv. 

Cele mai importante caracteristici ale activităţilor agricole în judeţul Argeș: 

 diversitatea producţiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a 

agriculturii judeţului Argeș; 

 exploataţii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenţăşi 

diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole; 

 surplusurile de producţie sunt mici; 

 resurse umane reduse datorită migraţiei rural – urban; 
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 procedura pentru comasarea terenurilor destul de anevoioasă din cauza birocraţiei 

conduce la fărâmiţarea activităţilor antreprenoriale în domeniul agricol; 

 surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului prin intermediul pieţelor 

agroalimentare, fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producţie 

pentru a rentabiliza exploataţia agricolă; 

 rentabilizarea activităţilor zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de 

prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unităţi industriale de capacitate 

mică. 

 
3.8.1 Structura suprafeţei agricole 

Din suprafata totala agricola utilizata 103.274 Ha reprezinta terenurile arabile, 90.522 

Ha sunt gradinile familiale, pasunile si fanetele ocupa 86.927 Ha, iar culturile permanente 

47.340 Ha 

 

3.8.2 Structura culturilor agricole 

Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect 

negativ al agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este 

ridicată, chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile 

pentru cultivare. 

Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice, dar este 

influenţată şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea 

culturilor.  

In anul 2018, structura culturilor era urmatoarea: 
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3.8.3 Creşterea animalelor 

Creşterea animalelor în cadrul judeţului reprezintă o ramură destul de importantă a 

agriculturii. Creşterea animalelor este ocupaţie străveche, practicată de la păstorit până la 

ferme moderne de creştere în stabulaţie. 
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3.8.4 Fondul forestier 

În ceea ce priveşte fondul forestier de care dispune judeţul Argeș, se observă că 

eforturile de conservare şi exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaţa 

împădurită menţinându-se constantă în ultimii patru ani. 

Dotarea sectorului agricol (irigaţii, mecanizare, etc.) 

La capitolul bază tehnico - materială, judeţul Argeș prezintă o dotare bună cu tractoare 

şi maşini agricole.  

Volumul total de îngrăşăminte aplicate a cunoscut o creştere semnificativă în perioada 

de referinţă, cu creşteri importante observabile la îngrăşămintele chimice, în timp ce la cele 

naturale se remarcă un regres important. 
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CAP. IV OBIECTIVE STRAEGICE DE DEZVOLTARE A 
ORAȘULUI COSTEȘTI 2021-2027/PACHETUL DE PROIECTE CARE 
CORESPUND OBIECTIVELOR  STRATEGIEI ORAȘULUI COSTEȘTI 
PENTRU 2021-2027 

 
Strategia pentru investiții integrate a orașului Costești din județul Argeș, regiunea de 

dezvoltare SUD MUNTENIA s-a realizat pe baza unei largi consultări publice, prin acțiuni de 

tip FOCUS. La aceste acțiuni au fost prezenți reprezentanți ai mediului privat, ai institutiilor 

bugetare precum și ai Unității Administrativ Teritoriale Costesti.  Acțiunile întreprinse pentru 

a facilita o implicare largă și o participare activă a partenerilor, inclusiv în ceea ce privește 

accesibilitatea sunt:  

 Selectarea partenerilor pe principiul ,,toți partenerii au ceva de spus pentru 

îndeplinirea obiectivelor tematice din cadrul strategiei Europa 2020”;  

 Mediatizarea acțiunilor de tip FOCUS;  

 Implicarea Consiliului Local în mobilizarea partenerilor economici, sociali și 

publici;  

 Prezentarea regulamentelor și a strategiilor europene ce au legătură cu 

dezvoltarea europeană pe perioada 2021-2027;  

 Determinarea mediului de afaceri și a instituțiilor publice la colaborare  

Valoarea adăugată a acestui parteneriat, care a stat la baza realizării strategiei de 

dezvoltare a teritoriului desemnat a constat în:  

 modificarea necesităților de dezvoltare a teritoriului desemnat pe baza unei 

creșteri inteligente, durabile și favorabilă incluziunii, în special în ceea ce 

privește obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare program în condiții de 

performanță și contribuțiile utilizate pentru obiectivele legate de schimbările 

climatice;  

 propunere de acțiuni ce trebuie întreprinse pentru consolidarea capacității 

autorităților publice și a beneficiarilor în privința administrării și utilizării 

fondurilor CSC.  

În urma analizei disparităților, nevoilor de dezvoltare, precum și a potențialului de 

dezvoltare a teritoriului, cu referire la obiectivele tematice și provocările teritoriale și ținând 

seama de Programul Național de Reformă, precum și de recomandările relevante și specifice 

pentru România (adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în 

conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
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Europene), în cele ce urmează se vor evidenția ,,Principalele necesități de dezvoltare și 

potențialul de creștere al orașului Costești, care pot fi abordate prin intermediul fondurilor 

europene structurale și investiții (fonduri ESI) ca bază pentru identificarea principalelor 

priorități de finanțare pentru fondurile ESI. "Prioritățile de finanțare" pentru teritoriul 

desemnat sunt înțelese ca marile priorități pentru utilizarea fondurilor ESI și care corespund 

principalelor necesități și potențialului de dezvoltare, într-un context național și în 

concordanță cu prioritățile UE. 

În această analiză s-au luat în considerare și următoarele elemente : 

 Distanța până la obiectivele și țintele legate de cerințele legislative naționale 

ale Strategiei Europa 2020;  

 Programul Național de Reformă, cu referire la dezvoltarea principalelor nevoi 

identificate la nivel local; 

 Alte strategii regionale care sunt relevante pentru teritoriul desemnat; 

 Analiza dezechilibrelor regionale relevante, nevoilor de dezvoltare și a 

blocajelor, relevante în atingerea obiectivelor naționale ale Strategiei Europa 

2020; 

 Abordarea nevoilor specifice de dezvoltare și potențialul de creștere a zonelor 

rurale; 
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Pachetul de proiecte alocate pe obiectivele tematice, obiectivele generale și specifice ale Strategiei de dezvoltare locală a orașului 

Costești” 

 

Nr.crt Titlu  proiect Obiectiv general/Obiective specifice Institutia 

responsabila 

Durata 

1 Digitalizarea Sistemului 

Educațional din orașul 

Costești 

Creşterea calităţii şi modernizarea 

procesului educational; 

 

Creşterea calităţii şi modernizarea 

procesului educational  dezvoltarea 

intereselor şi aptitudinilor elevilor, 

organizarea judicioasă şi atractivă a 

timpului liber al elevilor; 

 

Asigurarea dreptului la educație, 

oportunităţi şi şanse egale pentru toți 

copiii din comunitatea locală. Creşterea 

nivelului de educaţie a persoanelor adulte 

din comunitatea locală care nu au 

absolvit învăţământul obligatoriu. 

 

Orasul Costești 2022-2027 
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O paltformă educațională online creată 

2 Digitalizarea Administrației 

Publice Locale din orașul 

Costești 

Asigurarea unui acces mai rapid al 

cetatenilor la serviciile oferite de catre 

administratia publica locala; 

 

 Mentinere unei legaturi permanente intre 

locuitorii orasului si administratia locala.  

 

Folosirea instrumentelor de comunicare 

națională pentru atragerea investitorilor 

(actualizarea paginii web, broșură de 

prezentare a orașului, pliante cu 

oportunități); 

 

Crearea unui incubator de afaceri pentru 

atragerea investitorilor și a unui centru 

logistic 

Orasul Costești 2022-2027 

3 Construcția de cabinete 

medicale de specialitate-

dispensare medicale în satele: 

Pârvu Roșu, Broșteni- 

Crearea unui mecanism de facilități 

pentru atragerea specialiştilor în 

domeniul medical în vederea creşterii 

calității şi gamei serviciilor medicale la 

Orasul Costești 2022-2027 
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Lăceni, Podu- Broșteni, 

Stârci, Smei 

nivelul oraşului Costești; 

 

Implicarea cadrelor medicale în 

organizarea și susținerea unor activități 

de educație sanitară a populației 

 

Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare 

și dotare infrastructură servicii de 

sănătate; 

Derularea de campanii de informare și 

conştientizare; 

 

4 Amenajare zonă picnic și 

agrement 

Dezvoltarea potentialului de petrecere a 

timpului liber in aer liber prin infiintarea 

unei zone de picnic si agrement. 

Orasul Costești 2022-2027 

5 Extindere sistem monitorizare 

video în orașul Costești 

Extinderea și dezvoltarea centrelor de 

monitorizare prin achiziția de camere de 

supraveghere video in scopul protejarii 

proprietatii publice si private si 

descurajarii activitatilor infractionale. 

 

Orasul Costești 2022-2027 
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6 Modernizarea Pieței 

Agroalimentare Costești 

Imbunatatirea serviciilor pentru locuitori 

prin modernizarea Pietei Agroalimentare 

Costesti. 

Orasul Costești 2022-2027 

7 Înființare Târg Săptămînal Infiintarea unui targ saptamanal in 

vederea diversificarii activitatilor 

comerciale. 

Orasul Costești 2022-2027 

8 Înființare și dotare 

Afterschool -Școala 

Gimnazială Costești 

Promovarea unor politici coerente de 

educaţie incluzivă la nivelul unităţilor de 

învăţământ din comunitate; 

 Implementarea unui program de 

monitorizare a educației categoriilor 

defavorizate, inclusiv a copiilor care au 

părinți plecați în străinătate, pentru o 

incluziune armonioasă a acestora în 

societate şi pe piața muncii; 

 

Orasul Costești 2022-2027 

9 Constructie și dotare creșă în 

orașul Costești, județul Argeș 

Asigurarea de servicii de îngrijire la 

standarde de calitate pentru copii cu 

vârsta pana la 3 ani din Costești şi 

localităţile învecinate 

Orasul Costești 2022-2027 

10 Reabilitarea şi eficientizarea Modernizarea Casei de Cultura Costesti Orasul Costești 2022-2027 



222 
 

energetică a Casei de 
Cultură Costești 

 

prin eficientizare energetica; 

 

Reducerea consumurilor de energie si a 

noxelor in scopul protejarii mediului 

inconjurator 

11 Reabilitarea şi eficientizarea 
energetică a Grădiniței 
Fantezia- oraș Costești, 
judeșul Argeș 

 

Reabilitare/modernizare cladiri si sisteme 

de distributie a energiei electrice si 

termice 

 

Îmbunătățirea accesului la servicii de 

calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

 

 

Orasul Costești 2022-2027 

12 Reabilitare termica si 
interioara, inclusiv dotarea 
Liceului Teroretic Costești 

 

Reabilitare/modernizare cladiri si sisteme 

de distributie a energiei electrice si 

termice 

Îmbunătățirea accesului la servicii de 

calitate și favorabile incluziunii în 

Orasul Costești 2022-2027 
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educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

 

Creșterea calității ofertei de educație si 

formare profesională pentru asigurarea 

echității sistemului si o mai bună 

adaptare la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului 

tehnologic 

13 Reabilitare termica si 
interioara, inclusiv dotarea 
Liceului Tehnologic Costești 

 

Reabilitare/modernizare cladiri si sisteme 

de distributie a energiei electrice si 

termice 

 

Îmbunătățirea accesului la servicii de 

calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

 

Creșterea calității ofertei de educație si 

Orasul Costești 2022-2027 
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formare profesională pentru asigurarea 

echității sistemului si o mai bună 

adaptare la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului 

tehnologic 

14 Reabilitarea şi eficientizarea 
energetică a Scolii 
Gimnaziale nr.1 Costești 

 

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.1 

Costești prin eficientizare energetica; 

 

Reducerea consumurilor de energie si a 

noxelor in scopul protejarii mediului 

inconjurator 

  

15 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul Pîrvu 

Roșu, orașul Costești, județul 

Arges 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale . 

Orasul Costești 2022-2027 

16 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul Stârci, 

orașul Costești, județul Arges 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale . 

Orasul Costești 2022-2027 

17 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul 

Broșteni, orașul Costești, 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale. 

Orasul Costești 2022-2027 
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județul Arges 

18 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul  Podu 

Broșteni, orașul Costești, 

județul Arges 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale. 

Orasul Costești 2022-2027 

19 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul  Smei, 

orașul Costești, județul Arges 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale. 

Orasul Costești 2022-2027 

20 Reabilitare și modernizare 

drumuri locale în satul  

Lăceni, orașul Costești, 

județul Arges 

 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 
locale. 

Orasul Costești 2022-2027 

21 Reabilitare și modernizare 

străzi în orașul Costești, 

județul Arges 

Modernizarea si reabilitarea drumurilor 

locale. 

Orasul Costești 2022-2027 

22 Extindere rețea de canalizare 

în Telești, Parvu Rosu, Podu-

Brosteni, Brosteni, Starci, 

Laceni, Smei 

Constituirea unui cadru al infrastructurii 

care să asigure dezvoltarea durabilă; 

 

 

Orasul Costești 2022-2027 

23 Extindere rețea distribuție gaz 

Telești, Zorile, Parvu Rosu, 

Extindere retea de gaze. Orasul Costești 2022-2027 
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Podu- Brosteni, Brosteni, 

Starci, Laceni, Smei 

24 Dotarea parcului  din orașul 

Costești cu panouri 

fotovoltaice 

Modernizare parc oras Costesti prin 

achizitia de panouri fotovoltaice in 

vederea reducerii costurilor cu iluminatul 

public. 

Orasul Costești 2022-2027 

25 Modernizarea Stadionului 

Costești 

Reabilitare, modernizare si dezvoltare 

infrastructură sportivă conform normelor 

MTS; 

Organizarea unei „Olimpiade sportive” 

locale ; 

Dezvoltarea competițiilor sportive 

şcolare la nivel local. 

Orasul Costești 2022-2027 

26 Amenajare de spații de 

agrement pe malul Lacului 

Telești 

O regiune cu orașe prietenoase cu 

mediul; 

 Îmbunătățirea protecției naturii, a 

biodiversității si a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea 

poluării; 

Orasul Costești 2022-2027 

27 Amenajare de spații de 

agrement pe malul  Lacului 

O regiune cu orașe prietenoase cu 

mediul; 

Orasul Costești 2022-2027 
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Stârci  Îmbunătățirea protecției naturii, a 
biodiversității si a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea 
poluării; 

28 Extindere rețea trotuare în 

satele:Podu Broșteni, 

Broșteni, Laceni și cartier 

Telești din orașul Costești, 

județul Argeș 

Modernizare cai acces pietonal prin 

extinderea retelei de trotuare. 

Orasul Costești 2022-2027 

29 Înființare parc industrial Crearea unui parc industrial . Orasul Costești 2022-2027 

30 Înființare rețea de piste pentru 

biciclete 

Înființare sistem bike-sharing Orasul Costești 2022-2027 

31 Amenajare stație încărcare 

mașini electrice 

Infiintare statie incarcare masini 

electrice. 

Orasul Costești 2022-2027 

32 Achiziționare microbuze 

electrice pentru transport 

elevi și preșcolari 

Imbunatatirea transportului ecologic 

pentru elevi si prescolari. 

Orasul Costești 2022-2027 

33 Înființare centru îngrijire 

bătrâni 

Asigurarea de servicii de calitate pentru  

persoane vârstnice în vederea incluziunii 

active la nivelul comunităţii. 

Orasul Costești 2022-2027 

34 Reabilitare monumente 

istorice 

Dezvoltarea unui proiect în vederea 

semnalizării mai bune a obiectivelor 

Orasul Costești 2022-2027 
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culturale şi amplasarea de panouri 

informative; 

Editarea unui calendar anual de 

evenimente al orasului, în care sunt 

introduse toate evenimentele de gen 

cultural, istoric, de artă, folclorice, de 

muzică, de dans, religioase, etc. cu rol de 

informare şi promovare. 

35 Achiziție utilaje întreținere 

drumuri și spații verzi 

Regenerarea și extinderea spațiilor verzi 

 

Intretinerea retelei de drumuri si strazi de 

pe raza orasului Costesti 

Orasul Costești 2022-2027 

36 Modernizare Centru de zi 

pentru bătrâni -Sf. Gheorghe 

Amenajarea unui Centru de zi 

multifuncţional pentru persoane vârstnice 

cu venituri mici de pe raza administrativ 

teritorială a oraşului Costești. 

 

 Evaluarea continuă a nevoilor sociale şi 

speciale a persoanelor vârstnice cu 

venituri mici şi găsirea modalităţilor de 

răspuns la aceste nevoi 

Orasul Costești 2022-2027 
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37 Amenajare spații verzi în 

orașul Costești, jud Arges. 

Amenajarea de noi spatii verzi pe 

domeniul public al orasului Costesti. 

Orasul Costești 2022-2027 

38 Centru Social in regim de 

urgentă în orașul Costești, 

judetul Argeș 

Asigurarea de servicii de sprijin temporar 

pentru  cazurile provenite din rândul 

persoanelor şi familiilor din orasul 

Costești ramase fără adăpost; 

Orasul Costești 2022-2027 

39 Reabilitare termica blocuri de 

locuințe în orașul Costești 

Cresterea eficientei energetice a 

blocurilor de locuinte din orasul Costesti 

Orasul Costești 2022-2027 

40 Modernizarea Sistemului de 

Colectare Selectivă a 

deșeurilor în orașul Costești 

Cresterea cantitatii de deseuri colectate 
selectiv; 
Scaderea costurilor generate de 
colectarea si transportul deseurilor la 
nivelul orasului Costesti 
 

Orasul Costești 2022-2027 

41 Construire sală de sport la 

Liceul Tehnologic Costești 

Imbunatatirea calitatii activitatilor 

sportive in cadrul Liceului Tehnologic 

Costesti. 

Orasul Costești 2022-2027 

42 Achiziționare autovehicul 

pentru transport în comun în 

orașul Costești, județul Argeș 

Achiziționare autovehicul pentru 

transport în comun in scopul asigurarii 

legaturii intre centrul orasului si satele 

apartinatoare. 

Orasul Costești 2022-2027 
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Nr. 

crt. 

Nr. De înregistrare 

în Registrul 

Comerţului

Denumire profesionist CUI Telefon Sediul social Stare firmă 
Sediul secundar din Oraşul 

Costeşti

Persoane împuternicite/ 

Reprezentant F

1 J03/1662/1992

A.B.C. SALAMANDRA 

IMPEX SRL 161945 0248672745

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.2 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.1, Jud. 

Argeş

NICULA GHEORGHE-

DORU:administrator  

2 J3/2250/2019 ABIGAIL FAM S.R.L. 41621714

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 Sc.B Et.1 

Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.58, 

Jud. Argeş

MIHALCEA 

GABRIEL:administrator  

3 J03/1475/1991 ACTIMED G.L. SRL 161600 0728016299

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4a Sc.B Et.1 Ap.6, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

LUŢĂ DAN-

RĂZVAN:administrator  

4 J3/81/2015

ACTIV ELECTRIC SOLUTION 

SRL 33991066

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.60B, Jud. 

Argeş funcţiune

VIDAN 

GEORGE:administrator  

5 J3/1003/2014

ACVAPONICS & SERVICE 

SRL-D 33449139

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIŞINILOR Nr.1, CAMERA 

1, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU VICTOR-

SILVIU:administrator  

6 J3/133/2021

A&D SPEDITION CONCEPT 

S.R.L. 43586125

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.192B, Jud. 

Argeş funcţiune

NIŢĂ DANIEL-

MARIAN:administrator  

7 J3/560/2012

ADELINA MEGAIMPEX AG 

SRL 30120297

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.67, 

CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

MARIAN:administrator  

8 J03/1006/1995 ADORANA COMPACT SRL 7886177 0/0

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti, 

COSTESTI Nr.72, Jud. Argeş funcţiune IVAN FLORIN:administrator  

9 J3/1990/2019

ADRIASIG COSTEŞTI 

ASISTENT ÎN BROKERAJ 

S.R.L. 41456331

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.29, Jud. Argeş funcţiune

BUICĂ 

ADRIANA:administrator  

Lista profesioniştilor persoane juridice înregistraţi în Registrul Comerţului Argeş cu sediul social pe raza Oraşului Costeşti - situaţia la data de 13.04.2021



10 J3/481/2018 ADRIELA TAVY S.R.L. 38960230

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.10A, 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.50, 

RESTAURANT ARGEȘUL, 

Jud. Argeş

SANDU 

MARIANA:administrator  

11 J3/1167/2013

ADRYDANY EXPERT 

ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL 32197289 0248672145

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.29, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C4 

Et.PARTER Ap.1, Jud. Argeş

NIŢĂ FLORINA-

DANIELA:administrator  

,BUICĂ 

ADRIANA:administrator  

12 J03/1592/1993 ADY & ANY SRL 4123715 048/252682

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.38A, Jud. Argeş funcţiune DOBRE ION:administrator  

13 J3/2800/2019

AGRO DPG STAR CONCEPT 

S.R.L. 41955544

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PISCULUI Nr.8A, Jud. 

Argeş funcţiune

DRAGOMIR GEORGEL -

TRAIAN:administrator  

,DRAGOMIR NARCIS-

IONUŢ:administrator  

14 J3/346/2021

AGRO SIMA BROŞTENI 

S.R.L. 43709570

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.196, Jud. Argeş funcţiune

SIMA BIANCA-

CRISTINA:administrator  

15 J03/1076/1996 AGROMEC COSTESTI SA 8158597 48/672918

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECSULESTI Nr.5, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

OPREA 

VASILE:administrator  

16 J03/2514/1994 AGROPROD CRISDEN SRL 6751287 0248672934

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti,  

Bl.L33A Sc.B Et.1 Ap.7, Jud. 

Argeş funcţiune

FERMA Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, FERMA STIRCI, 

Jud. Argeş

VLĂDĂU 

DANIEL:administrator  

17 J03/328/2009 AKYILDIZ ASG 2009 SRL 25234015 0740487682

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.56, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

tarla 58, parcela 1200, Jud. 

Argeş

AKYILDIZ 

SULEYMAN:administrator  

18 J3/370/2012 ALDA VELCOM SRL 29923187

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L33A Sc.A Et.4 

Ap.16, CAMERA NR. 2, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, (fost spaţiu 

tricotaje femei-copii), Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , în 

incinta Spitalului 

Orășenesc Regele Carol I, 

Jud. Argeş

STOICA MIHAELA-

ALINA:administrator  



19 J03/967/2011 ALEX & NIK PROMPT SRL 28752186

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.3, IMOBIL C1, 

Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

ALEXANDRU:administrator  

20 J03/1327/2003 ALEX NICO ANDRA SRL 15811787 671345

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.C2 Sc.C Et.P Ap.3, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GăRII Nr.2, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

ALEXE 

NICOLAE:administrator  

21 J3/1893/2016 ALEX NICO TOTAL SRL 36743235

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.C Ap.3, 

Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI, Jud. 

Argeş

ALEXE 

NICOLAE:administrator  

22 J3/652/2012 ALEX ORIZONT INVEST SRL 30194715

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.16, 

CAMERA 4, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

DOINA:administrator  

23 J3/2118/2018 ALEX SPEDITION 2018 S.R.L. 40046112

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.12A, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU MARIUS-

ALEXANDRU:administrator  

24 J3/414/2020 ALEX STAR AUTO S.R.L. 42345870 0740033700

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎNDUNICA Nr.2, Jud. 

Argeş funcţiune

BADEA 

ALEXANDRU:administrator  

25 J03/410/2004

ALEXA COMPANY TOTAL 

SRL 16212255 214348

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

COSTESTI Bl.L34 Sc.A Et.2 Ap.11, 

Jud. Argeş funcţiune

DRAGOMIR 

VICTOR:administrator  

26 J03/852/2003 ALEXA-BETINA 2003 SRL 15556986 0745846013

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELESTI Nr.85, Jud. Argeş funcţiune

NEGRAI 

EUGEN:administrator  

,NEGRAI DIANA-

DOINA:administrator  

27 J03/1405/2006

ALEXANDER DIVERS DESIGN 

SRL 18954803 0736497222

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

FDT. SALCÎMI Nr.3A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

FDT. SALCÂMI Nr.3A, Jud. 

Argeş

STÎNGĂ 

CRISTINEL:administrator  

28 F03/131/2010

ALEXANDRU BENONE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26520147 0726063090

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.58A, Jud. Argeş funcţiune

ALEXANDRU 

BENONE:titular 

întreprindere individuala 



29 F3/233/2012

ALEXANDRU L.D. 

GHEORGHIŢĂ PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 29691478

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.83A, Jud. Argeş funcţiune

ALEXANDRU 

GHEORGHIŢĂ:persoana 

fizica autorizata 

30 J03/615/2007 ALEXSOR MINA SRL 21418147 0723241131

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.77A, Jud. Argeş funcţiune

SOARE SORIN 

ŞTEFAN:administrator  

31 J3/1054/2018 ALI-ALEX LEPA S.R.L. 39392252

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L27B Sc.A Et.2 

Ap.8, Jud. Argeş funcţiune LEPA IONEL:administrator  

32 J3/551/2020 ALINMARILI DESIGN S.R.L. 42453082

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIŞINILOR Nr.13, Jud. 

Argeş funcţiune

CAZACU IONEL 

ALIN:administrator  

33 J03/772/2010

ALMI ACCESORII CARSERV 

SRL 27280050 0766588084

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.36, Jud. Argeş

dizolvare 

conform 

art.235 din 

Legea nr. 

31/1990

MUSTAŢĂ 

IONEL:administrator  

34 J3/2590/2019

ALPHA HEXAGON 

COMPANY S.R.L. 41816066

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.192, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI GABRIEL-

ROBERT:administrator  

35 J3/2673/2018 ALVIMAY RECREATIV S.R.L. 40292486

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.30, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

MANDU ALINA-

FLORINA:administrator  

36 J3/678/2014 ALY - PATRYLEX SRL 33169481

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.C1 

Sc.D Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

UNGUREANU ROBERT-

ALIN:administrator  

37 J3/965/2019

AMBIENTAL STAR 

COMPACT S.R.L. 40859026

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.53A, 

Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

DAVID:administrator  

38 J3/2047/2020

AMP SWEET PRODUCTION 

S.R.L. 43441701

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.46, camera 1, Jud. Argeş funcţiune

PETRE ANA-

MARIA:administrator  

39 J3/588/2018 AMZ START SYSTEM S.R.L. 39044037

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.C Et.1 

Ap.2, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTIN DORU-

FLORIN:administrator  

,CONSTANTIN MARIA-

MONICA:administrator  

40 J3/521/2016 ANA MODERN ART SRL-D 35806866

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.5, Jud. 

Argeş funcţiune

PREOTEASA ANA 

MARIA:administrator  

41 J3/1988/2020

ANACONSTRUCT TOTAL 

2008 S.R.L. 43410420

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.9D, Jud. 

Argeş funcţiune

CATANĂ 

VIOREL:administrator  



42 J03/1153/2007 ANA-NICOL CREATIV SRL 21898908 0720546479

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L32 Sc.A Ap.3, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.5, Jud. 

Argeş

PREOTEASA 

CONSTANTIN:administrato

r  

43 F3/297/2019

ANCA R. VICTORIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40857912 0720060685

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L28B Sc.A Et.4 

Ap.16, Jud. Argeş funcţiune

ANCA VICTORIA:persoana 

fizica autorizata 

44 J3/388/2012 ANDIAL TETRACOM SRL 29949683

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  

Nr.23A Et.1, BIROUL 3, Jud. 

Argeş funcţiune

BORCIA 

ANDREEA:administrator  

45 J03/1462/2006

ANDMIRA TRANSORIZONT 

SRL 18981131 0742861916

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.5 Bl.1 Sc.A Et.P 

Ap.2, camera 1, Jud. Argeş funcţiune

RADU 

CRISTIAN:administrator  

46 J03/601/2009 ANDRA CRISEL TOP SRL 25533432 0730591269

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Fundătura CIRCIANA Nr.9, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI 

Nr.52(54), Jud. Argeş

CHIERĂSCU CRISTINA 

ELENA:administrator  

47 J3/162/2021 ANDRA RIA IUL S.R.L. 43600556

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.1 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.PARTER, Jud. Argeş

ŞOTAE 

IULIANA:administrator  

48 J03/593/1997 ANDRALIA SYSTEMS SRL 9752147 0766969975

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.11, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

DRĂGAN 

VIOREL:administrator  

,DRĂGAN 

MIRCEA:administrator  

49 J3/2116/2017

ANDREEA ORIZONT INVEST 

SRL 38122595

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.16, 

Camera 6, Jud. Argeş funcţiune

ADAM 

MIOARA:administrator  

50 F03/1213/2009

ANDREI GHEORGHE - 

MORĂRIT PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 26195593 0248672356

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Nr.13, Jud. 

Argeş funcţiune

ANDREI 

GHEORGHE:persoana fizica 

autorizata 

51 J3/2786/2017 ANDRES TOP EVENTS S.R.L. 38567860

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.88, Tarlaua 14, camera 1, Jud. 

Argeş funcţiune

IONESCU DENISA-

DANIELA:administrator  

52 J03/1513/1993 ANDRION SRL 4052860 48/0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

Victoriei Bl.D8 Sc.A Et.4 Ap.12, 

Jud. Argeş lichidare POPESCU ELENA:lichidator  



53 J03/1731/2007 ANDROX COMP SRL 22348597 0744409994

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.49, CAMERA 1, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

MARIAN:administrator  

54 J3/1383/2018

ANDU CONSTRUCT 

CONCEPT S.R.L. 39608500

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.235A, Jud. Argeş funcţiune ZAMFIR ION:administrator  

55 J03/2553/1994 ANEMONA & OVIDIU SRL 7190093 48/670623

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.D Ap.6, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , 

Cartier Zorile, Jud. Argeş; 

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECŞULEŞTI Nr.5, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI Nr.12, 

Jud. Argeş

OPREA 

VASILE:administrator  

56 J3/893/2015 ANGELS SKY TURISM SRL 34706028

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.128, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

ENĂCHESCU LIVIU-

IONUŢ:administrator  

57 F03/717/2007

ANGHEL ELENA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 22235105 0740048944

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.178, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL VICTOR 

MIHAI:membru 

întreprindere familiala 

,ANGHEL 

ELENA:reprezentant 

întreprindere familiala 

58 F3/93/2019

ANGHEL FLORIN-CLAUDIU 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40627123

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.178, Jud. 

Argeş funcţiune

ANGHEL FLORIN-

CLAUDIU:titular 

întreprindere individuala 

59 J3/851/2019 ANI NEFERAL COLECT S.R.L. 40771799

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.51, 

camera 2, Jud. Argeş funcţiune

GĂMAN 

BIRIȚĂ:administrator  

60 J3/16/2018

ANTON MIMORAN 

LOGISTIC S.R.L. 38657017

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.C Et.Parter 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

MIMORAN 

ANTON:administrator  

61 J03/156/1998 AREND AGROCOST SRL 10289896 0722553526

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TARGULUI Nr.22A, Jud. Argeş funcţiune

POPA 

MARIN:administrator  



62 J03/2594/1994 ARENDA TELESTI SRL 6797055 672759

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4A Sc.A Ap.8, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.12, Jud. 

Argeş

NEAGOE 

VETUTA:administrator  

63 J3/421/2012

ARGECOM METAL PROIECT 

SRL 29982221

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.15, 

CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

MUREŞ:administrator  

64 J3/305/2016 ARGECOM METAL TOP SRL 35650367 0744153626

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.41, 

Camera 3, Jud. Argeş funcţiune

MIUŢESCU 

PORTOCALA:administrator  

65 C03/1/2010

ARGEŞ BIOSUD 

COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 26802466 0744544699

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.12B, 

numărul cadastral 5, Jud. Argeş funcţiune

BĂLĂŞOIU 

AUREL:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,MAREŞ 

MARILENA:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,AGUŢĂ 

VASILICĂ:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,NEAGOE 

VETUŢA:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,LUŢĂ AURORA-

IRINA:reprezentant asociat 

persoana juridica  ,POPA 

MARIN:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,NEAGOE SILVIU-

MARIAN:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,BĂLĂŞOIU VICTOR-

MIHAI:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,FULGA MARIA-

LUMINIŢA:reprezentant 

asociat persoana juridica  

,KHOURY 

HADI:administrator  



66 J03/1693/1991 ARSIMEX SRL 161538 094340584

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.L26 Sc.B Ap.3, 

Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL 

VICTORIA:administrator  

67 J3/899/2018

ART SOUND CONCEPT 

S.R.L.-D. 39287508

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada NECŞULEŞTI Nr.14, Jud. 

Argeş funcţiune ILIE DOREL:administrator  

68 J03/2060/2007

ASOCIAŢIA HERCULES 2007 

SRL 22560300 0740011218

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.40, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII, Jud. Argeş

STĂNESCU 

ION:administrator  

69 J3/1638/2020 ATV & MOTO-RACE S.R.L. 43188472

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.69, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL COSMIN-

ANDREI:administrator  

70 J3/1540/2015 AURADI TOP SERV SRL 35229768

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.20C, Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

STANCIU ADRIAN-

NARCIS:administrator  

,ŞERBOIANU 

AUREL:administrator  

71 J3/1470/2019 AUTHORITY XR S.R.L. 41150838

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.14, Jud. 

Argeş funcţiune

MIRICĂ VASILE-

EDUARD:administrator  

72 J3/862/2013

AUTO GLOBAL SOLUTION 

SRL 31931432

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.20C, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI 

Nr.21A, Jud. Argeş

STANCIU ADRIAN-

NARCIS:administrator  

,ŞERBOIANU 

AUREL:administrator  

73 J3/2089/2018 AVANTAJ MAGAZIN S.R.L. 40029618

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.78, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

PREDA 

CAMELIA:administrator  

74 J03/326/2001 AVE AGROSILV 2001 SRL 14001561 0762500607

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Sc.A Et.2 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.36A, Imobil 

C8 ''Atelierul împletituri 

din răchită''', Jud. Argeş

AGUŢĂ ALEXANDRU-

ANDREI:administrator  

,AGUŢĂ 

VASILICĂ:administrator  

75 J3/1596/2014 AVESTA IMPEX MARY SRL 28399387 0743310806

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.51, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU ELENA-

ANAMARIA:administrator  

76 J3/1907/2017

AZAMY TOP CONSTRUCT 

SRL 38006353

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.235 b, Biroul 1, Jud. Argeş funcţiune

ZAMFIR 

ADRIAN:administrator  



77 J3/694/2020 BACU BOBO S.R.L. 42548018

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.47 Et.1, 

Camera nr.2, Jud. Argeş funcţiune

MĂRUNŢELU BOGDAN-

ION:administrator  

78 F03/274/2003

BADEA MARIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 19621386 0248672641

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.1 Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.56, Jud. 

Argeş

BADEA MARIN:persoana 

fizica autorizata 

79 F03/2077/2011

BADEA T.A. ADRIANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 29415006 0752180087

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZĂVOIULUI Nr.4, Jud. Argeş funcţiune

BADEA ADRIANA:persoana 

fizica autorizata 

80 F03/18/2004

BADEA V. ALEXANDRU 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 19620712 0740033700

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

RANDUNICA Nr.2, Jud. Argeş funcţiune

BADEA ALEXANDRU:titular 

întreprindere individuala 

81 F3/1752/2013

BADEA VIORELA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 32547317

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.3, Jud. 

Argeş funcţiune

BADEA VIORELA:persoana 

fizica autorizata 

82 F03/1048/2006

BARBU DANIEL-PAULIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 21448660 0742112904

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.L26 Sc.A Et.4 

Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

BARBU DANIEL 

PAULIAN:persoana fizica 

autorizata 

83 F3/627/2012

BARBU ION "PRODUCŢIE" 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30018786

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.260, Jud. Argeş funcţiune

BARBU ION:titular 

întreprindere individuala 

84 F3/491/2014

BĂDESCU N. FLORIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 33126855

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.28B, Jud. 

Argeş funcţiune

BĂDESCU FLORIN:persoana 

fizica autorizata 

85 F3/962/2013

BĂDIŢĂ MARINELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31859450

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.105A, Jud. Argeş funcţiune

BĂDIŢĂ 

MARINELA:persoana fizica 

autorizata ,BĂDIŢĂ 

MARINELA:persoana fizica 

autorizata 

86 F3/368/2018

BĂDULESCU PAULA-

MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 39144141

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.48, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

parcela 628, tarlaua 32, 

Jud. Argeş

BĂDULESCU PAULA-

MĂDĂLINA:titular 

întreprindere individuala 

87 F3/1284/2012

BĂNICĂ DANIELA-MIHAELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 30585535

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ROZMARIN Nr.19, Jud. 

Argeş funcţiune

BĂNICĂ DANIELA-

MIHAELA:persoana fizica 

autorizata 



88 J3/2357/2019

BEAUTY SALON BY VMD 

S.R.L. 41685467

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L33B 

Sc.B Et.2 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C 

Et.Parter, Spate C, Jud. 

Argeş

VOINEA IOANA-

MĂDĂLINA:administrator  

89 J03/1909/2007 BEAUTY VALIS SRL 22467202 0741153098

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A Et.1 

Ap.7, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

NICOLAE ALICE 

IOANA:administrator  

,FAST IONUŢ 

VALENTIN:administrator  

90 J3/2498/2017 BFY TERMOCONSTRUCT SRL 38375911

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.C1 

Sc.A Et.2 Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

BURCEA 

IONUŢ:administrator  

91 J03/13/2012 BIOLACT DISTRIBUTION SRL 29515722 0742209898

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.10, CAMERA 2, 

Jud. Argeş funcţiune

VOICU 

CĂTĂLIN:administrator  

92 J3/1536/2018

BIOPELLET ENERGY IMPEX 

S.R.L. 39704877 0787888331

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIŞINILOR Nr.1, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU VICTOR-

SILVIU:administrator  

93 J3/8/2019 BIOPIKANTERIA S.R.L. 40368789

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D7 Sc.C Et.4 

Ap.13, Biroul 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.36, 

Jud. Argeş

SANDU MIHAI-

OCTAVIAN:administrator  

94 F03/812/2003

BITULEANU GHEORGHE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19621432 0248673079

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.D Ap.2, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.D Ap.2, 

Jud. Argeş

BITULEANU 

GHEORGHE:persoana fizica 

autorizata 

95 J3/401/2019

BLADE & BLEND FRUIT 

PRESS S.R.L. 40528430

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.B Et.1 

Ap.3, camera nr. 1, Jud. Argeş funcţiune

GEORGESCU NICOLAE-

BOGDAN:administrator  

96 F3/1541/2013

BOBLEAGĂ CRISTINA-

GEORGIANA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32312124

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.5A, Jud. Argeş funcţiune

BOBLEAGĂ CRISTINA-

GEORGIANA:titular 

întreprindere individuala 

97 J3/1403/2016 BODI SPECIAL LOGISTIC SRL 36416390

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C5 Sc.C Et.2 

Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

ALEXANDRU BOGDAN-

ANDREI:administrator  



98 F03/1204/2009

BOHATEREŢ FLORINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26185921 0766831327

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.C Et.4 Ap.14, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢEI, COMPLEX 

COMERCIAL COSTEŞTI, Jud. 

Argeş

BOHATEREŢ 

FLORINA:titular 

întreprindere individuala 

99 J03/1883/1994 BORELO COMPACT SRL 6834455 0744322077

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.104, Jud. Argeş funcţiune

ALBU 

MARIAN:administrator  

100 F03/1882/2010

BOTOFEI MARIUS-MARIAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27800587 0765118973

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.L26 Sc.B Et.1 

Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

BOTOFEI MARIUS-

MARIAN:titular 

întreprindere individuala 

101 J3/2151/2018 BOXANDPACK S.R.L. 40061759

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Nr.1 

Bl.L24A Sc.A Et.parter Ap.3, 

camera 1, Jud. Argeş funcţiune

BĂDICAN NICOLAE-

IONUŢ:administrator  

102 J03/2358/2008 BRAVO GRUP SRL 24766316 0745053827

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.104, Jud. Argeş funcţiune

SOFIANU ANDREEA-

MARCELA:administrator  

103 F03/1554/2005

BRĂTESCU ELENA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19623867 0740289543

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECŞULEŞTI Nr.6, Jud. Argeş funcţiune

BRĂTESCU 

ELENA:persoana fizica 

autorizata 

104 J03/2366/1992 BRIMEX SRL 2520662 48/0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.64, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. 

Argeş

POPA GHIŢA 

IOANA:administrator  

105 J3/2215/2019 BRUTARIA DE ACASA S.R.L. 41600762 0741942030

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D7 Sc.A 

Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

NEACŞU OANA-

IULIANA:administrator  

106 J03/499/2003

BUCUR PETRUT DANIELA 

2003 SRL 15361046 672407

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.L33A Sc.A Et.2 Ap.10, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.PARTER, Jud. Argeş

BUCUR 

PETRICĂ:administrator  

107 F3/289/2019

BUDRIGĂ P. IOANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40853813 0755629653

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada DATCULENI Nr.9, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

BUDRIGĂ IOANA:persoana 

fizica autorizata 



108 J3/1693/2018 BUIKADY BB S.R.L. 39804582

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.29, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, Jud. Argeş

BUICĂ 

ADRIANA:administrator  

,BUICĂ CĂTĂLINA-

MARIA:administrator  

109 J3/1065/2016 BUNICELRO S.R.L. 36185830 0765233659

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada NECŞULEŞTI Nr.46, Jud. 

Argeş funcţiune

ZAHARIA ALEXANDRA-

ELENA:administrator  

110 F3/264/2019

BURCEA F. DORINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40848698 0723087207

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A 

Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

BURCEA DORINA:titular 

întreprindere individuala 

111 F3/1569/2013

BURDEANU ELENA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32346577

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L32 Sc.B 

Et.4 Ap.14, Jud. Argeş funcţiune

BURDEANU 

ELENA:persoana fizica 

autorizata 

112 F3/883/2018

BURTEA EUGENIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 39931977 0753609058

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.35, 

Jud. Argeş funcţiune

BURTEA EUGENIA:titular 

întreprindere individuala 

113 F03/598/2000

BUSCU C. DANIELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19711110 0766492288

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.C2 Sc.A Et.P Ap.3, Jud. 

Argeş funcţiune

BUSCU C. 

DANIELA:persoana fizica 

autorizata 

114 J3/1542/2013 CARWASH VIO-CIP SRL 32493306

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

CAMERA 10, Jud. Argeş funcţiune

BOADĂ 

FLORIN:administrator  

115 F03/926/2010

CATANĂ CONSTANTIN-

IULIAN ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27208853 0753517554

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.67, Jud. Argeş funcţiune

CATANĂ CONSTANTIN-

IULIAN:titular 

întreprindere individuala 

116 F3/73/2016

CĂLIN GEORGIANA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 35580164 0768396183

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D8 Sc.D Et.2 

Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

CĂLIN GEORGIANA:titular 

întreprindere individuala 

117 J3/1528/2014

CELEBRITY BEAUTY AND 

STYLE S.R.L. 33839425

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VĂII Nr.2, Jud. Argeş funcţiune

FUNIE CARMEN-

ELENA:administrator  

118 J03/1783/1994 CEZAR SRL 6461909 0248672932

Oraş Costeşti, Str. FUNDATURA 

SALCIMI Nr.6, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate STINGA ION:administrator  



119 J03/1619/2003 CH. CHARL GROUP SRL 15956575 0726675008

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, - 

COMPLEX TAURINE, Jud. Argeş

funcţiune,ur

mărire 

penală,trimi

tere în 

judecată

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII, Jud. Argeş

MOHAMED ABDEL HADI 

IBRAHIM 

ISMAIL:administrator  

120 F3/816/2012

CHIRAN I. NICOLAE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 30163760

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.C 

Et.4 Ap.20, Jud. Argeş funcţiune

CHIRAN NICOLAE:persoana 

fizica autorizata 

121 F03/879/2008

CHIRCU MIHAELA CRISTINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 24641053 0724509993

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.3, Jud. Argeş funcţiune

CHIRCU MIHAELA 

CRISTINA:titular 

întreprindere individuala 

122 F3/569/2015

CHIRIŢĂ RELU-MARIAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 34513345

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.D Et.3 

Ap.14, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI, incinta 

Scolii Gimnaziale nr. 1 

Costești, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ RELU-

MARIAN:titular 

întreprindere individuala 

123 J3/544/2013 CIO AGRI FARM SRL 31531495

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C4 Sc.A Et.1 

Ap.2, CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

CIOBOATĂ PETRUŢ-

COSMIN:administrator  

124 F03/920/2010

CIOBOATĂ M. PETRUŢ-

COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 27208799 0745352671

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4 Sc.A Et.1 Ap.2, 

Jud. Argeş funcţiune

CIOBOATĂ PETRUŢ-

COSMIN:persoana fizica 

autorizata 

125 J03/327/2004

CIUPERCARIA LOTUS LAR 

SRL 16179949

Sat Broşteni, Oraş Costeşti, 

ORAS COSTESTI Nr.269, Jud. 

Argeş funcţiune

DRAGUSIN 

DANUT:administrator  

,DRAGUSIN LETITIA 

LAURA:administrator  

126 F3/870/2019

CÎRCIUMARU I. DANIEL-

MARIAN ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 41361681

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.3, Jud. Argeş funcţiune

CÎRCIUMARU DANIEL-

MARIAN:reprezentant 

întreprindere familiala 

,CÎRCIUMARU CONSTANŢA-

LAURA:membru 

întreprindere familiala 

127 F3/780/2014

CÎRSTIAN GEORGE-

FLORENTIN ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 33395268

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.1 Bl.D7 Sc.B 

Et.4 Ap.15, Jud. Argeş funcţiune

CÎRSTIAN GEORGE-

FLORENTIN:titular 

întreprindere individuala 



128 J03/680/2005 CLAMAD TRANS 2005 SRL 17441010 0745352420

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.35C, Jud. 

Argeş funcţiune

IOAN MĂDĂLIN-

GABRIEL:administrator  

129 J3/963/2015

CLEVER DALVIN TRANS SRL-

D 34752423

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.28, Camera 

1, Jud. Argeş lichidare

ISTRATE ALIN-

IONUŢ:administrator  

,ACĂPRĂRIŢEI DUMITRU-

VLAD:administrator  

130 J03/2331/2006

CMC CONSTRUCT LAGUNA 

SRL 20313975 0726026911

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.3, Jud. Argeş funcţiune

CRIVAC MARIN 

CRISTIAN:administrator  

131 J3/358/2018 CMG CONFORT ACTIV S.R.L. 38878360

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.3 

Ap.11, camera 3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.36, 

Jud. Argeş

LICACIU MIHAI-

GABRIEL:administrator  

132 J3/1547/2017 CNT VAL TERM GAS SRL 37829564

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L27B Sc.A Ap.3, 

CAMERA NR.2, Jud. Argeş funcţiune

COMĂNESCU 

MARIAN:administrator  

133 J3/614/2021 COFETĂRIA IULIA S.R.L. 43885887

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.182, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D7 

Et.parter, Jud. Argeş

POPA 

IULIANA:administrator  

134 J03/1737/2008 COLECT STIL TOTAL SRL 24355116 0753323045

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.9, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

ION:administrator  

135 J03/1019/2009

COMAT BEST CONSTRUCT 

SRL 26043820 0788675694

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.53, corp C2, 

Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

MARIA:administrator  

136 J03/414/2001 COMAT INVEST ARGES SRL 14087865 0744403994

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.49A, Jud. 

Argeş

insolvabilă 

(art.117 din 

Legea nr. 

64/1995)

PLEŞA GHEORGHIŢĂ 

MARIAN:administrator  



137 J03/958/1991 COMEFIN SA 161880 0248672827

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.36, Jud. Argeş funcţiune

UNITED SYSTEMS & 

SERVICES 

S.R.L.:administrator  ,PS 

HOLDINGS RO 

S.R.L.:administrator  

,BADEA SILVIU-

ALEXANDRU:administrator  

,STROESCU SILVIU-

GEORGE:administrator  

,BADEA CATALIN 

MARIUS:administrator  

,BADEA 

GHEORGHE:administrator  

,BADEA DANIEL 

VICTORAŞ:administrator  

138 J03/1733/1992 COMIMPEX MARICA SRL 161899 48/0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.C4 Sc.G Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Complex 

Costeşti, Jud. Argeş; 

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Et.P, COMPLEX 

COSTEŞTI, Jud. Argeş

MARICA 

STELICĂ:administrator  

139 J03/1253/2004 CON & EX & PRO SRL 16603270 0726999227

Sat Broşteni, Oraş Costeşti, 

SECŢIA BROŞTENI, Jud. Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2006

PROLEX IPURL (FOSTA PRO 

LEXSOLV SRL):lichidator 

judiciar  

140 F03/171/2010

CONSTANTIN DANIEL-

MECANIC ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26570030 0740943990

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PITEŞTI Nr.23, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.21, Jud. 

Argeş

CONSTANTIN 

DANIEL:titular 

întreprindere individuala 

141 F3/591/2019

CONSTANTINESCU 

ALEXANDRA "COMERŢ" 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32037369 0770703739

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.B Et.2 

Ap.12, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTINESCU 

ALEXANDRA:persoana 

fizica autorizata 



142 F3/852/2019

CONSTANTINESCU N. 

GHEORGHE PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 41342744

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.A Et.2 

Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTINESCU 

GHEORGHE:persoana fizica 

autorizata 

143 J3/1377/2020 CONSTRUCŢII DE TOP S.R.L. 43015552

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.32, Jud. 

Argeş funcţiune MIHAI OLGA:administrator  

144 C03/3/2005

CONSUMCOOP COSTEŞTI 

SOCIETATE COOPERATIVĂ 161856 502172

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

MAGAZIN MOBILA, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

MAGAZIN MENAJ 

ELECTRICE, Jud. Argeş; 

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.50, Jud. 

Argeş

BARBU 

FLORIN:administrator  

,DRAGOMIR 

GHEORGHE:administrator  

,STROE 

RODICA:administrator  

,STOICESCU 

ALEXANDRU:administrator  

,DEACONU 

DANIELA:administrator  

145 J03/293/2007 CORIANA FARM-MED SRL 21049465 672882

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Et.P Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

VLĂDĂU 

MARIA:administrator  

146 J3/228/2013 CORSAR PROJECT SRL 31243018

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.220, CAMERA 3, Jud. Argeş funcţiune

PAPUC 

VERONICA:administrator  

147 J3/1511/2015 CORSAR TRAILER SRL 35216318

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.220, Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

PAPUC IONEL-

EDUARD:administrator  

148 J3/1903/2018

CORVIN FOTO STUDIO 

S.R.L. 39920820

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C5B Sc.C 

Et.Parter Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

DRAGOMIR CORVIN-

CONSTANTIN:administrato

r  

149 J03/1610/2008 COS LUM FLORI TRADE SRL 24264506 0723387601

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L33A Sc.A Et.1 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , 

MAGAZINUL 

UNIVERSAL,PARTER, Jud. 

Argeş; PUNCT DE LUCRU 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Str. PIEŢII, în incinta Pieţii, 

Jud. Argeş

SOARE 

FLOAREA:administrator  



150 J03/164/2006 COSAND FLAC ELECTRIC SRL 18336187 0740489971

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.238, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

TUDOROIU 

FLORIAN:administrator  

151 J03/2161/2005

COSMAR FAST 

DISTRIBUTION SRL 18197925 0746549667

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.119A, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

ELENA:administrator  

,DIACONESCU 

CONSTANTIN:administrato

r  

152 J03/1506/2004

COSMIU BETY MARIMAR 

SRL 16734216 673658

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.C1 Sc.A Et.P 

Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.C1 Sc.A 

Et.P Ap.2, Jud. Argeş; 

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L28a Sc.A Et.P 

Ap.4, Jud. Argeş

MIU IULIAN 

NICU:administrator  

153 J3/26/2013 COSTEŞTI SOLAR PARC SRL 31078085

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIŞINILOR Nr.23, Cartier 

Zorilor, Jud. Argeş funcţiune

PROISTOSESCU 

ELENA:administrator  

154 J03/1252/1993 COVALEX COSTEL SRL 4052851 48/0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.60, Jud. Argeş funcţiune

ALEXANDRU DANIEL-

MARIUS:administrator  

,ALEXANDRU 

CORNELIA:administrator  

155 J3/2791/2017 CRIS ALISTAR AUTO S.R.L. 38573030 0754647917

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.262, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI  

Nr.21A, Jud. Argeş

BĂRĂGĂU 

STELIAN:administrator  

156 J3/1782/2018

CRISSANDU TOP CONCEPT 

S.R.L. 39854920 0728001688

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.15, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

SANDU MIHAELA-

DANIELA:administrator  

157 F3/37/2014

CRISTEA FLORENTINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32663761

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.4, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.74, 

Jud. Argeş

CRISTEA 

FLORENTINA:titular 

întreprindere individuala 



158 F03/637/2004

CRISTEA S. IOANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19623778

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELESTI Nr.4, Jud. Argeş funcţiune

CRISTEA S. 

IOANA:persoana fizica 

autorizata 

159 F03/341/2011

CRIVĂŢ D. NICOLETA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 28188886 0723138711

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A 

Et.4 Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

CRIVĂŢ 

NICOLETA:persoana fizica 

autorizata 

160 J03/2068/1994 CRYS LORY COMPANY SRL 7886215 0248/672401

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.C1 Sc.A Et.1 

Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

DINA 

VIORICA:administrator  

,DINA 

CONSTANTIN:administrato

r  

161 J3/982/2014

DACRISE INFORMATICS 

VPD SRL 33441356

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D8 Sc.B Et.2 

Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

VLĂDESCU PAUL-

DANIEL:administrator  

162 J03/1896/2006 DALMAC COSTEŞTI SRL 19171869 0729076980

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Sc.A Et.4 Ap.12, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

DRĂGOI 

MARIA:administrator  

163 J3/1043/2015

DAM EUROSERV EXPRES 

SRL 34839156 0746605911

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.255, Jud. Argeş funcţiune

SAVU MIHAELA-

GEORGETA:administrator  

164 F03/1598/2010

DAN G. LUMINIŢA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27578007 0769281190

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.2 Bl.L21 Sc.D Et.4 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , 

STAŢIA CF COSTEŞTI, Jud. 

Argeş

DAN LUMINIŢA:titular 

întreprindere individuala 

165 J3/1567/2019

DANIELA`S BEAUTY PLACE 

S.R.L. 41193332

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.B Et.3 Ap.14, Jud. Argeş funcţiune

PANĂ DANIELA-

FLORENTINA:administrator  

166 J03/1879/2008

DANMAR CONSTRUCTOR 

SRL 24435606 0742625833

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.13, CAMERA 2, 

Jud. Argeş funcţiune

TOMA 

MARIUS:administrator  

167 J03/1279/2004

DANY & LARY SEMIFLOR 

SRL 16614481 0745756595

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L33A Sc.B Et.3 Ap.13, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

IONIŢĂ 

DUMITRU:administrator  



168 J3/1367/2015

DARA PERFECT BUSINESS 

SRL 32601084

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.68, Jud. 

Argeş funcţiune

MIHAI 

MIHAELA:administrator  

169 J3/241/2019 DARE ILLUMINATI S.R.L. 40454510 0729520369

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D8 Sc.A 

Et.PARTER Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

VOICU INA-

DANIELA:administrator  

170 J3/1068/2015 DARS GROUP EXPRES SRL 34864370

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.77A, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

SOARE 

NICOLAE:administrator  

171 J3/447/2014

DAVID IONUŢ BUSINESS 

SRL 32999029 0348814256

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.282A, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.135, Jud. Argeş

GHIOLD 

GHEORGHE:administrator  

,GHIOLD 

VERONICA:administrator  

172 J3/284/2014 DAW-SIN SERVICE SRL 32854613

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.192, CARTIER 

TELEŞTI, Jud. Argeş funcţiune PÁL ANDREI:administrator  

173 J03/1827/2006 DĂNUŢ ŞI ALEX 2007 SRL 19138587 0729110175

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.3A, Jud. Argeş funcţiune

RADA 

ROXANA:administrator  

,DINCULESCU 

RAMONA:administrator  

,DINCULESCU 

DANIEL:administrator  

174 F3/1370/2012

DEACONESCU RAMONA-

GEORGIANA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 30688948

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MĂRGĂRITARULUI Nr.6A, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ 

Bl.L23 Et.PARTER, Jud. 

Argeş

DEACONESCU RAMONA-

GEORGIANA:persoana 

fizica autorizata 

175 J3/2160/2017 DELIA MEGA INVEST SRL 38140850

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.12, 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

TOMA 

SORIN:administrator  

176 J03/61/2003 DEMI JOB TRANS SRL 15154113 0726433742

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A Et.P 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

ANDRONESCU 

GHEORGHE:administrator  

177 J3/2802/2017 DENISA ROIAL STAR S.R.L. 38579423 0752510031

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.13, Jud. 

Argeş funcţiune

TOMA LENUŢA-

FLORINA:administrator  



178 J03/1935/2007 DENY & LUY COM 2007 SRL 22482105 0741775104

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.28, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

DIMA 

GEORGETA:administrator  

179 J3/1229/2020 DEWINDULGE S.R.L. 42913415

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.C Et.2 

Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

FLOREA ION-

BOGDAN:administrator  

180 J3/1890/2017

DGN DANIEL 

CONSTRUCTINSTAL SRL 38000326

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L24A 

Sc.A Et.Parter Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

BĂDICAN 

DANIEL:administrator  

181 F03/545/2008

DIACONESCU CONSTANTIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 24014704 0749258024

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.119A, Jud. Argeş funcţiune

DIACONESCU 

CONSTANTIN:persoana 

fizica autorizata 

182 J03/737/2006 DIAFIN COMPANY 2006 SRL 18636486 0248672303

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MORII Nr.2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.11, 

Jud. Argeş; Punct de lucru 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.9B, 

Jud. Argeş

TELELEU 

DOINA:administrator  

183 J03/1264/2008 DIANA BENDIS SRL 24061846 0248 211419

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti,  

Bl.L21 Sc.A Et.1 Ap.3, camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

POPESCU DAN 

RADU:administrator  

,UNGHEANU 

ADELA:administrator  

184 J03/1265/2008 DIANA SEMELE SRL 24061854 0248 411032

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti,  

Bl.L21 Sc.A Et.1 Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

POPESCU DAN 

RADU:administrator  

185 J03/1638/1993 DIDITA SRL 4172629 0248672942

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.C2 Sc.B Et.2 Ap.9, Jud. 

Argeş funcţiune

DIDITA 

IOANA:administrator  



186 J03/1324/2006 DIMAR ALFLOR BIG SRL 18922364 0729110175

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

DIMEŞTI,CART.ZORILE Nr.5, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , 

Piata Orasului Costești, 

Jud. Argeş; Punct de lucru 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

DIMA MIHAI-

GEORGE:administrator  

187 J3/489/2019

DIMAR PACKING CONCEPT 

S.R.L. 40558724

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.42, Biroul 1, 

Jud. Argeş funcţiune

DIMA FLORIN-

IOAN:administrator  

188 J3/2821/2019 DIMI PET BUSINESS S.R.L. 41973613

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.6A, Jud. Argeş funcţiune

TELELEU 

ALEXANDRU:administrator  

189 F3/1183/2012

DINCULESCU DANIEL-

MARIAN ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30490184

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.285 A, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU DANIEL 

MARIAN:titular 

întreprindere individuala 

190 F3/701/2013

DINCULESCU FLORENTINA-

RALUCA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31750215

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.256B, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU FLORENTINA-

RALUCA:persoana fizica 

autorizata 

191 F3/347/2014

DINCULESCU GHERGHINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32966463

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.288 A, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU 

GHERGHINA:persoana 

fizica autorizata 

192 F3/588/2017

DINCULESCU I. FLOAREA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 37828755

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.256B, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU 

GHEORGHE:membru 

întreprindere familiala 

,DINCULESCU 

FLOAREA:reprezentant 

întreprindere familiala 

193 J03/1805/1992 DINES IMPEX SRL 3112041 0722428579

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti, 

COSTESTI, Jud. Argeş funcţiune

DINESCU 

GHEORGHE:administrator  

,DINESCU 

IOANA:administrator  

194 F03/413/1999

DINESCU LIGIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 8610098 0721059989

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PITESTI Nr.2A, Jud. Argeş funcţiune

DINESCU LIGIA:titular 

întreprindere individuala 



195 F3/57/2018

DINU M.I. GHEORGHE 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 38735425

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎNDUNICA Nr.11, Jud. 

Argeş funcţiune

DINU 

GHEORGHE:reprezentant 

întreprindere familiala 

,DINU ILEANA:membru 

întreprindere familiala 

196 J3/2038/2018 DIVERS RECYCLING S.R.L. 40001200

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.14 Et.Parter, Jud. Argeş funcţiune

NEAGA 

ELENA:administrator  

197 J3/1338/2015 DMG PATY IMPEX SRL 35097055

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIILOR Nr.17, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

Camera 7, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI, 

PARCARE MAGAZIN PROFI 

(2MP), Jud. Argeş

DRĂGHICI MARIANA-

LUMINIŢA:administrator  

198 J3/578/2021 DNA EDI AGRO S.R.L. 43863200

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.159, camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.222, Jud. Argeş

DUDĂU EDUARD-

FLORINEL:administrator  

199 J3/1372/2012

DND DANIANA EX-PROD 

SRL 30736654

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.1 Bl.D7 Sc.B 

Ap.15, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

CÎRSTIAN GEORGE-

FLORENTIN:administrator  

200 F3/925/2018

DOBRA VIOREL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40054557 0733281133

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.23, Jud. Argeş funcţiune

DOBRA VIOREL:titular 

întreprindere individuala 

201 F03/1115/2009

DOBRE M. IULIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 26076177 0729962025

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.120, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE IULIAN:persoana 

fizica autorizata 

202 F03/245/2010

DOBRE VALENTIN-VIRGIL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26645299 0746944215

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.120, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE VALENTIN-

VIRGIL:titular întreprindere 

individuala 

203 F3/172/2019

DOBROTĂ GRIGORE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40757743 0740183103

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.A Et.Parter 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

DOBROTĂ 

GRIGORE:persoana fizica 

autorizata 



204 F3/174/2019

DOBROTĂ MARIAN-SORIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40757778

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.A Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

DOBROTĂ MARIAN-

SORIN:titular întreprindere 

individuala 

205 J3/1277/2013 DOLCERIA TONIKY SRL 32274349

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.Parter, Biroul nr.1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.Parter, Jud. Argeş; Punct 

de lucru Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Strada VICTORIEI 

Bl.C3 Et.Parter, Jud. Argeş

MICU NICOLETA-

SIMONA:administrator  

206 J3/1692/2020 DOMINIQUE TATTOO S.R.L. 43221536

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  

Nr.173A, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

GHIŢĂ GEORGE-

ALEXANDRU:administrator  

207 J3/309/2012 DORLUX METAL SRL 29865892

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.71 

Et.PARTER, CAMERA NR. 4, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIILOR Nr.1, 

în incinta Sector vinificaţie 

Costeşti, Jud. Argeş

STĂNESCU 

DORINEL:administrator  

208 F3/782/2018

DOROBANȚU C.G. 

MARIANA ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 39759597

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.51, Cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

STROESCU 

FLOAREA:membru 

întreprindere familiala 

,DOROBANŢU 

MARIANA:reprezentant 

întreprindere familiala 

209 F03/82/2011

DRĂCMAN ION-IRINEL 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 17084138

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C2 Sc.D Et.P Ap.4, Jud. 

Argeş funcţiune

DRĂCMAN ION-

IRINEL:reprezentant 

întreprindere familiala 

,DRĂCMAN LUCIAN-

DANIEL:membru 

întreprindere familiala 

210 F3/903/2015

DRĂGAN A. MARIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 34843769 0766741364

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D7 

Et.PARTER, Jud. Argeş funcţiune

DRĂGAN 

MARIAN:persoana fizica 

autorizata 



211 F3/193/2019

DRĂGAN FLORINA-

GEORGETA ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 40794970

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎNDUNICA Nr.40, Cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

DRĂGAN FLORINA-

GEORGETA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,DRĂGAN VALENTIN 

MARIUS:membru 

întreprindere familiala 

212 F03/467/2011

DRĂGHICI ILIE-LAURENŢIU 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 28273345 0729588888

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.60A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4-C3, Jud. 

Argeş

DRĂGHICI ILIE-

LAURENŢIU:titular 

întreprindere individuala 

213 J3/1441/2017 DSS SARA RDL SRL 37780509

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.104, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.1A, Jud. 

Argeş

RĂDULESCU 

GEORGICĂ:administrator  

214 F03/1754/2010

DUMITRICĂ FLORIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 27666729 0747975831

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PANDURILOR Nr.7, Jud. Argeş funcţiune

DUMITRICĂ 

FLORIN:persoana fizica 

autorizata 

215 F3/151/2017

DUMITRIU MARIAN-

HENOREL ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 37103196

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.235A, Jud. Argeş funcţiune

DUMITRIU MARIAN-

HENOREL:titular 

întreprindere individuala 

216 F3/272/2021

DUMITRU D. FLORICA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 44059271

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L28 Sc.B Et.1 

Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

DUMITRU 

FLORICA:persoana fizica 

autorizata 

217 J03/1766/2006 DUO STIL & ARMONY SRL 19113248 0726049218

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

COSTEŞTI Bl.L24A Sc.A Et.2 Ap.9, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU FAST-

FOOD Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. ŞTRANDULUI 

Nr.3C, Jud. Argeş

ROBU NICOLETA-

NARCISA:administrator  

,SOARE MARIUS-

COSMIN:administrator  

218 J3/659/2016

EASY EXPRESS LOGISTICS 

SRL 35885550

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.140A, camera 1, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE ALEXANDRU-

RAOUL:administrator  

219 J03/1454/2007 ECOSERV INVEST SRL 22161636 0740052369

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.38, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

PENA 

TIBERIU:administrator  



220 J3/223/2021 EDY & CLAU DIVERS S.R.L. 43633855

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.13, Jud. 

Argeş funcţiune

BADEA IOANA-

CLAUDIA:administrator  

221 J3/1249/2016 EDY ROYAL GOLD SRL 36314845

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.49, 

camera 3, Jud. Argeş

insolvenţă,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

CII DURĂ SERGIU-

IONICĂ:administrator 

judiciar provizoriu  ,MIHAI 

CĂTĂLIN 

MUREŞAN:administrator  

222 J03/959/2006 EDYTON STAR COM. SRL 18748072 0741099771

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C4 Sc.G Et.1 Ap.5, Jud. 

Argeş funcţiune

MOTRUN CORINA 

VIOLETA:administrator  

223 J3/757/2018 EFFIO SOLUTIONS S.R.L. 39181875

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L33B 

Sc.A Et.3 Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

LACHE ADRIAN-

EDUARD:administrator  

,PANTELIMON LAURENŢIU-

MIHAI:administrator  

224 J03/2314/2006 ELECTRO BIA CONTACT SRL 20313983 0721477121

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECŞULEŞTI Nr.39, Jud. Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ 

SPRL:lichidator provizoriu  

225 J3/279/2016

ELECTRO BUSINESS 

COMPACT SRL 35626644

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.90, Jud. 

Argeş funcţiune

DIACONESCU 

MIHAELA:administrator  

226 J3/1083/2013

ELECTROGOC DEPANOROM 

SRL 32133641

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.D3 Sc.C 

Et.3 Ap.15, cam.1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.PARTER, Jud. Argeş

BĂDULESCU GEORGE-

AURAŞ:administrator  

227 J3/1182/2017 ELIS MOTOR TEAM SRL 37640831

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.254, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti, , Jud. 

Argeş

DINCULESCU ELIS-

MĂDĂLIN:administrator  

228 J3/1784/2016

ELITE TOP LEARNING 

SERVICES SRL-D 36670346 0754402037

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.27, Jud. 

Argeş funcţiune

GHEORGHE ANDREI-

MANUEL:administrator  



229 J03/849/1997 EL-ROX IDEAL COM SRL 10060514 676373

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.B Et.1 Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

DISPENSAR 

VETERINAR+PCT 

FARMACEUTIC VETERINAR 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Str. VICTORIEI Bl.C3 Et.P, 

Jud. Argeş

LĂUTĂRESCU 

VICTOR:administrator  

230 J3/1250/2013 ELVICORALEX SHOP SRL 32257909

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.315B, Jud. Argeş funcţiune

SCARLAT 

CORNEL:administrator  

231 J3/994/2016 ELY STUDIO CONCEPT SRL 36123934

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.F Et.4 

Ap.11, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

ANDREI MARIUS-

CLAUDIU:administrator  

232 J3/235/2014 ELYO PROBIZ SRL 32575201

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.139, Jud. Argeş funcţiune

BULIGĂ ELENA-

DENISA:administrator  

,PLIMBĂŢOIU ANCA-

ELENA:administrator  

233 J03/2480/2008 EMG MIS LOGISTIC SRL 24848777 0765213295

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.167 Et.1, Jud. Argeş funcţiune

NEAGU 

GABRIELA:administrator  

234 J3/1103/2013 EMLEX LINGVISTIC SRL 32155348

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.1 

Ap.4, Cam.1, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL 

EMILIA:administrator  

235 J3/1260/2019

EMPIRE INT. TRANSPORT & 

EXPEDITION S.R.L. 41039962

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.128A, Camera 

1, Jud. Argeş funcţiune

ENĂCHESCU LIVIU-

IONUŢ:administrator  

236 F3/278/2019

ENĂCHESCU LIVIU-IONUŢ 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40853635

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.128A, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

ENĂCHESCU LIVIU-

IONUŢ:persoana fizica 

autorizata 

237 F3/1066/2013

ENE V. DANIEL PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 31905573

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI Nr.36, Jud. 

Argeş funcţiune

ENE DANIEL:persoana 

fizica autorizata 

238 J3/186/2020 ENERGY BIO MET S.R.L. 42190989

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.71, 

camera 17, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.1, 

Jud. Argeş

VĂDUVA FLORIN-

VICENŢIU:administrator  



239 J3/1367/2018

ENERGY DISTRIBUTION 

COLECT S.R.L. 39598210

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.11, Jud. Argeş

insolvenţă,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

COGĂLNICEANU 

MARIUS:administrator  

,ART PRO INSOLV SPRL 

(FOSTA ART INSOLV SPRL/ 

ARGEŞ INSOLV 

SPRL):administrator 

judiciar provizoriu  

240 J3/866/2018 ENIGMA TRANSIMAR S.R.L. 39264075

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.2, Jud. 

Argeş funcţiune

SIMA 

MARIAN:administrator  

241 J3/1661/2020

EPIQ SOFTWARE 

DEVELOPMENT S.R.L. 43208472

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.145, Jud. 

Argeş funcţiune

NEDELEA FELICIA 

CRISTINA:administrator  

242 J3/1079/2020

EURO EST TOP CONSTRUCT 

S.R.L. 42812216

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.11, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU LARISA-

ANTONIA:administrator  

243 J3/1220/2017 EURO IONUŢ DVD SRL 37659060 0747515151

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.53A, 

Jud. Argeş funcţiune

RANCU 

VIRGINIA:administrator  

244 J03/110/2012

EUROCONSTRUCT REGAL 

AG SRL 29581947 0744409994

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.49, CAMERA 2, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

IULICA:administrator  

245 J03/1350/2008

EUROGRUP SOLUTIONS 

SEBIMAR SRL 24104920 0753035555

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.52B, Jud. Argeş funcţiune

ŞTEFAN SABIN-

DANIEL:administrator  

246 J3/2775/2019

EUROMETAL CONSTRUCT 

VEST S.R.L. 41936461

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.51, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU IONUȚ-

DANIEL:administrator  

247 J03/1167/2010 EXPO TIBAG & EVENTS SRL 27734165 0730966911

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.1 Ap.4, 

CAMERA 3, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL 

EMILIA:administrator  

248 J3/1593/2019

EXPRESS DULCE MONIK 

S.R.L. 41213030

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.60B, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş

VIDAN 

MARINELA:administrator  

249 J3/1664/2018

FABIOLA TRANS EXPRESS 

S.R.L. 39786885

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.252, Jud. Argeş funcţiune

SAVU DANIELA-

PETRUŢA:administrator  



250 J3/1764/2020 FACIWARE S.R.L. 43265915

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  Nr.3, 

Cam.1, Jud. Argeş funcţiune

KOBSA HANS 

CHRISTIAN:administrator  

251 J3/1413/2013 FAIER PREST SRL 30441351 0769238438

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.43, Jud. Argeş funcţiune

HARKO 

IULIAN:administrator  

252 J3/1685/2018 FANAO INTERTRANS S.R.L. 39804604

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.D3 Sc.A 

Et.4 Ap.16, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

IANCU 

FĂNEL:administrator  

253 J03/1806/1993 FARM-ZOO-STAR SRL 4227716 0248672882

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Et.P Ap.2, 

Jud. Argeş funcţiune

OFICINĂ DE DISTRIBUŢIE 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.D7 

Sc.A Ap.1, Jud. Argeş; 

FARMACIE Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Et.P 

Ap.1, Jud. Argeş

VLĂDĂU 

MARIA:administrator  

254 J03/635/2005 FAST JUNIOR SELECT SRL 17418912 0732429998

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A Ap.7, 

Jud. Argeş

reorganizare 

judiciară,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII, Jud. Argeş

CII DURĂ SERGIU-

IONICĂ:administrator 

judiciar provizoriu  ,FAST 

LUCIA:administrator  

255 J3/566/2012 FERMA RODITOARE SRL 30127287

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.170, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

GRIGORE 

GEORGE:administrator  

256 J3/1712/2015 FILTRED SOUND SRL 35350238

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L27B Sc.A Et.P 

Ap.3, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

STAN ALEXANDRU-

GEORGIAN:administrator  

,COMĂNESCU 

MARIAN:administrator  

257 J03/1945/2008 FINESA PRESS SRL 24489975 0732996598

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TEILOR Nr.40, Jud. Argeş funcţiune

VĂITIŞ 

IOANA:administrator  



258 J3/2059/2016 FINEX PHOENIX SRL 36855573

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.6A, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.9B, 

Jud. Argeş

TELELEU 

ALEXANDRU:administrator  

259 J03/870/1991 FINEX SRL 161759 672303

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETEI-GRADINA DE VARA, Jud. 

Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2006

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, IN INCINTA PIETII 

COSTESTI, Jud. Argeş; 

Depozit Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. MORII Nr.2, 

Jud. Argeş; Atelier 

producţie Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. 

LUNCILOR Nr.11, Jud. 

Argeş

LICHIDARI INFO CONSULT 

SPRL (FOSTA LICHIDARI 

INFO CONSULT 

SRL):lichidator provizoriu  

260 J3/817/2014 FLONY NEW SYSTEM S.R.L. 33301638

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.C Et.1 

Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C5 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş

CONSTANTIN DORU-

FLORIN:administrator  

261 J03/156/2002

FLORENTINA ELENA 2002 

SRL 14479265 0745045604

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Et.1 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

MAG.NR.15 (ATCOM), Jud. 

Argeş

CRISMAC 

ILEANA:administrator  

262 J3/1262/2017

FLORIAN SOLUTION CARGO 

SRL 37676380

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L32 Sc.C 

Et.1 Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE 

FLORIAN:administrator  

263 J3/2752/2017

FLORIMAR SPEED UNIC 

S.R.L. 38549481

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L32 Sc.B 

Et.2 Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

MODAN 

FLORIN:administrator  

264 J3/5/2018

FLORIN CARGO LOGISTIC 

S.R.L. 38649480

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.B Ap.1, Camera 3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş

POPA MARIAN-

FLORIN:administrator  

265 J3/1441/2016

FLORIN TOTAL AUTO 

ELECTRIC SRL 36443521

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.283, Biroul 1, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTIN MIHAELA-

LUMINIŢA:administrator  

266 J03/966/2005

FROILABO INSTRUMENTS 

SRL 17591270 0727615563

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.1A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

Jud. Argeş

FINLAYSON RICHARD 

ALAN:administrator  



267 J03/348/1993 FRUCTIGENA SRL 3547054 48/672411

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MĂRGĂRITARULUI Nr.3A, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Nr.2, fosta grădină 

de vară, Jud. Argeş; 

BIROU+DEPOZIT Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MARGARITARULUI Nr.3A, 

Jud. Argeş

ILIE 

DUMITRA:administrator  

,ILIE 

VALENTIN:administrator  

,ILIE 

NICOLAE:administrator  

268 F03/88/2001

FURTUNA D. NICUSOARA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 5975898 0744422119

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.14, Jud. Argeş funcţiune

FURTUNA 

NICUSOARA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,FURTUNA GH. MARIN 

MIHAI:membru 

întreprindere familiala 

269 J3/950/2013 GABI LIVIA DIVERS SRL 32023924

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.185A, Jud. Argeş funcţiune

PĂTRAŞCU LIVIA-

LUMINIŢA:administrator  

270 J03/325/2004

GABI NEFERAL LARI 2004 

SRL 16179930 0248672258

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MORII Nr.29, Jud. Argeş funcţiune

UNGUREANU BOGDAN-

ADRIAN:administrator  

271 J03/1068/2008

GABY PROFIL CONSTRUCT 

SRL 23917755 0749109520

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.B Et.2 Ap.7, 

Jud. Argeş funcţiune

ŢÎNŢU ELENA 

GABRIELA:administrator  

272 J3/754/2020 GÂNDĂCELUL EVENTS S.R.L. 42588608

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.87 Et.1, Jud. 

Argeş funcţiune

MĂNICĂ GEORGE-

COSMIN:administrator  

273 J3/887/2015 GEDA VELCOV SRL-D 34694691 0746312839

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.6, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 

Et.Parter, Jud. Argeş; Punct 

de lucru Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Strada VICTORIEI 

Bl.Z1 Et.Parter, Jud. Argeş

VELEA 

GHEORGHE:administrator  

274 J3/540/2020

GENERAL VIOMAR INSTAL 

S.R.L. 42434382

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  

Nr.104, Jud. Argeş funcţiune

NECULA 

MARIUS:administrator  



275 J03/1582/2007 GENIS SURION SRL 22245834 0727681214

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALBINELOR Nr.20, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

SURUGIU 

ION:administrator  

,SURUGIU 

GEORGEANA:administrator  

276 J3/914/2020

GEO METAL WORKSHOP 

S.R.L. 42704109

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PLUGUŞORULUI Nr.11, 

cart. Zorile, Jud. Argeş funcţiune

STAN 

GHEORGHE:administrator  

277 J03/2177/2007 GEO-AUTO-CONS SRL 22651441 0727601318

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Fundătura CIRCIANA Nr.4, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Nr.1, Jud. Argeş

ALEXE 

GEORGIAN:administrator  

278 J3/2143/2020

GET STRONG SAFELY 

DEVELOPMENT S.R.L. 43498007

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.140A, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE ALEXANDRU-

RAOUL:administrator  

279 J03/2232/1992 GEZENA SRL 162061 672845

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Ap.PART, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ZGONDEA 

GHEORGHE:administrator  

280 F03/480/2011

GHEBARU GEORGE-

MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 28290737 0722532859

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  

Nr.15A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat 

Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.296A, Jud. Argeş

GHEBARU GEORGE-

MARIUS:persoana fizica 

autorizata 

281 F3/361/2014

GHEORGHE ANDREI-

MANUEL ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32980743

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.27, Jud. 

Argeş funcţiune

GHEORGHE ANDREI-

MANUEL:titular 

întreprindere individuala 

282 F03/1551/2011

GHEORGHE GABRIELA-

IRINA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 28936936 0729266133

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

RÎNDUNICA Nr.1A, Jud. Argeş funcţiune

GHEORGHE GABRIELA-

IRINA:persoana fizica 

autorizata 

283 F3/64/2021

GHEORGHE VIOREL-FLORIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 43690699

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.1, Jud. 

Argeş funcţiune

GHEORGHE VIOREL-

FLORIN:titular 

întreprindere individuala 

284 F03/2112/2011

GHERGHINA IONELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 29435089 0722319320

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.20A, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

GHERGHINA IONELA:titular 

întreprindere individuala 



285 J3/233/2020 GHERIONY -FOOD S.R.L. 42222398

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.20A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

camera 2, Jud. Argeş

GHERGHINA 

IONELA:administrator  

286 F3/245/2019

GHIŢĂ M. DANIELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40846980 0720017390

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.107A, Jud. 

Argeş funcţiune

GHIȚĂ DANIELA:persoana 

fizica autorizata 

287 F03/2151/2005

GHIŢĂ P. IOANA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 19709888 0761334708

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.B Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

GHIŢĂ IOANA:persoana 

fizica autorizata 

288 J03/2224/1992 GINEROM SRL 161520 673643

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.6, Jud. Argeş funcţiune

Depozit Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

Nr.6, Jud. Argeş

IORGA 

GHEORGHE:administrator  

289 J3/2275/2019 GIX LOGISTIC JUNIOR S.R.L. 41640902 0746767554

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.D3 Sc.D 

Et.3 Ap.12, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI IONELA-

DANIELA:administrator  

290 F03/911/2010

GÎRBONI ION-COSMIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27197193 0735674777

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.4 Ap.16, 

Jud. Argeş funcţiune

GÎRBONI ION-

COSMIN:titular 

întreprindere individuala 

291 J3/190/2018 GLANTZ EVENTS S.R.L. 38750433

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C4 

Et.PARTER Ap.3, Camera 1, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C4 

Et.Parter, Jud. Argeş

RADU IOANA-

MĂDĂLINA:administrator  

292 J03/1214/2009

GLARAM EXPERT 

AUTODIVERS SRL 26185808 0265

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.4, CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

GHEORGHE 

GHERGHINA:administrator  

293 J3/810/2014 GOLD METAL FIN SRL 33289500

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.71, 

Camera nr.7, Jud. Argeş

insolvenţă,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

ART PRO INSOLV SPRL 

(FOSTA ART INSOLV SPRL/ 

ARGEŞ INSOLV 

SPRL):administrator 

judiciar provizoriu  

,VĂDUVA FLORIN-

VICENŢIU:administrator 

special  

294 J3/2102/2019 GOLDFINGER CARS S.R.L. 41530543

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.9 Et.parter, 

Jud. Argeş funcţiune

ŞERBAN 

MARIAN:administrator  



295 J03/452/1994 GRATIANUS SRL 5527339 0745921918

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.63B, Jud. Argeş funcţiune

PANĂ 

AURICA:administrator  

,PANĂ 

FLOREA:administrator  

296 F3/253/2020

GRĂMESCU LAVINIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 42573828

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.137, Jud. 

Argeş funcţiune

GRĂMESCU 

LAVINIA:persoana fizica 

autorizata 

297 J03/560/1993 GRIG TRANS SRL 4052878 627447

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.56, Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE 

ION:administrator  

298 F3/1154/2019

GRIGORE I. MARIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 41826906

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.240, Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE MARIA:titular 

întreprindere individuala 

299 F03/207/2003

GRIGORE N. GHERGHINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19780632 0726213950

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA-NOUA Bl.26 Sc.B Et.4 

Ap.18, Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE 

GHERGHINA:persoana 

fizica autorizata 

300 J3/2190/2017 GROCERY STORE SRL 38158548

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.164 Et.Parter, Jud. Argeş funcţiune

OŢELEA PAUL-

MUGUREL:administrator  

301 F3/1085/2012

GUNESCU ALEXANDRU-

VALENTIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 30406222

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.C Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

GUNESCU ALEXANDRU-

VALENTIN:persoana fizica 

autorizata 

302 F3/696/2018

GUTUE GEORGE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 39620954 0736198614

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Fundătura BERZEI Nr.6A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

Jud. Argeş

GUTUE GEORGE:titular 

întreprindere individuala 

303 J3/1115/2012

HANDMADE BIJOUX 4 ALL 

SRL 30544705

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.29B, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

SAVU NICOLIŢA-

ANDREEA:administrator  

304 J3/1579/2016 HANUL LA VĂRU SRL 36542576

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L28B Sc.B Et.3 

Ap.15, Jud. Argeş funcţiune

BRÎNZARU 

TUDORICĂ:administrator  

305 J03/817/2010

HAPY TON DANY FOREST 

SRL 27315060 0767433440

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.1, Jud. Argeş funcţiune

COSTESCU MIHAI-

BOGDAN:administrator  

306 F3/60/2020

HARALAMBIE FLORINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 42197715

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada DATCULENI Nr.34, Cartier 

Telești, Jud. Argeş funcţiune

HARALAMBIE 

FLORINA:titular 

întreprindere individuala 



307 J03/750/2011 HASINI DELLISS SRL 28513219 0748048807

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.73A, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.56, CAMERA 

3, Jud. Argeş

RADU FLORINELA-

DENISA:administrator  

308 J03/1225/2003 HIGH TECH SOFT SRL 15752745 0248673601

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.C Et.4 Ap.14, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

BOHATERET COSMIN-

FLORIN:administrator  

309 F3/781/2018

IANCU I. NICOLETA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 39759694 0744923419

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.91A, Jud. Argeş funcţiune

IANCU NICOLETA:persoana 

fizica autorizata 

310 J03/2515/2008

IDEAL SOLUTION 

CONSTRUCT SRL 24879021 0747625071

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.72A, Jud. 

Argeş funcţiune MOLOIU ION:administrator  

311 J03/1399/2007

IDG VILROM CONSTRUCT 

SRL 22119097 0248673187

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L28B Sc.B Et.2 Ap.9, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

IORDACHE 

VALERICĂ:administrator  

312 F3/1695/2013

ILAŞ VALENTINA-CECILIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32489330

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.70B, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.68, 

Jud. Argeş

ILAŞ VALENTINA-

CECILIA:titular 

întreprindere individuala 

313 J03/260/2010 ILI VIOMI COMINSTAL SRL 26622147 0744687304

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  Nr.77, 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

magazin mixt Broşteni, Jud. 

Argeş

LUNGU 

CARMEN:administrator  

314 F3/463/2017

ILIE M. BOGDAN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 37612530

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEORMĂNEL Nr.8, Jud. 

Argeş funcţiune

ILIE BOGDAN:persoana 

fizica autorizata 

315 F03/548/2010

ILINCA CONSTANTIN-

COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 26932245 0766547246

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TEILOR Nr.6, Jud. Argeş funcţiune

ILINCA CONSTANTIN-

COSMIN:persoana fizica 

autorizata 

316 J3/2406/2017 ILINCA TRANS LOGISTIC SRL 38309330

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.74C, Jud. Argeş funcţiune

TUDOR 

NICOLAE:administrator  

317 J03/149/1992 I.M.O. SRL 161597 223225

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.2 Ap.6, 

Jud. Argeş funcţiune

MUSTĂŢEA VIRGIL-

GABRIEL:administrator  



318 J03/830/2004

IMPERIAL DINMAR 2004 

SRL 16411045 0248672545

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Sc.D Et.3 Ap.9, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate DINU MARIN:administrator  

319 J3/495/2020

IMPERIO MAR COLECT 

S.R.L. 42403718

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.41, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU 

LILIANA:administrator  

320 J3/926/2017 INSTAL MARAMI DTH SRL 37506040

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.C Et.3 

Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

ION 

MIHAELA:administrator  

321 J3/834/2020

INSTALATORUL DE MAINE 

S.R.L. 42641582

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.77, Jud. Argeş funcţiune

TOMOIAGĂ ADELIN-

COSMIN:administrator  

322 F3/1802/2013

ION ELENA RAMONA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32604536

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.148A, Jud. 

Argeş funcţiune

ION ELENA 

RAMONA:persoana fizica 

autorizata 

323 F3/983/2018

ION MIHAI-VALENTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40201070

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.3, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

ION MIHAI-

VALENTIN:titular 

întreprindere individuala 

324 F03/712/2000

ION P. EMILIA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 19710173 0248673671

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Ap.3, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII, Complex Costeşti, 

Jud. Argeş

ION EMILIA:persoana fizica 

autorizata 

325 F03/642/2006

ION T. GEORGE PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 19708238 0742390413

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TÎRLEŞTI Nr.2A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TÎRLEŞTI Nr.2A, Jud. Argeş

ION T.GEORGE:persoana 

fizica autorizata 

326 F3/144/2019

IONESCU F. ŞTEFĂNIŢĂ-

FLORIN ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 40716506

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.40, Cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

IONESCU ŞTEFĂNIŢĂ-

FLORIN:reprezentant 

întreprindere familiala 

,IONESCU RAMONA-

IONELA:membru 

întreprindere familiala 

327 F03/756/2003

IONESCU VARVARA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19621343 0746115563

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.L29 Sc.A 

Ap.12, Jud. Argeş funcţiune

IONESCU 

VARVARA:persoana fizica 

autorizata 



328 F03/793/2001

IONICA I. DUMITRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19621157 0740159829

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.121, Jud. Argeş funcţiune

IONICĂ 

DUMITRU:persoana fizica 

autorizata 

329 F3/886/2017

IONIŢĂ C.D. ANA-MARIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 38290289

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L33 Sc.B Et.3 

Ap.13, Jud. Argeş funcţiune

IONIŢĂ ANA-MARIA:titular 

întreprindere individuala 

330 F3/1089/2014

IORDACHE ELENA-CARMEN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 33711050 0733696232

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L25 

Sc.A Et.2 Ap.11, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

IORDACHE ELENA-

CARMEN:persoana fizica 

autorizata ,IORDACHE 

ELENA-CARMEN:persoana 

fizica autorizata 

331 F3/283/2016

IORDACHE ILEANA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 35973937

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.64, Jud. 

Argeş funcţiune

IORDACHE ILEANA:titular 

întreprindere individuala 

332 F3/282/2012

IORGA ADRIAN-DUMINICĂ 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 29736499

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L25 

Sc.A Et.PARTER Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş

IORGA ADRIAN-

DUMINICĂ:reprezentant 

întreprindere familiala 

,IORGA ELENA:membru 

întreprindere familiala 

333 F03/986/2010

IORGA G. NICOLAE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27246784 0745045560

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.104A, Jud. Argeş funcţiune

IORGA NICOLAE:titular 

întreprindere individuala 

334 J3/126/2014 IPPC METAL IMPEX SRL 32709249

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.29, CAMERA 5, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

GEORGETA:administrator  

335 F03/95/2011

ISPAS MARIN-ALEXANDRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 27947953 0723449857

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.51, Jud. 

Argeş funcţiune

ISPAS MARIN-

ALEXANDRU:persoana 

fizica autorizata 

336 F03/741/1999

IVAN I. STELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 19619750 048/670645

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUA Bl.L25 Sc.A Et.3 

Ap.12, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII - COMPLEX SC.ARTIS, 

Jud. Argeş

IVAN I.STELA:titular 

întreprindere individuala 

337 F3/111/2014

JITARU FLORIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 32747145

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PISCULUI Nr.12, 

CARTIERUL ZORILE, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.10, Jud. 

Argeş

JITARU FLORIN:persoana 

fizica autorizata 



338 J03/2554/2007 JULY COMPANY PREST SRL 22979245 0729962026

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.120, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

DOBRE 

IULIAN:administrator  

339 J03/728/2011 KASAGRI UTILITAR AG SRL 28486947 0744686160

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.190, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

BĂRBULESCU CASIAN-

CONSTANTIN:administrato

r  

340 J3/1576/2016 KIM FOODS SRL 29163570 0722797600

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ROZMARIN Nr.25A, 

CARTIER ZORILE, Jud. Argeş funcţiune

URSU RĂZVAN 

BOGDAN:administrator  

341 J3/1815/2017

KORA SWEETS CONCEPT 

SRL 37956169

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.G Et.1 

Ap.5, Biroul 1, Jud. Argeş funcţiune IVAN MARIN:administrator  

342 J3/680/2019

KRISTINA GHIŢĂ ARTIST 

S.R.L. 40663509

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎULUI Nr.7, Jud. Argeş funcţiune

GHIŢĂ CRISTINA-

ELENA:administrator  

343 J3/2398/2019 KUBA TONEDY TOP S.R.L. 41702320

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.G Et.1 

Ap.5, Biroul 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.Parter, Jud. Argeş

MOTRUN VIOREL-

MARIAN:administrator  

344 J03/227/2007 L & G ABSOLUT ADMIN SRL 20899409 0742003061

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Sc.E Et.2 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.320, corp  C2.1, Jud. 

Argeş

GRIGORE 

IULIAN:administrator  

,GRIGORE 

ADINA:administrator  

345 J3/2798/2019

LA AURELIAN ERIC ANDREI 

S.R.L. 41954638

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.B Et.3 

Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, Jud. Argeş

AURELIAN PAUL-

NICOLAE:administrator  

346 J3/1835/2017 LA PRINCESA ACASĂ SRL 37970830 0736797360

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.83, cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

GHERGHINA 

MARIA:administrator  

,PĂUNESCU GEORGE-

MIHAI:administrator  

347 J3/2541/2017 LA VERA GRILL SRL 38406791

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.219, Jud. Argeş funcţiune

TĂNASE 

CECILIA:administrator  

348 J3/2083/2017 LACRY ŞI SORIN ROYAL SRL 38100031

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.16, 

Camera 5, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

ALONDRA:administrator  



349 J3/1409/2015

LACTAG LTG DISTRIBUTION 

SRL 35154118

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.24, 

Biroul nr. 1, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ASAN-MIC 

ADRIEAN:administrator  

350 J3/1415/2015 LACTAG LTG RETAIL SRL 35154126

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.24, 

Biroul nr.2, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ASAN-MIC 

ADRIEAN:administrator  

351 J03/44/1991 LACTAG SA 129103 0248251400

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.24, Jud. Argeş

reorganizare 

judiciară,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

ASAN-MIC ANAMARIA-

MARILENA:administrator  

,IRIZA 

ROBERT:administrator  

,ASAN-MIC 

ADRIEAN:administrator  

,CITR FILIALA BUCUREȘTI 

SPRL (FOSTA CASA DE 

INSOLVENŢĂ 

TRANSILVANIA FILIALA 

BUCUREŞTI 

SPRL):administrator 

judiciar provizoriu  

352 J3/1395/2013 LAI MADALI GENERAL SRL-D 32360512

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.3 

Ap.11, CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.19, 

În incinta Spitalului 

Orășenesc Regele Carol I, 

Jud. Argeş; Punct de lucru 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.36, 

Jud. Argeş

LICACIU ALIN 

IULIAN:administrator  

353 J03/842/2007 LAKSHMI BUM SRL 21606566 0728707030

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

STEJARULUI Nr.14, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ANGHEL 

DUMITRU:administrator  



354 J3/22/2016 LAUSIN TOP SERV SRL 35386126

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.160B, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

BRÂNZARU 

SINICA:administrator  

355 J03/560/2011 L&C DECO PVC INSIDE SRL 28340223 0723411529

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MACULUI Nr.12, Jud. Argeş funcţiune

SURUGIU DUMITRU-

LEONID:administrator  

356 J03/2187/1992 LEMON SRL 3733464 0744884402

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L33B Sc.D Et.4 

Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GARII, Jud. Argeş

GHITA 

NICOLAE:administrator  

,GHITA 

ELENA:administrator  

357 J3/708/2018 LENNA YASS PISY S.R.L. 39144176

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C.2 Sc.C Et.1 

Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.1A, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada MORII Nr.2A, Jud. 

Argeş

CÎRCIUMARU 

MARIANA:administrator  

358 J3/1401/2018

LEOALEX PS GAMING PLAY 

S.R.L. 39620903

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRGULUI Nr.38, Biroul 1, 

Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE FLORIN-

VALENTIN:administrator  

,GRIGORE CLAUDIA-

LUMINIŢA:administrator  

,STANCU VALENTIN-

MARIAN:administrator  

359 J03/252/2002 LEOPARD TRADING SRL 14549298 0745829691

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A 

Et.2 Ap.10, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

Atelier producţie Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEEA GARII Nr.1, Jud. 

Argeş

DOGARU 

GIORGICA:administrator  

,NITA FLORIN 

IULIAN:administrator  

360 F03/2172/2005

LEPA IONEL 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 19621858 0727785701

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.D 

Et.4 Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

LEPA IONEL:reprezentant 

întreprindere familiala 

,LEPA MARIOARA:membru 

întreprindere familiala 

361 F03/1086/2000

LEPA M. VICTOR PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 20315925 0723634121

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Sat 

BROSTENI Nr.185, Jud. Argeş funcţiune

LEPA VICTOR:persoana 

fizica autorizata 

362 J3/2509/2018 LIVCOR SOFI TRANS S.R.L. 40222600

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.240B, Jud. Argeş funcţiune

OLTEANU 

CORNEL:administrator  



363 J03/936/2005

LIVCRISTINCOM STAR 2005 

SRL 17573843 0745090132

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Nr.3, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

COMAN LIVIU-

MARIAN:administrator  

364 J3/1854/2016

LIVIA GEORGIANA INVEST 

SRL 36723920

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.209, CAMERA 

1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.5, punct 

Dispensar policlinic, Jud. 

Argeş

SIMA LIVIA-

GEORGIANA:administrator  

365 J03/461/2009

LIVIU & GEORGIANA TRANS 

SRL 25386617 0752950307

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.209, Jud. Argeş funcţiune SIMA LIVIU:administrator  

366 J03/2258/2008 LIVIU ŞI DANI NUŞU SRL 24691825 0761645008

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.6, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

STANCIU M. DANIEL 

IULIAN:administrator  

367 J3/429/2019

LORYNYK MUSIC BAND 

S.R.L. 40540859

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.280, Jud. Argeş funcţiune

RADU LOREDANA 

GEORGETA:administrator  

368 J03/1309/2008 LUCACIC TRANS AG SRL 24090981 0743161071

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.70A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.68, 

Jud. Argeş

ILAŞ VALENTINA 

CECILIA:administrator  

369 J03/1734/2008 LUCKY IULIANO 2008 SRL 24355108 0721907931

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.L26 Sc.A Et.1 

Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

ION FLORIN 

IULIAN:administrator  

370 J3/545/2018

LUKA CONSTRUCTOR GOLD 

S.R.L. 39024021 0755905390

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.47, Jud. 

Argeş funcţiune

TOMA 

BIANCA:administrator  

371 J3/729/2019 LUMY TOP TRADE S.R.L. 40693941

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L33A Sc.A Et.1 

Ap.4, Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI 

Et.Parter, Magazin 

Universal cu etaj, Jud. 

Argeş

TOMA MARIANA-

LUMINIŢA:administrator  

372 J3/1126/2017 LUXE CON STUDIO SRL 37612335

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.115, Jud. Argeş funcţiune

ILIE 

CORNELIA:administrator  



373 J3/1712/2018

LWG METAL CONCEPT 

S.R.L. 39816471

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L28B Sc.A 

Et.Parter Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.10, 

Jud. Argeş

PREOTEASA ANA-

MARIA:administrator  

374 J03/1885/1992 MACOMAT SRL 3111968 0723665906

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.1 Ap.2, 

Jud. Argeş funcţiune

CRISTEA 

NICOLAE:administrator  

375 J03/1734/1991 MACRO SUIN  S.A. 161430 0248220304

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

LUNCILOR Nr.12, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.12A, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.12, 

F.N.C., Jud. Argeş

ENE 

CĂTĂLIN:administrator  

376 J3/784/2020 MACRO SUIN FERMA S.R.L. 42604878

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.12, clădire 

52, Jud. Argeş funcţiune

ENE 

CĂTĂLIN:administrator  

377 J03/1467/2008 MADELLENE EUROWAY SRL 24183150 0724386787

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.171, Jud. Argeş funcţiune ILIE VIOREL:administrator  

378 J03/1702/2006 MAGICAV TURIST SRL 19082583 0744544699

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.36A, Jud. Argeş funcţiune

AGUTA 

VASILICA:administrator  

379 F3/94/2016

MAMIRON ANNE-MARIE 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 35617131

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.214, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

MARIN GABRIEL-

LUCIAN:membru 

întreprindere familiala 

,MAMIRON ANNE-

MARIE:reprezentant 

întreprindere familiala 

380 F03/2022/2011

MANEA DANIEL-FLORENTIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 29374062 0784150936

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.L26 Sc.A Et.4 

Ap.17, Jud. Argeş funcţiune

MANEA DANIEL-

FLORENTIN:persoana fizica 

autorizata 

381 J3/66/2015 MANU TOP MARKET SRL 33979380 0748867823

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.10A, Jud. Argeş funcţiune

DIDEA 

GEORGEL:administrator  

382 J3/2085/2016 MAR MIEL SERVICES SRL 36868751

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.D Et.2 

Ap.4, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, Jud. Argeş

POPA 

DUMITRA:administrator  



383 F3/1533/2013

MAREŞ GHEORGHE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32301214

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L33A Sc.A Et.2 

Ap.9, Jud. Argeş funcţiune

MAREŞ 

GHEORGHE:persoana fizica 

autorizata 

384 J3/1801/2016

MARIALEX LOGISTIC SPEED 

SRL 36685746

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.289, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTIN 

MARIAN:administrator  

385 J3/1007/2016 MARICRIS TOP MARKET SRL 36142901 0734875486

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.1A, 

Jud. Argeş funcţiune

BUNDĂ IONUŢ-

GABRIEL:administrator  

,BUNDĂ 

IONELA:administrator  

386 F3/667/2018

MARIN BOGDAN-NICUŞOR 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 39578809

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.B Et.3 Ap.13, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.45, Jud. 

Argeş

MARIN FELICIA-

EMILA:membru 

întreprindere familiala 

,MARIN BOGDAN-

NICUŞOR:reprezentant 

întreprindere familiala 

387 F3/1102/2013

MARIN IULIA-RUXANDRA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31923758

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.239 A, Jud. Argeş funcţiune

MARIN IULIA-

RUXANDRA:persoana fizica 

autorizata 

388 F3/298/2019

MARINESCU E. IONELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40857831 075129477

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.154A, Jud. Argeş funcţiune

MARINESCU IONELA:titular 

întreprindere individuala 

389 F03/957/2001

MARINESCU GH. NICULINA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 23062860 0745605918

Sat Stârci, Oraş Costeşti, 

COSTESTI Nr.114, Jud. Argeş funcţiune

MARINESCU GH. 

NICULINA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,MARINESCU 

IONELA:membru 

întreprindere familiala 

390 J3/600/2018

MARIO CONSTRUCT TEAM 

S.R.L. 39050020

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.1 Bl.L27B Sc.C 

Et.1 Ap.4, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

ŞTEFAN 

FLORICA:administrator  

391 J03/389/2011

MARIO TOP 

INTERNAŢIONAL SRL 28169302 0740477102

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.67, CAMERA 1, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

LENUŢA:administrator  

392 J3/659/2018

MARION CONSTRUCT 

CIVIND S.R.L. 39112573 0742986817

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L27A Sc.A Et.2 

Ap.21, Jud. Argeş funcţiune

GHERGHINA 

MARIAN:administrator  



393 J03/203/2011 MARVALEX DUO B SRL 28030940 0744756392

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L34 Sc.C Et.4 Ap.19, Jud. 

Argeş funcţiune

BAICEA 

MARIA:administrator  

394 F03/400/2004

MATEI F. MIHAI 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 19709098 0745323504

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L33A Sc.A Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Nr.1, Jud. Argeş

MATEI MIHAI:titular 

întreprindere individuala 

395 F3/939/2018

MATEI V.E. AUREL 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40082476

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZĂVOIULUI Nr.2, cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

MATEI AUREL:persoana 

fizica autorizata 

396 J03/249/2011 MAVI DIAM SUPER SRL 28066277 0757601518

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.35B, CAMERA 1, 

Jud. Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

ART PRO INSOLV SPRL 

(FOSTA ART INSOLV SPRL/ 

ARGEŞ INSOLV 

SPRL):lichidator provizoriu  

397 J3/457/2016

MAXI LOGISTIC VENDOR 

SRL 35756989

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.202, biroul nr. 

1, Jud. Argeş funcţiune

MINCĂ LIVIU 

VALENTIN:administrator  

398 J03/1991/2005 MAXI MARIVER SRL 18119854 0788169125

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.174, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate ILIE VASILICA:administrator  

399 F03/1686/2011

MĂNDESCU ROBERT-

CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 29063279 0769478475

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.36, Jud. Argeş funcţiune

MĂNDESCU ROBERT-

CONSTANTIN:titular 

întreprindere individuala 

400 J03/1104/1993 MECFIN IMPEX SRL 4052827 0726133127

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎULUI Nr.10, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.116, 

Jud. Argeş

MĂNDESCU 

NICULAE:administrator  

401 J3/1407/2018

MED METALUX MEDIA 

S.R.L. 39626477

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.71, 

Camera nr.12, Jud. Argeş funcţiune

ISTRATE 

DANIELA:administrator  

402 J03/1264/2010

MEDIAN CONSTRUCT 

CONCRET SRL 27821032 0248672998

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

LUNCILOR Nr.11, PAVILION 

ADMINISTRATIV, Jud. Argeş funcţiune

POPESCU 

VIOREL:administrator  

,STĂNESCU 

IOAN:administrator  



403 J03/2852/1993 MEDIAN-COSTESTI-HOF SRL 5103007 0248253619

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada LUNCILOR Nr.11, Camera 

2, Jud. Argeş funcţiune

ATELIER Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. LUNCILOR 

Nr.11, Jud. Argeş

STĂNESCU 

IOAN:administrator  

,POPESCU 

VIOREL:administrator  

,ANDRAE KURT 

GUSTAV:administrator  

404 J3/932/2019

MEDY STYLE CREATIVE 

S.R.L. 40832519

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.277A, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL 

MIHAELA:administrator  

405 J03/2983/1992 MEFINCOM SRL 3334692 48/672445

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

CUMPENI Nr.2, Jud. Argeş funcţiune

COSMA MIHAELA-

ANGELICA:administrator  

406 J3/1104/2013 MEME LUX CONSTRUCT SRL 32155313

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALUNIŞ Nr.10, CARTIER 

TELEŞTI, Jud. Argeş funcţiune

MOISE MIHĂIŢĂ-

LUCIAN:administrator  

407 J03/1031/1996 MESOPOTAMIA SRL 9002463 48/670686

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.C Ap.2, Jud. 

Argeş funcţiune

DUTA 

ECATERINA:administrator  

,SUTA 

CORNELIA:administrator  

408 J03/1596/2011

METAL FEROS COLECT 

GRAFIR SRL 29387429 0755869303

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.9, CAMERA 1, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

GRAFIR:administrator  

409 J03/411/2009 METALUX DIRECT ID SRL 25325393 0248212650

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.71, CAMERA 3, 

Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

ISTRATE:administrator  

410 J03/48/2012 M&G SAN PRESTSERV SRL 29539209 0729247424

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.F Et.3 Ap.10, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4 Et.P, spate, 

Jud. Argeş

SANDU IONELA-

GABRIELA:administrator  

411 J3/580/2015 MICHELLE ESSA STYLE S.R.L. 34405009 0740187980

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.225, Jud. Argeş funcţiune

MARIN 

MIHAELA:administrator  

412 F3/1137/2012

MICU LUDI-MIHAELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30456522

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.203 A, Jud. Argeş funcţiune

MICU LUDI-

MIHAELA:titular 

întreprindere individuala 

413 J03/82/2011 MIDAGRO SRL 15155925 0745185562

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C2 Sc.D Et.P. Ap.4, Jud. 

Argeş funcţiune

DRĂCMAN ION-

IRINEL:administrator  



414 J3/1185/2019 MIDANBAD SERVICES S.R.L. 40989980

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.16, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

BĂDESCU DAN-

MIHAI:administrator  

415 J3/625/2019

MIDEMA MANOLACHE 

S.R.L. 40627220

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L24A 

Sc.A Et.1 Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Complex 

Piaţă, Jud. Argeş

MANOLACHE IONELA-

LUMINIŢA:administrator  

416 J03/2156/1992 MIDOREG SRL 4123227 0721086710

Sat Smei, Oraş Costeşti, , Jud. 

Argeş funcţiune

POPESCU GH. 

GHEORGHE:administrator  

417 J03/182/2001 MIGAL PIN INTERPROD SRL 13808009 0744361820

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. 

Argeş

PAUNA LUCIAN-

PETRU:administrator  

418 F3/346/2018

MIHAI A. ADRIANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 39112689

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.150, 

Jud. Argeş funcţiune

MIHAI ADRIANA:persoana 

fizica autorizata 

419 F03/1880/2010

MIHALCEA ION "COMERŢ" 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27800560 0764472873

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  

Nr.173A, Jud. Argeş funcţiune

MIHALCEA ION:titular 

întreprindere individuala 

420 F03/326/2010

MILITARU ADRIANA-

MĂDĂLINA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 26730858 0741498403

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.155, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

MILITARU ADRIANA-

MĂDĂLINA:persoana fizica 

autorizata 

421 F03/499/2011

MILITARU I. FILOFTEIA-

GABRIELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 28325258 0746142897

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.115, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

MILITARU FILOFTEIA-

GABRIELA:titular 

întreprindere individuala 

422 J3/1170/2012 MILTIADIS FARMAS SRL 30592583

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.D Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.D 

Et.PARTER, Jud. Argeş

ANDREI 

MIRELA:administrator  

423 F3/1089/2013

MINCĂ DANIEL-ANDI 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31923812

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.76, Jud. Argeş funcţiune

MINCĂ DANIEL-

ANDI:persoana fizica 

autorizata 



424 F3/378/2019

MINCĂ G. FLOREA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 40880192 0744424596

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.27, Jud. Argeş funcţiune

MINCĂ FLOREA:titular 

întreprindere individuala 

425 J03/1312/2003 MINI COMAT STELA 99 SRL 15807611 222756

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.41, Jud. Argeş funcţiune

STANESCU 

STELA:administrator  

,STANESCU 

TANASE:administrator  

426 J3/2464/2019 MIRAGE COFFE S.R.L. 41737647

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.74, Jud. 

Argeş funcţiune

CRISTEA 

FLORENTINA:administrator  

427 J3/496/2016 MIS DIVAD IL SRL 35786173 0723094950

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.159, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

ILEANA:administrator  

428 J3/1738/2018 MLO SPEDITION S.R.L. 39832370

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.254, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU 

MARIA:administrator  

,DINCULESCU DANIEL-

MARIUS:administrator  

429 J3/32/2017 MMA SALES CONSULT SRL 36905264

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada IAZULUI Nr.9, Jud. Argeş funcţiune

MATEESCU EMIL-

ADELIN:administrator  

430 J03/84/2011

MODERN DECOR GEOPETRI 

SRL 27936903 0722834555

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.34 Et.P, 

CAMERA NR. 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI, 

parcela 3161 inscris in CF 

nr.82334 tarlaua 45, nr.42, 

Jud. Argeş; PUNCT DE 

LUCRU Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

Bl.L21 Et.P, Jud. Argeş

BRATU 

GHEORGHE:administrator  

431 F03/187/2008

MOLDOVEANU IONUŢ 

CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 23472967 0748240270

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.77, Jud. Argeş funcţiune

MOLDOVEANU IONUŢ 

CIPRIAN:persoana fizica 

autorizata 

432 F03/1848/2011

MOLEA MARIUS PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 29216585 0769682610

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L27B Sc.C Et.2 Ap.5, Jud. 

Argeş funcţiune

MOLEA MARIUS:persoana 

fizica autorizata 

433 J3/1820/2018

MONI DAN SPEDITION 

S.R.L. 39878768

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.46, Jud. Argeş funcţiune

OLTEANU ELISABETA-

MONICA:administrator  



434 F03/607/2000

MORARU N. MARILENA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19619432 0721937128

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.237 A, 

CARTIER TELEŞTI, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

MORARU 

MARILENA:persoana fizica 

autorizata 

435 J3/162/2013

MORELLE TOTAL 

ELECTRONICS SRL 31198499 0348432109

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.8, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

MATEI MAURELA-

VIOLETA:administrator  

436 J3/187/2021

MSI EXPRESS AUTO 

MARIAN S.R.L. 43615379

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.124, Jud. 

Argeş funcţiune

DRĂGOI VALENTIN-

MARIAN:administrator  

437 J03/766/2007 MULTI AXA EUROM SRL 21549622 0723609807

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.110, Jud. 

Argeş

funcţiune,fu

ziune prin 

absorbţie

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.110, Jud. 

Argeş

RĂDULESCU COSMIN-

FLORIAN:administrator  

438 J3/1446/2012

MULTIACTIVITY GLOBAL 

SRL 30798371

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.28B, CARTIER 

TELEŞTI, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.74A, 

Jud. Argeş

BĂDESCU 

FLORIN:administrator  

439 J03/1633/2011 MUNTENIA CAPITAL SRL 29424861 0721110363

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRGULUI Nr.38, Biroul 2, 

Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE FLORIN-

VALENTIN:administrator  

,GRIGORE CLAUDIA-

LUMINIŢA:administrator  

,STANCU VALENTIN-

MARIAN:administrator  

440 J3/560/2013

MUNTENIA CLASIC CONECT 

S.R.L. 31539812

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.1C, 

Jud. Argeş funcţiune

MIU CRISTINA-

ANDREEA:administrator  

441 J03/377/1994 MUNTENIA COSTESTI SRL 5713404 0248672675

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.B Ap.10, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.42A, Jud. 

Argeş

PREDA 

ELENA:administrator  

,PREDA IONUŢ-

ADRIAN:administrator  

442 F03/1071/2003

MUSAT F. VISAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19623743 0743109899

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.L33A Sc.A Et.2 Ap.8, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.15, 

Jud. Argeş

MUŞAT VIŞAN:persoana 

fizica autorizata 



443 F03/499/2009

MUSTĂŢEA PAUL-CRISTIAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 25560720 0740064965

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.2 Ap.6, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

MUSTĂŢEA PAUL-

CRISTIAN:titular 

întreprindere individuala 

444 J3/521/2021

MVT DEPOZIT AMBALAJE 

S.R.L. 43825621

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.15, Jud. 

Argeş funcţiune

MUŞAT 

VIŞAN:administrator  

445 J3/2103/2017

MYKY ŞI MIHAI MARKET 

SRL 38111537

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.244, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

Punct de lucru Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.296, Jud. Argeş

VLAD MIHAELA-

AURELIA:administrator  

446 J3/589/2021

NARCIS GEORGE TRANS 

S.R.L. 43870134

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.105A, Jud. Argeş funcţiune

BĂDIŢĂ GEORGE-

NARCIS:administrator  

447 J3/2147/2020

NATURE DEVELOPMENT 

S.R.L. 43498023

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.140 A, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE ALEXANDRU - 

RAOUL:administrator  

448 F03/1116/2009

NEACŞU VIRGIL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26076169 0747587307

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VIILOR Nr.28, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.66, 

Jud. Argeş

NEACŞU VIRGIL:titular 

întreprindere individuala 

449 F3/332/2016

NEAGA G. ELENA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 36076417

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.14, Jud. Argeş funcţiune

NEAGA ELENA:persoana 

fizica autorizata 

450 F03/308/2004

NECULA GH. MARIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19709560 0744569119

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.14A, Jud. Argeş funcţiune

NECULA MARIAN:persoana 

fizica autorizata 

451 J03/570/1993 NEFERAL SRL 5418552 48/0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMAVERII Nr.12, Jud. Argeş

lichidare,înc

hidere 

procedură 

cf. art.117 

din Legea 

nr. 64/1995

STANESCU 

GHEORGHE:administrator  

,POPESCU ELENA:lichidator  

452 J03/772/2009 NELIFA NON BUSINESS SRL 25707890 0745570910

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.135, Jud. Argeş funcţiune STANCU ION:administrator  



453 J3/1667/2013

NEW EVENTS BY EMIANA 

SRL 32584269

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L24A 

Sc.A Ap.15, CAMERA 1, Jud. 

Argeş funcţiune

GEORGESCU 

EMIL:administrator  

454 J3/1207/2016 NICO PATY DELICE SRL 36295158

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 Et.Parter, 

Jud. Argeş funcţiune

MICU NICOLETA-

SIMONA:administrator  

455 J3/555/2013 NICOLA GIN BAD SRL 31539790

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.A Et.2 Ap.9, Jud. Argeş funcţiune

NICOLAE 

BADEA:administrator  

,NICOLAE 

GEORGETA:administrator  

456 F03/466/2005

NICOLESCU GH. TEODOR 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 23570507

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C2 Sc.E Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

NICOLESCU 

TEODOR:persoana fizica 

autorizata 

457 J3/214/2012 NICOS RIHANNA SRL 29703319

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.45, CARTIER 

ZORILE, CAMERA NR.1, Jud. 

Argeş funcţiune

SAIT-DOGARU 

BIADIN:administrator  

458 F03/1567/2004

NITA FLORICA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 20479073 0748233027

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.L34 Sc.C Ap.1, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

PUNCT DE LUCRU Oraş 

Costeşti, Str. TELESTI Nr.33, 

Jud. Argeş

NITA FLORICA:persoana 

fizica autorizata 

459 F03/103/2006

NIŢU D. MARIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 20989510 0720023404

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.178, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.178, Jud. Argeş

NIŢU MARIN:persoana 

fizica autorizata 

460 J3/590/2017 NIV AGRO SPEDITION SRL 37297602

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L33B 

Sc.B Et.3 Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

NICA 

MIOARA:administrator  

461 J3/1311/2017 NOBLE SPECTRA SRL 36115524

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎULUI Nr.2, Cam. 1, Jud. 

Argeş funcţiune

SOARE GABRIELA-

ADRIANA:administrator  

,BENTHIN MARK 

LOUIS:administrator  

462 J3/347/2016

NORBERT SPEED LOGISTIC 

SRL 35673123

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.285A, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU NORBERT-

DANIEL:administrator  



463 F03/344/2010

OANŢĂ D. MARIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26761951 0747315300

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.4 Ap.12, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.1, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.114, 

Jud. Argeş

OANŢĂ MARIN:titular 

întreprindere individuala 

464 J3/95/2021 OBICEIURI ZIDEZI S.R.L. 41831414

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI Nr.36, Jud. 

Argeş funcţiune

TRONARU COSMIN-

NICOLAE:administrator  

465 J03/804/2004 OCCIDENT BEST DRIVE SRL 16393607 0745134126

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti, 

COSTESTI Nr.26A, Jud. Argeş funcţiune

TUDOR 

MARIAN:administrator  

466 J03/999/2009

OIL PETROGYP 

DISTRIBUTION SRL 26033133 0755589252

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.32, Jud. Argeş funcţiune

HRISTACHE 

ISTRATE:administrator  

467 J3/1952/2019 OPTIC NEW PROIECT S.R.L. 41426012

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.40, Biroul 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 

Et.parter, Complex Costești 

, Jud. Argeş

LACHE ELENA-

IULIANA:administrator  

468 J3/736/2012

ORIZONT COLECT BIANCA 

SRL 30263262

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.47, 

anexa, Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

LENUŢA:administrator  

469 J03/67/1996 ORIZONT STAR 90 SRL 8079876 48/670599

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMAVERII Nr.12, Jud. Argeş lichidare

DUMITRAŞCU 

NICULAE:lichidator  

470 J3/54/2015 OVY STYLE FASHION SRL 33968241

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L34 Sc.B 

Et.Parter Ap.2, camera nr.2, Jud. 

Argeş funcţiune

MATEI OVIDIU-

MIHĂIŢĂ:administrator  

471 J03/740/2010

PACIFIC NEFERAL 

CONFECŢII SRL 27250424 0742983006

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MORII Nr.29, CAMERA 2, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU IONUŢ-

MARINEL:administrator  

472 F3/274/2014

PAPUC VERONICA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32891654

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.220, Jud. Argeş funcţiune

PAPUC VERONICA:titular 

întreprindere individuala 



473 J03/928/2009 PARAFIN & WAX SRL 25892460 0766337191

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, , 

Ferma Broşteni, corp C3, Jud. 

Argeş funcţiune

BALGUC 

SEVIL:administrator  

474 J03/554/2003 PATRICK STAR 2003 SRL 15394205 0788427432

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Sc.E Et.3 Ap.7, 

Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL LIVIU 

ION:administrator  

475 J3/1782/2019

PATRY STAR BALLROOM 

S.R.L. 41319547

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.49, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU GEORGIANA-

DANIELA:administrator  

476 J3/1104/2015 PAULY DIANAGYM SRL 34895490

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.1, Camera 

1, Jud. Argeş funcţiune

ZAMFIRESCU IONUŢ-

ADRIAN:administrator  

,FERARU PAUL-

IONEL:administrator  

477 J3/380/2020 PECO PESI TEO S.R.L. 42323465

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.214, Jud. Argeş funcţiune

ŞERBAN TEODOR 

CĂTĂLIN:administrator  

,IONESCU PETRE 

SILVIU:administrator  

,PELEŞ COSTEL 

CRISTI:administrator  

478 F3/503/2017

PETRESCU I. FĂNEL 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 37676584 0740081969

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎULUI Nr.11A, Jud. Argeş funcţiune

PETRESCU FĂNEL:persoana 

fizica autorizata 

479 J03/2311/2005 PETROCRIS FOREST SRL 18251579

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Nr.5 Bl.1 Sc.A Et.P 

Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

RADU 

CRISTIAN:administrator  

480 J3/2566/2018

PHOTO ART BY MAYA & 

VICTOR S.R.L. 39160201

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.16, Jud. 

Argeş funcţiune

DARII 

VICTOR:administrator  

481 J03/259/2004

PICOLO SELECT CATALINA 

SRL 16151786 0740078060

Sat Broşteni, Oraş Costeşti, 

ORAS COSTESTI Nr.204, Jud. 

Argeş funcţiune

POPESCU 

IONELA:administrator  

482 J03/518/2011

PIESE DE SCHIMB AUTO - 

IMPORT SRL 28304247 0769478475

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.L24A Sc.B 

Et.3 Ap.13, Jud. Argeş funcţiune

DRAGOMIR 

ION:administrator  

483 J3/1206/2017 PILOT GRIG TRANS SRL 37649474

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, Camera 

5, Jud. Argeş funcţiune

GRIGORE 

IOANA:administrator  

484 J03/1484/1992 PIMET SRL 162045 48/673120

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELESTI Nr.71, Jud. Argeş funcţiune

POPA 

LUMINIŢA:administrator  



485 F3/38/2014

PÎRVU M. VALERICĂ 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32663796

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.134, Jud. Argeş funcţiune

PÎRVU VALERICĂ:persoana 

fizica autorizata 

486 F03/871/2010

PÎRVU M.VALENTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27172490 0734288580

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PITEŞTI Nr.16A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII, Jud. Argeş

PÎRVU VALENTIN:titular 

întreprindere individuala 

487 J03/1656/2006

POLICHROM INDUSTRY 

2006 SRL 19066669 0723579978

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Sc.D Et.1 Ap.1, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.320, Jud. Argeş

MARIN PEDRO ANTONIO 

RADU:administrator  

488 F03/939/2001

POPA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 14305706 0248/673747

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.77, Jud. Argeş funcţiune

POPA 

MIRELA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,POPA MARIN:membru 

întreprindere familiala 

489 F03/511/2001

POPESCU FLOREA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 13941098 0720064289

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TEILOR Nr.50, Jud. Argeş funcţiune

POPESCU FLOREA:titular 

întreprindere individuala 

490 F3/675/2014

POPESCU ION 

"INTERMEDIERI" 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 33303876

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.A Et.3 

Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

POPESCU ION:persoana 

fizica autorizata 

491 F3/1667/2013

POPESCU M. IONELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32462199

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.41, Jud. Argeş funcţiune

POPESCU IONELA:titular 

întreprindere individuala 

492 F03/328/2003

POPESCU S. FLOAREA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19711241 0248673374

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Sc.A Et.3 Ap.7, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

POPESCU 

FLOAREA:persoana fizica 

autorizata 

493 J3/1301/2016 POPPIG AVL SRL 36346120

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRGULUI Nr.10, Jud. 

Argeş funcţiune

POPESCU FLORIN-

GIGI:administrator  

494 F3/780/2017

PREDA COSMIN-PETRIŞOR 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 38140583

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.276, Jud. Argeş funcţiune

PREDA COSMIN-

PETRIŞOR:titular 

întreprindere individuala 



495 F3/979/2019

PREDA ION-DĂNUŢ 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 41495616

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.217, Jud. Argeş funcţiune

PREDA IOANA:membru 

întreprindere familiala 

,PREDA ION-

DĂNUŢ:reprezentant 

întreprindere familiala 

496 F03/113/2012

PREDOI RAMONA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 29568611 0734650002

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.A 

Et.P Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

PREDOI RAMONA:titular 

întreprindere individuala 

497 F03/194/2006

PREOTEASA CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 18469647 0248672382

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L32 Sc.A Ap.3, 

Jud. Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.5, Jud. 

Argeş; PUNCT DE LUCRU 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Str. ALEEA GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş

PREOTEASA 

CONSTANTIN:titular 

întreprindere individuala 

498 J3/338/2016 PRESTIGE MED FAM SRL 35673158

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Et.parter, 

Cabinet medical nr.3, Jud. Argeş funcţiune

URLUIANU 

IOANA:administrator  

499 J03/2169/1991 PRIMAVARA SRL 161953 0721255459

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETEI Bl.L27B Sc.A Ap.14, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

GHIŢĂ SABIN:administrator  

,GHIŢĂ 

ELENA:administrator  

500 J3/944/2014

PRIMO TOP CONSTRUCT 

SRL 33409517

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.11, 

BIROU 2, Jud. Argeş funcţiune

CHIŢA 

VASILICA:administrator  

501 J03/2002/1992 PRIMPRESS SRL 161465 0722392746

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.1A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢEII, Jud. Argeş; PUNCT 

DE LUCRU Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI, Jud. Argeş

PĂTRĂU ION-

CRISTIAN:administrator  

502 J3/2156/2018 PRINTANDPROMO S.R.L. 40061724

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Nr.1 

Bl.L24A Sc.A Et.Parter Ap.3, 

Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

BĂDICAN GABRIEL-

ANDREI:administrator  



503 J03/881/1991 PRODIVCOM SRL 161627 48/670811

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Sc.D Et.3 Ap.9, 

Jud. Argeş lichidare

MINCU ŞI ASOCIAŢII 

SPRL:lichidator  

504 J03/2297/2006

PRODUCT CONSTRUCT 

DANIEL SRL 20200852 0726181933

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

MORII Nr.12A, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.116, 

Jud. Argeş; PUNCT DE 

LUCRU Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.3A, Jud. Argeş

DINCULESCU 

RAMONA:administrator  

,DINCULESCU 

DANIEL:administrator  

505 J3/1299/2015 PRONTO ALEX METAL SRL 35068483

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.47, 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune MIHAI ADI:administrator  

506 J03/363/2008 PUFI MOB AG SRL 23290434 0744653801

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, Tronson 

D, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L23 

Et.PARTER, Jud. Argeş

NICOLAE 

IOANA:administrator  

507 J03/1376/1993 PUFI SRL 4173012 0744653801

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.C Et.P, Jud. 

Argeş funcţiune

ALTE CATEGORII Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L23 

Et.P, Jud. Argeş; ALTE 

CATEGORII Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1, Jud. 

Argeş; ALTE CATEGORII 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Str. VICTORIEI Bl.D7 Sc.C 

Et.P, Jud. Argeş

ŞUŢĂ 

CORNELIA:administrator  

508 J03/715/2004

Q TECHNICAL SERVICES RO 

SRL 16356854 0

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.145, Jud. Argeş funcţiune

MARINESCU VINTILA 

CLAUDIU:administrator  

509 J3/1722/2018

QC E&I ENGINEERING OIL & 

GAS S.R.L. 38299431

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VIŞINILOR Nr.1, CARTIER 

ZORILE, CAMERA 4, Jud. Argeş funcţiune

ROSSI 

ROBERTO:administrator  



510 F03/221/2000

RADA GH. FLOREA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19621521

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.17, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

GARII Nr.2, Jud. Argeş

RADA GH. 

FLOREA:persoana fizica 

autorizata 

511 J3/149/2015

RADCAR TOP SERVICES SRL-

D 34046886

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.279, Jud. Argeş funcţiune

IONESCU RADU-

COSTIN:administrator  

512 F3/480/2014

RADU E. DUMITRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 33119963

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.70A, Jud. Argeş funcţiune

RADU DUMITRU:persoana 

fizica autorizata 

513 F03/577/2007

RADU GHEORGHIŢĂ 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 22003253 0742204324

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Sc.E Et.3 Ap.7, 

Jud. Argeş funcţiune

RADU 

GHEORGHIŢĂ:persoana 

fizica autorizata 

514 F3/23/2019

RADU MIHĂIŢĂ-NICUŞOR 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40418488 0767468957

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L29 

Sc.A Et.2 Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.PARTER, Jud. Argeş

RADU MIHĂIȚĂ-

NICUȘOR:persoana fizica 

autorizata 

515 J03/626/2009 RAJKY DEN SMEI SRL 25550832 0753042269

Sat Smei, Oraş Costeşti,  Nr.109, 

Jud. Argeş funcţiune

PANĂ 

MARIAN:administrator  

516 J03/262/1997 RAMANETI SRL 9341745 0744439339

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECSULESTI Nr.22, Jud. Argeş funcţiune

NEACŞU 

MARGA:administrator  

517 J3/2142/2020

RAOUL FIT NUTRITION 

DEVELOPMENT S.R.L. 43498015

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.140A, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE ALEXANDRU-

RAOUL:administrator  

518 J03/380/2005

RAZDAN GEALAN COMERT 

SRL 17282097 671385

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C5B Sc.C Et.1 Ap.4, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI 

Nr.19A, Jud. Argeş

DAN 

CONSTANTIN:administrato

r  

519 F03/110/2009

RĂDOI TEODORA-LARISA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 25061755 0745982660

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L32 Sc.C Et.P 

Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

RĂDOI TEODORA 

LARISA:persoana fizica 

autorizata 

520 F3/509/2016

RĂDUCANU MARIUS-

FLORIN ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 36463197

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.D Et.3 

Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

RĂDUCANU MARIUS-

FLORIN:reprezentant 

întreprindere familiala 

,RĂDUCANU CARMEN-

ROXANA:membru 

întreprindere familiala 



521 F03/630/2011

RĂDULESCU A. MARIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 28427592 0721249253

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.203, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.201, Jud. 

Argeş

RĂDULESCU MARIN:titular 

întreprindere individuala 

522 F03/755/2009

RĂDULESCU MĂDĂLINA-

CONSTANTINA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 25797086 0727807834

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.63A, Jud. 

Argeş funcţiune

RĂDULESCU MĂDĂLINA-

CONSTANTINA:persoana 

fizica autorizata 

523 J03/1229/2011 REDMAN FIRST CLASS SRL 29083926 0765138151

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Bl.L33B Sc.C Et.1 

Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

camera nr.9, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.parter, Jud. Argeş

RADU DRAGOŞ-

NICOLAE:administrator  

,RADU MARIA-

CARMEN:administrator  

524 J03/1685/2005 RELMAD STYLYNG SRL 17949582 0740957496

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.B Et.3 Ap.15, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

MIHALCEA 

GHEORGHE:administrator  

525 J03/2001/1994

REPERE PIESE AUTO SI 

CONFECTII METALICE SRL 6750516 0744314681

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.42B, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ARTENE-ANGELESCU 

TOMIŢĂ-

GHEORGHE:administrator  

,ARTENE-ANGELESCU 

ELENA:administrator  

,MOSESCU 

VICTOR:administrator  

526 J3/1385/2017

RETOUS PENDERIE MMP 

SRL 37747650

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.104A, Jud. 

Argeş funcţiune

PLEŞEA MARIA-

MIHAELA:administrator  

527 J3/1305/2014 REVBIF ETALON SRL 33681359

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.26, Jud. 

Argeş funcţiune

DUMITRESCU 

BOGDAN:administrator  

528 J03/85/1996 RIANA INTERNATIONAL SRL 8088076 048/672445

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

CUMPENII Nr.2, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

POPESCU 

FLOAREA:administrator  



529 J03/2756/1994 RIDOBA MARKET SRL 6866295 0726929531

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.64, Jud. Argeş lichidare

IORDACHE 

ILEANA:administrator  

530 J03/1161/2010 RIFIT RIFCO VBM SRL 27734106 0746057514

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.135, Jud. Argeş lichidare

ŢÎR IULIAN-

FLORIAN:administrator  

,ŢÎR IONELA-

ROXANA:administrator  

531 F3/578/2019

RISTEA A. FLORICA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19620534

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.34, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Complex 

Costeşti, Jud. Argeş

RISTEA FLORICA:persoana 

fizica autorizata 

532 F03/188/2011

RISTEA T. IONELA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 28025145 0729027271

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.C4 Sc.G Et.3 Ap.16, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

RISTEA 

IONELA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,RISTEA DUMITRU-

DANIEL:membru 

întreprindere familiala 

,RISTEA IONICA:membru 

întreprindere familiala 

,RISTEA MARIAN-

CĂTĂLIN:membru 

întreprindere familiala 

533 F03/810/2009

RIZEA ALEXANDRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 25843336 0745595368

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.B Et.1 Ap.3, 

Jud. Argeş funcţiune

RIZEA 

ALEXANDRU:persoana 

fizica autorizata 

534 F03/2025/2011

RIZEA LAURENŢIU 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 29387151 0740243773

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.B Et.1 Ap.6, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, ALEE BLOC 

C3, Jud. Argeş

RIZEA 

LAURENŢIU:reprezentant 

întreprindere familiala 

,RIZEA CLAUDIA:membru 

întreprindere familiala 

535 F03/34/2008

RIZEA MIOARA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 23302555 0726154591

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.100, Jud. Argeş funcţiune

RIZEA MIOARA:persoana 

fizica autorizata 

536 J03/79/2012

ROBERT CONSTRUCT STAR 

SRL 29555786 0756829699

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.57, CAMERA 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada DEPOULUI Nr.5, 

Jud. Argeş

STĂNESCU 

ŞTEFAN:administrator  



537 J3/1267/2019 ROBISAY TOP STYLE S.R.L. 41039873

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.111, 

Jud. Argeş funcţiune DIN IOANA:administrator  

538 F03/389/2002

ROCIANU ELENA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 19622918 0722622046

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TIRLESTI Nr.21, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.224A, Jud. 

Argeş

ROCIANU ELENA:titular 

întreprindere individuala 

539 J3/2229/2019 RONATION S.R.L. 41606862

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C4 Sc.G Et.parter 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

CĂLINESCU RĂZVAN-

VALENTIN:administrator  

540 J3/1114/2016 RONIK DIVERS ABC SRL 36224750

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.147B, Jud. Argeş funcţiune

DOBRE PARASCHIV - 

DANIEL:administrator  

,DOBRE ROBERT-

NICOLAE:administrator  

541 F03/699/1999

RORA C.LUMINIŢA 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 12033001 0751149890

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.28, Jud. Argeş funcţiune

RORA 

LUMINIŢA:reprezentant 

întreprindere familiala 

,DIMA ADRIANA:membru 

întreprindere familiala 

542 J3/1317/2020

ROYAL CONSTRUCT TOTAL 

S.R.L. 42973050

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.13, Jud. 

Argeş funcţiune

MIHAI 

IZABELA:administrator  

543 J3/445/2017 RSP METAL SELECT SRL 37195084

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.71 Et.1, 

Camera nr.8, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU 

ISTRATE:administrator  

544 J03/270/2010

RUBIK INTELLIGENT DESIGN 

SRL 26633421 0726267356

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Bl.L27B Sc.B Et.2 Ap.9, Jud. 

Argeş

dizolvare,înt

rerupere 

temporară 

de activitate

COROGEANU RALUCA-

ANA:administrator  

545 F03/745/2000

RUNCEANU I. MARIAN 

DAMIAN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19710610 0730892037

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.C Ap.9, Jud. 

Argeş funcţiune

RUNCEANU MARIAN 

DAMIAN:persoana fizica 

autorizata 

546 J3/2046/2018 SABBRA SOLUTIONS S.R.L. 40005937

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZĂVOIULUI Nr.4, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

BADEA 

ADRIANA:administrator  



547 J03/1392/2003 SALAMANDRA NIK SRL 15838456 0723587152

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.A Et.2 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Nr.1, Jud. Argeş

NICULA GHEORGHE-

DORU:administrator  

,NICULA IONUŢ-

MIHAI:administrator  

548 J03/1130/2003 SALOM FANY SRL 15715054 0720723562

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Cart. 

TELESTI, STR. ZAVOIULUI Nr.8, 

Jud. Argeş funcţiune

DRAGOMIR 

FANEL:administrator  

549 J3/1420/2016 SALON BELLA LORIGEO SRL 36429233

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.66, Jud. 

Argeş funcţiune

OSEAC 

LOREDANA:administrator  

,ZAMFIR 

GEORGETA:administrator  

550 F3/651/2015

SANDU P. VALENTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 34590135 0744283904

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L35 Sc.B 

Et.PARTER Ap.4, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

SANDU VALENTIN:titular 

întreprindere individuala 

551 J03/2431/1994 SANGRAM-KARMA SRL 6834730 0723201249

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Sc.D Et.2 Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

Depozit Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

Nr.48, Jud. Argeş

BARBU 

GABRIELA:administrator  

552 J03/578/2003

SEB GRUP CONSTRUCT 

2003 SRL 15408211 0248640725

Sat Smei, Oraş Costeşti,  Nr.108, 

Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

CHIRITA 

STELIAN:administrator  

553 J3/685/2021 SEBY DEP MET S.R.L. 33617852

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.67, Jud. 

Argeş funcţiune

STĂNESCU 

MARIAN:administrator  

554 J03/1377/2006 SENA TEXTIL 2006 SRL 18943111

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECŞULEŞTI Nr.1, CORP A, Jud. 

Argeş funcţiune

AKBAY 

TAMER:administrator  

555 F3/790/2012

SERDARU IULIANA-JANINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30143231

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 Sc.F Et.4 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

SERDARU IULIANA-

JANINA:titular 

întreprindere individuala 



556 J3/1226/2013

SERVICE CAROSERIE 

VOPSITORIE TOTAL SRL 32238621

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.B 

Ap.1, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.10, 

Jud. Argeş

CRĂCIUN 

GHEORGHE:administrator  

557 J3/1234/2018

SEVER CONSTRUCT 

SOLUTIONS S.R.L. 39513206

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.11, Biroul 

1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI 

Nr.21A, Jud. Argeş

CHIŢA 

ELENA:administrator  

558 J03/1036/2005 SIA COM ILIAD SRL 17627480 0348807843

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.126A, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.126A, Jud. Argeş

ILIE ADRIAN-

CONSTANTIN:administrato

r  

559 J03/2556/1993 SIGCOS SRL 5009809 0248673601

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.C Ap.14, Jud. 

Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

COMPLEX COSTESTI, Jud. 

Argeş

BOHATERET 

IOAN:administrator  

,BOHATERET 

FLORINA:administrator  

560 J3/930/2021 SIGURTEHNICA S.R.L. 44086691

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  Nr.23, 

camera 1, Jud. Argeş funcţiune

ZAMFIR MIHAIL-

CĂTĂLIN:administrator  

561 F03/687/2010

SIMA IOAN-BOGDAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 27053040 0722273223

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  Nr.15, 

Jud. Argeş funcţiune

SIMA IOAN-

BOGDAN:titular 

întreprindere individuala 

562 F03/682/2008

SIMA ION ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 24286385 0741988451

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

LUNCILOR Nr.8, Jud. Argeş funcţiune

SIMA ION:titular 

întreprindere individuala 

563 F3/390/2015

SIMA IONELA-SORINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 34354908 0753046099

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.C Et.2 

Ap.9, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, Jud. Argeş

SIMA IONELA-

SORINA:titular 

întreprindere individuala 

564 F3/344/2012

SIMA MARIA-MĂDĂLINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 29825987

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.103 Bl.D8 

Sc.B Et.2 Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

SIMA MARIA 

MĂDĂLINA:persoana fizica 

autorizata 

565 J03/784/2003

SIPICEANU JUNIOR 2003 

SRL 15517618 672734

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ROZMARIN Nr.17A, Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

COMPLEX COSTESTI Et.P, 

Jud. Argeş

GHERGHINA GHEORGHE-

DUMITRU:administrator  



566 J3/1403/2019 SKY PARTS AUTO SELL S.R.L. 41119387 0726793892

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L25 

Sc.A Ap.1, Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş

IORGA ALEXANDRU 

GABRIEL:administrator  

567 J3/1877/2017 SMART SAVINGS SRL 37990101

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.275A, Jud. Argeş funcţiune

CONSTANTINESCU ROBERT-

DUMITRU:administrator  

568 J3/1390/2019 SNA LEADER SPEED S.R.L. 41119450

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.D 

Et.2 Ap.11, Camera nr.2, Jud. 

Argeş funcţiune

STAN NICU-

ALIN:administrator  

569 J3/812/2016

SND INSTAL CONSTRUCT 

AC SRL 35999767

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L33B 

Sc.C Et.4 Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

SANDU 

MARIAN:administrator  

570 F3/346/2020

SOLNIŢARU ŞTEFAN-SEVER 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 42772901

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.7, Jud. 

Argeş funcţiune

SOLNIŢARU ŞTEFAN-

SEVER:titular întreprindere 

individuala 

571 F3/105/2017

SON ELENA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 37055129

Sat Smei, Oraş Costeşti,  Nr.27, 

Jud. Argeş funcţiune

SON ELENA:persoana fizica 

autorizata 

572 F3/858/2018

SOROIU FLORENTINA-

AURELIA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 39890532

Sat Smei, Oraş Costeşti,  Nr.4, 

Jud. Argeş funcţiune

SOROIU FLORENTINA-

AURELIA:persoana fizica 

autorizata 

573 J3/437/2020

SORY SPEED INTERTRANS 

S.R.L. 42359663

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PITEŞTI Nr.34, Jud. Argeş funcţiune

RISTEA FLOREA-

IULIAN:administrator  

574 J3/2265/2018

SPALATORIA MARIN ION 

S.R.L. 40118790

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.30, Jud. 

Argeş funcţiune MARIN ION:administrator  

575 J03/322/2008

SPĂLĂTORIE AUTO-LIVIU 

SRL 23240045 0722628334

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.10A, Jud. Argeş funcţiune

SANDU 

LIVIU:administrator  

576 J03/2341/2008 STAMAR KARINA SRL 24755490 0248212650

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.11, Jud. Argeş funcţiune

STANCIU 

MARIAN:administrator  

577 F03/343/2007

STAN R. MARIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 21588699 0742223061

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.58, 

Jud. Argeş funcţiune

STAN MARIN:persoana 

fizica autorizata 



578 J03/12/1994 STANCIU COMPANY SRL 5103015 0745408462

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Et.P, Jud. Argeş funcţiune

STANCIU 

MARIN:administrator  

579 F3/1017/2014

STANCIU M. MARIAN-LIVIU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 33639044

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI Nr.6A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.74A, 

Jud. Argeş

STANCIU MARIAN-

LIVIU:persoana fizica 

autorizata 

580 F3/944/2018

STANCU D.I. ION 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 40089903

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.L28B Sc.B Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

STANCU ION:persoana 

fizica autorizata 

581 F3/856/2019

STANCU I. ION-WALTER 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 41342639

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.296B, Jud. Argeş funcţiune

STANCU ION-

WALTER:persoana fizica 

autorizata 

582 J3/1274/2019

STANCU WALTER MATRIŢE 

S.R.L. 41046641

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.296B, Jud. Argeş funcţiune

STANCU ION-

WALTER:administrator  

583 J03/1814/2006

STANDARD EURO 

CONSTRUCT SRL 19134550 0248215377

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Sc.C Et.3 Ap.11, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.36, Jud. 

Argeş

LICACIU 

GEORGE:administrator  

584 J03/597/1997 STAR TREK RAVI SRL 9707979 673521

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.L28 Sc.B Et.3 Ap.13, Jud. 

Argeş

lichidare,într

erupere 

temporară 

de activitate

IORDACHE GHEORGHE 

ION:administrator  

585 J03/1006/2010

STL FACTOR LOGISTIC AG 

SRL 27499469 0741604343

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.187, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU 

GEORGETA:administrator  

586 J3/1548/2017 STL WAREHOUSE SRL 37836197

Sat Pârvu Roşu, Oraş Costeşti,  

Nr.187, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

DINCULESCU 

GHEORGHE:administrator  

587 F03/648/2008

STOIAN SILVIU PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 24216096 0723509209

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.74, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

STOIAN SILVIU:persoana 

fizica autorizata 

588 J3/2446/2019 STONE VITAL S.R.L. 41730452 0724917772

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.C1 

Sc.C Et.2 Ap.10, Jud. Argeş dizolvare

STOICA 

NICOLAE:administrator  



589 J3/1080/2018 SUBCAPOTA S.R.L. 33194639 0769211180

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.C Et.2 Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

SORICĂ 

ADRIAN:administrator  

,MAREŞ 

GHEORGHE:administrator  

590 F03/638/2010

ŞERBAN MIHAELA-ELENA - 

MUZICANT PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 27022833 0745803437

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.B 

Et.3 Ap.16, Jud. Argeş funcţiune

ŞERBAN MIHAELA-

ELENA:persoana fizica 

autorizata 

591 F3/1288/2013

ŞERBAN R. TEODOR 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32061057

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L32 Sc.A 

Ap.2, Jud. Argeş funcţiune

ŞERBAN TEODOR:persoana 

fizica autorizata 

592 J3/1607/2017 ŞTEFALEX AUTOSPEED SRL 37862129

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L33B 

Sc.A Et.parter Ap.2, Jud. Argeş dizolvare

ŢUCULAN NICUŞOR-

ALIN:administrator  

593 F03/918/2007

ŞUŢĂ MARINELA DANIELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 22754013 0744106187

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR Nr.87, Jud. Argeş funcţiune

ŞUŢĂ MARINELA 

DANIELA:persoana fizica 

autorizata 

594 J3/595/2013 TAVYGYM MYMO SRL 31590335

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Fundătura BERZEI Nr.8, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.PARTER, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.PARTER, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.50, 

Jud. Argeş

COZAC 

NANDOR:administrator  

595 J3/517/2020

TECHNOCLIMA SERVICE 

SOLUTIONS S.R.L. 42415186

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.261, Jud. 

Argeş funcţiune

HRISTEA BOGDAN-

FLORIN:administrator  

596 J03/1014/2008 TECHNOCLIMA SRL 23875790 0727787572

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELESTI Nr.261, Jud. Argeş funcţiune

PANĂ 

MARILENA:administrator  



597 J03/166/2005

TEHNOROM TOTAL 

CONSTRUCT MARCONI SRL 17175937 0723609950

Oraş Costeşti, Str. VICTORIEI 

Nr.23, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI, gangul 

blocului C4, Jud. Argeş; 

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C4 

Et.PARTER, Jud. Argeş

CORBEANU MARIUS-

IOAN:administrator  

598 F3/586/2020

TELER MARIAN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 43315932 0742139578

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.B Et.1 

Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

TELER MARIAN:persoana 

fizica autorizata 

599 J3/1291/2015 TEO LOGISTIC CONCEPT SRL 35061523

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎNDUNICA Nr.23, Cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

TEODORESCU 

FLORIN:administrator  

600 F3/171/2016

TEODORESCU T. MARIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 35756970

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ZORILOR Nr.4, Jud. Argeş funcţiune

TEODORESCU 

MARIAN:persoana fizica 

autorizata 

601 J3/988/2018

TEOMAR LAUR DIVERS 

S.R.L. 39354356 0724321470

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.C Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢEI, complex 

Costeşti, Jud. Argeş

TEODORESCU 

MARIAN:administrator  

602 J03/906/2010

TERRA GREEN ECOWOOD 

SRL 27389539 0744658222

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.50, Jud. Argeş funcţiune

RADU ADRIAN-

FLORENTIN:administrator  

603 J3/1528/2019

TESLA INSTAL SOLUTIONS 

S.R.L. 41178103

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada CIOCÎRLIEI Nr.4A, Camera 

1, Jud. Argeş funcţiune

TOGAN ELENA 

MARIA:administrator  

604 J03/998/2007

TEUŢU FAVORIT 

CONSTRUCT SRL 21762581 0747876482

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ŞTRANDULUI Nr.24, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.8, Jud. 

Argeş

ŞTEFAN GHEORGHE-

TUDORICĂ:administrator  

605 J3/379/2019 TEXTIFIL S.R.L. 40516419

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Bl.1 Sc.A 

Ap.2, camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.10, 

Jud. Argeş

NICOLAE 

DORIN:administrator  

,NICOLAE ZOE-

MARIA:administrator  

606 J3/608/2021 THE WOLVES TRANS S.R.L. 43886017 0720124888

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.61, Jud. Argeş funcţiune

DUMITRU 

CARMEN:administrator  



607 J3/1966/2018

T.I.M.A.S. SMART CHOICE 

S.R.L. 39950251

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.32A Et.Parter, 

Cartier Zorile, camera nr.1, Jud. 

Argeş funcţiune

SANDU ANDREEA-

GEORGIANA:administrator  

608 F03/1126/2011

TIMOŞ ION PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 28736830 0723344096

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L29 

Sc.B Et.4 Ap.18, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.51, Jud. 

Argeş

TIMOŞ ION:persoana fizica 

autorizata 

609 J3/873/2015

TOM CRIS CONSTRUCT AG 

SRL 34692810

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PRIMĂVERII Nr.9, Camera 

3, Jud. Argeş funcţiune

TOMA 

IONUŢ:administrator  

610 F03/68/1999

TOMA AURELIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 8800793 0722230828

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELESTI Nr.87, Jud. Argeş funcţiune

TOMA AURELIA:titular 

întreprindere individuala 

611 F3/852/2017

TOMA IONEL-GHEORGHE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 38245318

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.87, Jud. Argeş funcţiune

TOMA IONEL-

GHEORGHE:persoana fizica 

autorizata 

612 J3/2296/2018 TONY STRIKE S.R.L. 40127322

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.320, Biroul 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.320, Jud. Argeş

GRIGORE ANTONIO-

FLORENTIN:administrator  

613 J3/1582/2020 TOP LIGHT SYSTEM S.R.L. 43145412

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.202, birou 

nr.3, Jud. Argeş funcţiune

MINCĂ LIVIU-

VALENTIN:administrator  

614 J3/664/2013

TOP PROJECT NEWLAND 

SRL 31658678

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.28, 

Jud. Argeş

faliment,est

e sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

CII MARA MARIA:lichidator 

provizoriu  

615 J03/2454/1991 TOPAZ SRL 3832948 0248/223465

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.5, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

DIOTTI 

MARIO:administrator  

616 J3/422/2013 TOTAL STIL FAIN SRL-D 31422676

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada DATCULENI Nr.26, 

CARTIER TELEŞTI, Jud. Argeş funcţiune

BĂNICĂ CARMEN-

MIHAELA:administrator  



617 J03/1898/2006 TRANS DARCOM 2006 SRL 19171850 672037

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Et.1 Ap.5, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.36, Jud. 

Argeş; PUNCT DE LUCRU 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

, complex Costeşti, Jud. 

Argeş

DUMITRAŞCU 

GEORGETA:administrator  

618 J03/652/2001 TRANS OLTENIA 2001 SRL 14311856 0248672675

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.B Et.3 Ap.10, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Nr.1, Jud. Argeş

PREDA 

ELENA:administrator  

,PREDA IONUŢ-

ADRIAN:administrator  

619 F03/11/2012

TRĂŞCAN LAURA-FLORINA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 29515650 0721341163

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

RÎNDUNICA Nr.47, CARTIER 

ZORILE, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.56, 

Camera 10, Jud. Argeş

TRĂŞCAN LAURA-

FLORINA:titular 

întreprindere individuala 

620 F3/1393/2012

TRIANDAFIL LOREDANA-

PETRUŢA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30717784

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.99A, Jud. 

Argeş funcţiune

TRIANDAFIL LOREDANA-

PETRUŢA:titular 

întreprindere individuala 

621 J3/2201/2018 TRIPLE A MEANS S.R.L. 40082417

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.82, Jud. 

Argeş funcţiune ILIE ANDREI:administrator  

622 J03/1922/2008 TRYDAMY VALENTINA SRL 24467748 074231493

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

BISERICA NOUĂ Bl.C1 Sc.B Et.4 

Ap.18, CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Oraş 

Costeşti, VICTORIEI Bl.Z1 

Et.PARTER, Jud. Argeş

STANCIU TRIFU-

IULIUS:administrator  

,STANCIU 

DANIELA:administrator  

623 F3/985/2017

TUDOR L. ALIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 38519871

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.278B, Jud. 

Argeş funcţiune

TUDOR ALIN:persoana 

fizica autorizata 

624 F3/216/2017

TUDOR NICOLETA-MARIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 37211201

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.209A, Jud. 

Argeş funcţiune

TUDOR NICOLETA-

MARIA:titular 

întreprindere individuala 

625 F3/206/2020

TUFEANU GHEORGHE-

MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 42511485

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.62, Jud. 

Argeş funcţiune

TUFEANU GHEORGHE-

MARIAN:persoana fizica 

autorizata 

626 J3/242/2019 TURBO INNOVATION S.R.L. 40454359

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TEILOR Nr.32, Cartier 

Zorile, Jud. Argeş funcţiune

TUDOROIU RĂZVAN-

MANUEL:administrator  



627 J3/2802/2018 TURNICAPA SW S.R.L. 39394725

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada RÎULUI Nr.9, Jud. Argeş funcţiune

PREDESCU MARIAN-

DĂNUȚ-

EDMUND:administrator  

628 J03/297/2007 TVC BIG PROD SRL 21049473 0742827561

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.A Et.3 Ap.10, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada NECŞULEŞTI Nr.37, 

Jud. Argeş

TUDOR VIOREL 

COSMIN:administrator  

629 F3/872/2017

ŢĂPUŞ NICOLAE-CRISTIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 21069438

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L24C 

Sc.A Et.3 Ap.28, Jud. Argeş funcţiune

ŢĂPUŞ NICOLAE 

CRISTIAN:persoana fizica 

autorizata 

630 J3/1796/2019

UNIVERSUL FOTOGRAFIEI 

DIGITALE S.R.L. 41330979

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.131, 

camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3 

Et.Parter, Jud. Argeş

ANGHEL 

MIHAI:administrator  

631 J3/329/2018

UNIVERSUL FOTOGRAFIEI 

S.R.L. 38848955

Sat Stârci, Oraş Costeşti,  Nr.131, 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

ANGHEL 

MIHAI:administrator  

,ANGHEL 

FLORICA:administrator  

632 J3/1670/2012 VAGABOND CLOTHING SRL 30960235

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada NECŞULEŞTI Nr.1, HALA 

C1, Jud. Argeş funcţiune

NEACŞU IONUŢ-

CĂTĂLIN:administrator  

,NEACŞU SIMONA-

ELENA:administrator  

,PAPAGEORGI MICHAEL 

DEMETRIOU:reprezentant 

asociat persoana juridica  

633 J3/1168/2020 VALEMI VAL S.R.L. 42883640

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C5 Sc.A Ap.2, 

Jud. Argeş funcţiune

PÎRVU 

VASILICA:administrator  

634 J3/1818/2018 VALENTIN&ALIANI S.R.L. 39875630

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI Nr.17B , 

Jud. Argeş funcţiune

ŞERBAN DANIEL-

VALENTIN:administrator  

635 J03/91/2012

VASI DRUMCONSTRUCT AG 

SRL 29568689 0784512555

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.74, CAMERA 3, 

Jud. Argeş funcţiune

MIHAI 

VASILE:administrator  



636 F03/87/2009

VASILE CRISTI-DĂNUŢ 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 25036140 0751059000

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Sc.B Et.3 Ap.12, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Nr.1, în cadrul 

societății TRANS-OLTENIA 

2001 SRL, Jud. Argeş

VASILE CRISTI 

DĂNUŢ:titular 

întreprindere individuala 

637 F03/88/2002

VASILE F. NICOLETA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 19621475 0723035956

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIETII Bl.L35 Sc.A Ap.29, Jud. 

Argeş funcţiune

VASILE F. 

NICOLETA:persoana fizica 

autorizata 

638 F3/1192/2012

VASILE MARIUS-DOREL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30501046

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.21 A, Jud. 

Argeş funcţiune

VASILE MARIUS-

DOREL:titular întreprindere 

individuala 

639 J03/1248/2009 VELENA ZORILOR SRL 26228305 0722368390

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALBINELOR Nr.1A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada INDUSTRIEI Nr.39, 

Jud. Argeş; PUNCT DE 

LUCRU Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. ALBINELOR 

Nr.1A, Jud. Argeş

VELEA 

AURELIAN:administrator  

640 J03/619/2009 VENUS HOLDRUNG SRL 25539451 0742983006

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.41, Jud. Argeş funcţiune

STĂNESCU IONUŢ-

MARINEL:administrator  

,STĂNESCU 

TĂNASE:administrator  

641 J3/425/2015 VERA SPEED LOGISTIC SRL 34274655

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.C Et.1 

Ap.6, Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, Jud. Argeş

CĂLIN 

MIHAIL:administrator  

642 J3/1230/2014

VIC MARIDAN CONSTRUCT 

SRL 33623013

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 Sc.D Et.2 

Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

NĂSTASE MARIAN-

ION:administrator  

643 J03/1131/1992 VICOST SRL 162029 0741105844

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ZORILOR, NR. CADASTRAL 1259, 

Jud. Argeş funcţiune

COSTINESCU 

NICOLAE:administrator  

,COSTINESCU 

TEODORA:administrator  



644 J03/2893/1992 VIGA SRL 3425006 0248672840

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.A Ap.10, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.Z1 

Et.Parter, Jud. Argeş; Punct 

de lucru Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

Bl.D7 Et.P, Jud. Argeş

TUDOR 

IOANA:administrator  

645 J03/2040/1991 VION SRL 161481 0248/673374

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMAVERII Nr.10, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

POPESCU 

ION:administrator  

,POPESCU 

ALEXE:administrator  

,POPESCU 

VIOREL:administrator  

646 J3/450/2013 VIRGI STYLE LUX SRL 31448978

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Bl.L26 

Sc.B Ap.1, CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Aleea GĂRII Nr.2, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI 

Nr.21A, Jud. Argeş

POPA 

STELIAN:administrator  

647 F03/331/2008

VIŞAN AURELIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 23676290 0727306692

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C4A Sc.A Et.4 

Ap.12, Jud. Argeş funcţiune

VIŞAN AURELIAN:persoana 

fizica autorizata 

648 J3/923/2019 VIVA CAFE TONIKY S.R.L. 40823308

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.81A Et.1, camera 3, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.parter, Jud. Argeş

POPESCU NICOLETA-

ŞTEFANIA:administrator  

649 J3/2853/2018 VIVA DON PATY S.R.L. 40349922

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.81A Et.parter, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.L21 

Et.PARTER, Jud. Argeş

POPESCU 

MARIA:administrator  

650 J03/1215/2010 VKL RIGHT QUALITY SRL 27779698 0724349712

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, intrarea B, 

Jud. Argeş funcţiune

POPESCU 

DANIEL:administrator  

651 F3/1019/2012

VLAD P. MARIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 30337262

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Bl.L32 Sc.B 

Et.2 Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

VLAD MARIAN:persoana 

fizica autorizata 



652 J3/1171/2018 VLD-TRANS 2018 S.R.L. 39469763

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.243A, Cartier 

Telesti, Jud. Argeş funcţiune

VLADU 

MARIN:administrator  

653 F03/306/2008

VOICU FLORENTINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 23625491 0724805554

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.A Et.2 Ap.8, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.A Et.P, 

Jud. Argeş

VOICU 

FLORENTINA:persoana 

fizica autorizata 

654 F3/1648/2013

VOICU M. DANIELA-

MARIANA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 32439242

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI Nr.9A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII, COMPLEX 

COSTEŞTI, Jud. Argeş

VOICU DANIELA-

MARIANA:titular 

întreprindere individuala 

655 F3/1409/2012

VREDNICU GEORGE-

GABRIEL ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30740736

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TELEŞTI Nr.93, Jud. Argeş funcţiune

VREDNICU GEORGE-

GABRIEL:titular 

întreprindere individuala 

656 J03/120/2012

VULCAN MEGACONSTRUCT 

AG SRL 29590970 0784150969

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PRIMĂVERII Nr.12, CAMERA 2, 

Jud. Argeş funcţiune

TOMA 

STELIAN:administrator  

657 J3/2228/2018 WENDY DOLCE S.R.L. 40096722

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PROGRESULUI Nr.64, 

Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

IORDACHE 

ILEANA:administrator  

658 J3/1691/2018

WIP DIGITAL SOLUTIONS 

S.R.L. 39804590

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada TÎRLEŞTI Nr.25, Cartier 

Teleşti, Jud. Argeş funcţiune

PANĂ CONSTANTIN-

DENIS:administrator  

659 J3/1347/2019 YULY PAPY BBQ S.R.L. 41081126

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada PIEŢII Bl.C2 Sc.C Et.1 

Ap.6, Camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, , 

incinta Parcului Oraşului 

Costeşti, zona scenei, Jud. 

Argeş

CĂLIN 

VERONICA:administrator  

,DINU IULIANA-

CRISTINA:administrator  

660 F3/430/2016

ZAHARIA MARIUS-DANIEL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 36304744 0757151097

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Calea ALEXANDRIEI Nr.101, Jud. 

Argeş funcţiune

ZAHARIA MARIUS-

DANIEL:titular 

întreprindere individuala 

661 F3/418/2014

ZAHARIA MIHAI-

ALEXANDRU PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 33037340

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada NECŞULEŞTI Nr.46, Jud. 

Argeş funcţiune

ZAHARIA MIHAI-

ALEXANDRU:persoana 

fizica autorizata 

662 F3/493/2020

ZAMFIR G. MIHAIL-CĂTĂLIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 43086693

Sat Lăceni, Oraş Costeşti,  Nr.23, 

Jud. Argeş funcţiune

ZAMFIR MIHAIL-

CĂTĂLIN:persoana fizica 

autorizata 



663 F3/660/2013

ZAMFIR M. GEORGE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31730498

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.74A, Jud. 

Argeş funcţiune

ZAMFIR GEORGE:persoana 

fizica autorizata 

664 F03/1860/2000

ZAVATE A. ION PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 19623603

Sat Podu Broşteni, Oraş Costeşti, 

COSTESTI Nr.177, Jud. Argeş

întrerupere 

temporară 

de activitate

ZAVATE ION:persoana 

fizica autorizata 

665 J3/611/2018 ZIPPY PARTS S.R.L. 39059798

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada BISERICA NOUĂ Nr.1 

Bl.L26 Sc.C Et.2 Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ALEXANDRIEI  

Nr.21A, Jud. Argeş

ANDREI IONUŢ-

GABRIEL:administrator  

666 F03/1522/2010

ZOE ION "APICULTURĂ" 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 27540100 0747367459

Sat Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.226, Jud. Argeş funcţiune

ZOE ION:persoana fizica 

autorizata 

667 J03/84/1996 ZORI TRADING COM SRL 8119946

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

ALEXANDRIEI Bl.B5 Sc.B Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada ŞTRANDULUI, Jud. 

Argeş; Punct de lucru Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Nr.50, 

Jud. Argeş

GHIŢĂ DORIN 

EUGEN:administrator  



Nr. 

crt. 

Nr. De înregistrare 

în Registrul 

Comerţului

Denumire profesionist CUI Telefon Sediul social Stare firmă Sediul secundar din Oraşul Costeşti
Persoane împuternicite/ 

Reprezentant F

1 J3/631/2013

ABIRUT ENERGI MOTOR 

SRL 31627590

Municipiul Piteşti, Strada 

GHEORGHE DOJA Nr.48 Bl.7 

Sc.C Et.1 Ap.6, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

TARLA 6, PARCELA 250, Jud. 

Argeş BADEA DANIEL: administrator 

2 J03/79/2009

ABT VIALEX SECOLUL XXI 

SRL 24981497

Sat Albota, Com.Albota,  

Nr.439A BIS, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

tarlaua 5, parcela 109, Jud. 

Argeş

TĂNASE BOGDAN-

CONSTANTIN: administrator 

3 J3/657/2017

ACE TRADE DISCOUNT  

SRL 37346756

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Et.1 tarlaua 71,parcela 986, 

"Sediu si Blocuri", garsoniera 

nr.11;, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.L23 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

ŞUŢĂ  MARIAN-CLAUDIU: 

administrator 

4 J3/657/2017

ACE TRADE DISCOUNT  

SRL 37346756

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Et.1 tarlaua 71,parcela 986, 

"Sediu si Blocuri", garsoniera 

nr.11;, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.D7 Et.Parter, 

Jud. Argeş

ŞUŢĂ  MARIAN-CLAUDIU: 

administrator 

5 J3/657/2017

ACE TRADE DISCOUNT  

SRL 37346756

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Et.1 tarlaua 71,parcela 986, 

"Sediu si Blocuri", garsoniera 

nr.11;, Jud. Argeş funcţiune

Alte categorii Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

DEPOULUI Nr.5, (fost Telești 

nr. 1), Jud. Argeş

ŞUŢĂ  MARIAN-CLAUDIU: 

administrator 

6 J03/718/2006

AGRO QUATRO D.A.I.C. 

SRL 18628807 0721203114

Sat Smeura, Com.Moşoaia, 

Strada GAZULUI Nr.8 

Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, SAT 

ZORILE, Jud. Argeş

DRĂGOI NICOLAE: 

administrator ,DRĂGOI 

VIORICA IONELA: 

administrator 

Lista profesioniştilor persoane juridice înregistraţi în Registrul Comerţului Argeş cu sediul secundar pe raza Oraşului Costeşti şi sediul social în altă localitate din judeţul Argeş decât 

Oraşul Costeşti - situaţia la data de 13.04.2021



7 J03/169/2009 AGROSTAR FARMEX SRL 25061518 0248606070

Municipiul Piteşti, Str. 

SMEUREI Nr.46, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, , Tarla 92, 

parcela1558, Jud. Argeş

MARINESCU GIANINA-

CĂTĂLINA: administrator 

8 J03/1215/2004

ALEX MARINGO 

TRANSPORT 2004 SRL 16591612 0723654841

Sat Recea, Com.Recea, , Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Calea 

ALEXANDRIEI Bl.D3 Sc.E Et.2 

Ap.9, Jud. Argeş

ALEXE GEORGETA: 

administrator ,ALEXE MARIN: 

administrator 

9 J03/1994/2007 ALEX SHOP ELEGANT SRL 22523728 0752006959

Municipiul Piteşti, Str. 

TUDOR VLADIMIRESCU 

Bl.U6 Sc.A Et.7 Ap.31, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII 

Nr.1, Jud. Argeş

PĂTRAŞCU ALEXANDRU: 

administrator ,PĂTRAŞCU 

MARIANA: administrator 

,PĂTRAŞCU PETRE: 

administrator 

10 J3/1296/2014 ALMA STAR CONCEPT SRL 33675373

Sat Geamăna, Com.Bradu, 

Strada BUSUIOC Nr.3 

Camera 1 , Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.L23 Et.Parter, 

Jud. Argeş

NEACŞU ALINA-MIHAELA: 

administrator 

11 J3/532/2016 ALMI SILVA ING SRL 35806947 0744786957

Municipiul Piteşti, Calea 

CRAIOVEI Nr.48 Et.2 Camera 

3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , 

tarla (Sola) 25 A Parcela 451, 

Jud. Argeş

IONESCU ION COSMIN: 

administrator 

12 J03/671/1994 ALPIN COMPLEX RAL SRL 5713188 644404

Municipiul Piteşti, B-dul 

PETROCHIMISTILOR Bl.B26 

Sc.D Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Aleea 

GĂRII Nr.2, Jud. Argeş ALEXE RADU: administrator 

13 J03/545/2003 ALPIN STAR SRL 15390211 0723654841

Municipiul Piteşti, B-dul 

PETROCHIMISTILOR Bl.B26 

Sc.D Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.104, Jud. Argeş ALEXE RADU: administrator 

14 J03/545/2003 ALPIN STAR SRL 15390211 0723654841

Municipiul Piteşti, B-dul 

PETROCHIMISTILOR Bl.B26 

Sc.D Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.84, Jud. Argeş ALEXE RADU: administrator 

15 J03/545/2003 ALPIN STAR SRL 15390211 0723654841

Municipiul Piteşti, B-dul 

PETROCHIMISTILOR Bl.B26 

Sc.D Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.108, Jud. Argeş ALEXE RADU: administrator 



16 J3/307/2014 ALY URSAKE TOTAL SRL 32866570

Municipiul Piteşti, Strada 

ALUNULUI Nr.31 Bl.A38 Sc.C 

Ap.10 CARTIER GĂVANA, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

Complex Costeşti, Jud. Argeş

URSU MIHAI-ALEXANDRU: 

administrator ,IONESCU 

ALINA-GEORGIANA: 

administrator 

17 J03/765/1995 AMASING MACHINE SRL 7621994

Sat Hârseşti, Com.Hârseşti, , 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.44, in incinta 

Judecatoriei Costesti, Jud. 

Argeş ŞERBAN ION: administrator 

18 J03/1689/2011 ANDVAL TOP SYSTEM SRL 29466220 0746219641

Municipiul Piteşti, Aleea 

PAPUCEŞTI Nr.7 Bl.52 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti,  Nr.135, 

Jud. Argeş

CRIVAC IRINA-MARIA: 

administrator 

19 J03/1689/2011 ANDVAL TOP SYSTEM SRL 29466220 0746219641

Municipiul Piteşti, Aleea 

PAPUCEŞTI Nr.7 Bl.52 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti,  Nr.3, 

Jud. Argeş

CRIVAC IRINA-MARIA: 

administrator 



20 J03/185/2000 APA-CANAL 2000 SA 13009001 0248625050

Municipiul Piteşti, B-dul I.C. 

BRĂTIANU Nr.24A, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D7 Et.P, CGP 

COSTEŞTI, Jud. Argeş

STANCU DANIEL-SORIN: 

reprezentant asociat persoana 

juridica ,MATEI ION: 

reprezentant asociat persoana 

juridica ,DEONISE DUMITRU: 

administrator ,UȚĂ ION-

OCTAVIAN: administrator 

,STAICU OCTAVIAN-MIRON: 

administrator ,MARINESCU 

MIHAIL: administrator 

,FOAMETE MIHAI: 

administrator ,BURCUȘ MIHAI-

VIOREL: director ,GLODEANU 

MONICA-MARIANA: director 

,MARINESCU MIHAIL: director 

,BADIU NICU: reprezentant 

asociat persoana juridica 

,IONESCU DUMITRU: 

reprezentant asociat persoana 

juridica ,STOICEA ALIN-

MIHAIL: reprezentant asociat 

persoana juridica ,GENTEA 

CRISTIAN: reprezentant 

asociat persoana juridica 

,MUŞAT VALERICA: 

reprezentant asociat persoana 

juridica ,FRÎNTURĂ ADRIAN-

DUMITRU: reprezentant 

21 J3/383/2014 ARS LIBRI PROF SRL 32933148

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.389 Et.PARTER CAMERA 

NR.3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti,  Nr.320, CORP 

C2.2., Jud. Argeş

GRIGORE IULIAN: 

administrator ,GRIGORE 

ADINA: administrator 

22 J3/185/2014 ATOMIC PRINT SRL 32764421

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.389 CAMERA NR.2, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti, , tarla 

22,parcela 350, Jud. Argeş

GRIGORE ADINA: 

administrator ,GRIGORE 

IULIAN: administrator 



23 J3/639/2019 AUTO SELFCLEAN S.R.L. 40634988

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul LIBERTĂŢII Nr.11 

Bl.11 Sc.C Et.PARTER Ap.2 

Cartier Trivale, Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada MORII 

Nr.2A, Jud. Argeş

MIHĂILĂ IONUŢ: 

administrator ,NECULAE 

MIHAIL DOREL: administrator 

24 J3/2389/2017 AYO EURO SERVICES S.R.L. 38295596

Sat Albota, Com.Albota,  

Nr.790 B Camera nr. 9, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Jud. Argeş

SIDOROV TIBERIU: 

administrator ,PLEȘOIU ALINA-

IULIANA: administrator 

25 J03/2567/1992

BANCA COOPERATISTĂ 

MUNTENIA PITEȘTI 3666934 0348457053

Municipiul Piteşti, Calea 

BUCUREŞTI Bl.U5 

parter+mezanin, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU COSTEŞTI 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, 

Str. V Bl.C4A Et.P, Jud. Argeş

UDUP LUMINIŢA-NICOLETA: 

împuternicit sucursala ,MARIA 

GHEORGHE: administrator 

,CONSTANTIN NICU: 

administrator ,COMAN 

ALEXANDRU-SORIN: 

administrator ,NICOLESCU 

DRAGOŞ-NICOLAE: 

administrator ,PURCEA 

ŞERBAN-ADRIAN: director 

,PURCEA ŞERBAN-ADRIAN: 

administrator 

26 J03/989/2006 BELLA FLORA 2006 SRL 18760661 0723309495

Municipiul Piteşti, Str. 

AUREL VLAICU Nr.4, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.52B, Jud. Argeş

BĂLAN MIHAELA: 

administrator 

27 J03/2547/1993 BIRLOGUL ZORILOR SRL 4993578 0727127473

Sat Bârlogu, Com.Negraşi, , 

Jud. Argeş funcţiune

MOARA Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Sat ZORILE, Jud. 

Argeş

ROCEANU NICOLAE: 

administrator ,ALEXANDRU 

MARIAN: administrator 

28 J3/1/2014 BYAMARY SORYCOM SRL 32623376

Sat Mândra, Com.Bârla,  

Nr.158, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.50, Jud. Argeş

COMĂNIŢĂ IONUŢ-SORIN: 

administrator ,MIMORAN 

ELENA-ADRIANA: 

administrator 

29 J3/1294/2015 CASSIS VLAS IMPEX SRL 35068327

Municipiul Piteşti, Aleea 

EFTIMIE ANTONESCU Nr.8 

Bl.B18 Sc.D Ap.2 Cartier 

Găvana, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

Jud. Argeş

VLASE BRÎNDUŞA FLORINA: 

administrator 



30 J3/279/2020 CATALEEA RALUCA S.R.L. 42251784

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Bl.IAS Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.50, Jud. Argeş

PANĂ SIMONA-ADRIANA: 

administrator 

31 J03/101/2012

CENTRUL MEDICAL 

VICTORIA SĂNĂTĂŢII SRL 29574435 0248672882

Municipiul Câmpulung, B-dul 

ION C. BRĂTIANU Nr.13 

CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.D7 Sc.A Ap.2, 

Jud. Argeş

VLĂDĂU C.GHEORGHE: 

administrator ,VLĂDĂU 

I.MARIA: administrator 

,STOICA ALINA-IRINA: 

administrator ,STOICA ALINA-

IRINA: administrator 

32 J03/1570/2011

CHITIC ŞI MILITARU SHOP 

SRL 29369597 0737089436

Sat Strâmbeni, 

Com.Căldăraru,  Nr.267, Jud. 

Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Jud. Argeş

CII DURĂ SERGIU-IONICĂ: 

lichidator provizoriu 

33 J3/1343/2013

CORECT OPTIC MEDICAL 

SRL 32325990

Municipiul Curtea de Argeş, 

Strada VLAICU VODĂ Nr.2A 

CAMERA 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.parter, 

COMPLEX COSTEŞTI, Jud. 

Argeş

PLĂIAŞU CĂTĂLIN-VALERIU: 

administrator 

34 J3/562/2017

CREATIVE INOX 

CONSTRUCT SRL 37277842 0771782839

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul 

PETROCHIMIŞTILOR Nr.12 

Bl.B21 Sc.F Et.6 Ap.25, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti,  Nr.299B, Jud. 

Argeş

ROŞCA VIOREL-GABRIEL: 

administrator 

35 J03/907/2011

CRI-MAR DISTRIBUTION 

PARK SRL 28657974 0747507141

Sat Ceauşeşti, Com.Oarja, 

Strada ŞOSEAUA 

GIURGIULUI Nr.183A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada RÎULUI 

Nr.3, Jud. Argeş

GRIGORE PETRE: 

administrator 

36 J03/742/2009

CRISTINA PREMIER 

CLOTHING SRL 25680530 0761681415

Sat Uiasca, Com.Bascov,  

Nr.33, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

NECŞULEŞTI Nr.1, HALA C1, 

Jud. Argeş

NEACŞU SIMONA-ELENA: 

administrator 

37 F3/1641/2013

CUMPĂNĂŞOIU FELICIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32423840

Municipiul Piteşti, Strada G-

RAL EREMIA GRIGORESCU 

Nr.20 Bl.P1 Sc.C Et.4 Ap.16, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI, ZONA CASEI DE 

CULTURĂ, Jud. Argeş

CUMPĂNĂŞOIU FELICIA: 

persoana fizica autorizata  



38 J3/1668/2019

DANANITA ASISTENT IN 

BROKERAJ S.R.L. 41253175

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.471, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C4 Et.parter 

Ap.1, Jud. Argeş

NIŢĂ FLORINA-DANIELA: 

administrator 

39 J3/1676/2012

DARIM TERMO PROFIL 

S.R.L. 30966076

Municipiul Piteşti, Strada 

EXERCIŢIU Bl.P8 Sc.A Et.2 

Ap.11, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Jud. Argeş

ROCEANU IONUŢ-NICUŞOR: 

administrator ,ROCEANU 

MIHAELA-VICTORIŢA: 

administrator 

40 J3/1945/2016 DINO TOP ACTIV SRL 36773589

Sat Lipia, Com.Săpata,  

Nr.45, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.parter, 

Jud. Argeş ANTON FLORIN: administrator 

41 J03/90/2003 DIVERS-UTIL TRANS SRL 15164451 0721163205

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul 

PETROCHIMIŞTILOR Nr.40 

Bl.4 Sc.A Ap.91, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada TELEŞTI 

Nr.246, Jud. Argeş PUIU EMILIA: administrator 

42 J03/436/2005

DORIAND CEREALO 

MOTOR SRL 17320964 616360

Sat Cornăţel, Com.Buzoeşti,  

Nr.203, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

IANCU DORINEL: 

administrator 

43 F03/24/2010

DRAGOMIR RENETA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 26394200 0721793700

Municipiul Piteşti, Str. 

MAREŞAL ION ANTONESCU 

Bl.PS3 Sc.A Et.2 Ap.10, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. 

Argeş

DRAGOMIR RENETA: titular 

întreprindere individuala  

44 F03/2171/2011

DUMITRA FLORICEL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 29487240 0748546351

Sat Vulpeşti, Com.Buzoeşti,  

Nr.171, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, , Piaţa Oraş 

Costeşti, Jud. Argeş

DUMITRA FLORICEL: titular 

întreprindere individuala  

45 F3/592/2012

DUŢU CRISTIAN-BOGDAN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 30010065

Sat Vulpeşti, Com.Buzoeşti,  

Nr.359, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.68, Jud. Argeş

DUŢU CRISTIAN-BOGDAN: 

titular întreprindere 

individuala  

46 F3/399/2014

ENE A. IONUŢ 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 33012915

Sat Mareş, Com.Albota,  

Nr.116, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI, VIS A VIS 

VODAFONE, Jud. Argeş

ENE IONUŢ: titular 

întreprindere individuala  



47 J3/1012/2013 EURO - IONUŢ SRL 32079674

Sat Geamăna, Com.Bradu, 

Strada CIMITIRULUI Nr.43 

Et.1 CAMERA 3, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

PROGRESULUI Nr.53A, Jud. 

Argeş

STĂNESCU IONUŢ: 

administrator 

48 J03/110/2008

EURO CONSTRUCT 

EDILITAR 2008 SA 23102808 0248222034

Municipiul Piteşti, Str. 

TÂRGU DIN VALE Nr.25, Jud. 

Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2006

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. 

Argeş

BIO CONSULT SPRL: lichidator 

judiciar 

49 J03/195/2007 EURO NARIS 27 SRL 20848014 0743790151

Municipiul Piteşti, Aleea 

PAPUCEŞTI Nr.6 Bl.55 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Fundătura SALCÂMILOR 

Nr.6, Jud. Argeş

NECŞOI NARCISA ELENA: 

administrator ,NECŞOI 

VALENTIN DANIEL: 

administrator 

50 J03/195/2007 EURO NARIS 27 SRL 20848014 0743790151

Municipiul Piteşti, Aleea 

PAPUCEŞTI Nr.6 Bl.55 Sc.A 

Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.19, Jud. Argeş

NECŞOI NARCISA ELENA: 

administrator ,NECŞOI 

VALENTIN DANIEL: 

administrator 

51 J03/303/2009

EUROPTIC VISION TEAM 

SRL 25207240 0748137319

Municipiul Piteşti, Str. 

ZAMFIREŞTI Nr.20, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

FLOREA ANDREEA-LUCIANA: 

administrator ,FLOREA 

CONSTANTIN-CRISTIAN: 

administrator 

52 J03/449/2000

EXPRESS 95 COMIMPEX 

SRL 13518722 0744313957

Sat Podeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.90, Jud. Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

RÂULUI Nr.2, Jud. Argeş

ART PRO INSOLV SPRL (FOSTA 

ART INSOLV SPRL/ ARGEŞ 

INSOLV SPRL): lichidator 

provizoriu 

53 J03/449/2000

EXPRESS 95 COMIMPEX 

SRL 13518722 0744313957

Sat Podeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.90, Jud. Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.64, Jud. Argeş

ART PRO INSOLV SPRL (FOSTA 

ART INSOLV SPRL/ ARGEŞ 

INSOLV SPRL): lichidator 

provizoriu 

54 J03/449/2000

EXPRESS 95 COMIMPEX 

SRL 13518722 0744313957

Sat Podeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.90, Jud. Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

MOARA Sat Podu Broşteni, 

Oraş Costeşti, , Jud. Argeş

ART PRO INSOLV SPRL (FOSTA 

ART INSOLV SPRL/ ARGEŞ 

INSOLV SPRL): lichidator 

provizoriu 



55 J03/449/2000

EXPRESS 95 COMIMPEX 

SRL 13518722 0744313957

Sat Podeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.90, Jud. Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

ART PRO INSOLV SPRL (FOSTA 

ART INSOLV SPRL/ ARGEŞ 

INSOLV SPRL): lichidator 

provizoriu 

56 J03/619/2004

FAMM & CO TRADING 

2004 SRL 16302030 283923

Municipiul Piteşti, Str. 

GAVANA Bl.P16a Sc.C Et.3 

Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.50, Jud. Argeş

RADU FLORIN: administrator 

,RADU FLORIN: administrator 

57 J03/363/1991

FARMACEUTICA 

ARGESFARM SA 129022 0248251250

Municipiul Piteşti, Str. 

BANAT Nr.2 Et.1 C1-Corp D, 

Birou 21-22, Jud. Argeş funcţiune

FARMACIE-CATENA Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

OPREA CORNEL MARIUS: 

administrator ,MARINESCU 

ALINA-EUGENIA: director 

,HEIHAL LAVINIA-MARIA: 

administrator ,MIHAI  

DRAGOŞ: administrator 

58 J03/507/2009 FAST INSTAL AGV SRL 25433883 0728963746

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti, 

Strada Viilor Nr.104D, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.parter, 

Jud. Argeş

FAST IONUŢ-VALENTIN: 

administrator 

59 J03/507/2009 FAST INSTAL AGV SRL 25433883 0728963746

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti, 

Strada Viilor Nr.104D, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti,  Nr.70C, Jud. 

Argeş

FAST IONUŢ-VALENTIN: 

administrator 

60 J03/471/2003 FINANCIAR URBAN SRL 15343880 0248/210111

Municipiul Piteşti, Str. 

GEORGE COŞBUC Nr.12, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, , CMID 

COSTEŞTI, Jud. Argeş

RIZEA GEORGE DAN: 

împuternicit sucursala ,NIȚU 

ADRIAN: administrator 

61 J03/1626/2004

FLORIMAR BERCOM 

TOTAL SRL 16801994 673224

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti, 

, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.P, Jud. 

Argeş

MARIN FLORICA: 

administrator 

62 J03/1626/2004

FLORIMAR BERCOM 

TOTAL SRL 16801994 673224

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti, 

, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI Bl.C3 

Et.P, Jud. Argeş

MARIN FLORICA: 

administrator 

63 J3/490/2012 FOCUS PLASTOPALET SRL 30048779

Municipiul Piteşti, Strada 

TINERETULUI Nr.1 Bl.16 Sc.A 

Et.3 Ap.14, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, 

Generata  Nr.264, Jud. Argeş

IVĂNOIU ALEXANDRU-

FLORIN: administrator 



64 J3/2463/2017

FRANCESCA TOP TRANS 

SRL 38352330

Sat Bogaţi, Com.Bogaţi,  

Nr.178, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C4 Et.PARTER 

Ap.1, Jud. Argeş

ZAHARIA FLOREA: 

administrator 

65 J03/1321/2003 G & D VIS INTERPROD SRL 15811671 0723328339

Sat Albota, Com.Albota,  

Nr.439A camera 2, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, DN 

65 B Nr.1E, Jud. Argeş

VIŞAN GHEORGHE: 

administrator 

66 J3/1295/2018

GABI & REMUS CONCEPT 

S.R.L. 39546173

Municipiul Piteşti, Strada 

TEILOR Nr.73 Bl.73 Sc.A Et.3 

Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.parter, 

Jud. Argeş

STOICA IOANA GABRIELA: 

administrator 

67 J3/1288/2019

GINA & GEORGE 

UNIVERSAL S.R.L. 41055208

Sat Vulpeşti, Com.Buzoeşti,  

Nr.62bis, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.21A, Jud. Argeş

DRAGOMIR GHEORGHE: 

administrator ,DRAGOMIR 

GEORGETA: administrator 

68 J03/2294/2008

HELIANTHUS AGRO LUX 

SRL 24717810 0728016299

Sat Popeşti, Com.Popeşti,  

Nr.193, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Calea 

ALEXANDRIEI Nr.12, Jud. 

Argeş

LUŢĂ  AURORA IRINA: 

administrator 

69 J03/1982/1992 HIDRO-ARGES SRL 137220 0723137718

Municipiul Piteşti, Str. OBOR 

Nr.2 CORP C1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

INDUSTRIEI, Jud. Argeş

BUJOR C. SILVIA: 

administrator ,PANTILICĂ 

VIRGIL: administrator 

,STOICESCU-DRĂGUŞIN PAUL: 

administrator 

70 J03/893/2007

IMPEX PROFESIONAL TCM 

SRL 21649303 0248222432

Municipiul Piteşti, Str. T. 

VLADIMIRESCU Bl.U3 Et.6 

Ap.22, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti,  Bl.C3 

Et.P, Jud. Argeş

POPESCU TUDOR COSTEL: 

administrator 

71 J03/99/2000 INTER ELTRA GLOBAL SRL 12752066 0248210417

Municipiul Piteşti, Str. ION 

CIMPINEANU Bl.N1 Sc.A 

Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

BIROU,ATELIER,DEPOZITE 

Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, , 

Jud. Argeş

FULGA MARIA-LUMINIŢA: 

administrator 

72 J03/65/2000

INTERACTIV GRUP ELADA 

SRL 12735944 0348401232

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCITIU Nr.56, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

INDUSTRIEI, Jud. Argeş

ŞTEFAN CECILIA: 

administrator 

73 J03/65/2000

INTERACTIV GRUP ELADA 

SRL 12735944 0348401232

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCITIU Nr.56, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.52B/54, Jud. 

Argeş

ŞTEFAN CECILIA: 

administrator 



74 J03/65/2000

INTERACTIV GRUP ELADA 

SRL 12735944 0348401232

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCITIU Nr.56, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

STRANDULUI, Jud. Argeş

ŞTEFAN CECILIA: 

administrator 

75 J03/1784/2004

INTERACTIV GRUP 

MINERVA SRL 16883820 0744364434

Municipiul Piteşti, Str. 

TEILOR Bl.4 Sc.B Et.1 Ap.5, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI-HALA (ATELIER) 

METALICA Nr.34, Jud. Argeş ŞTEFAN ION: administrator 

76 J3/1982/2018 INTERBET AMEX S.R.L. 39836681

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37 

parter, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.114, Jud. Argeş

SCAFARU CĂTĂLIN: 

administrator 

77 J3/1982/2018 INTERBET AMEX S.R.L. 39836681

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37 

parter, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.2, Jud. Argeş

SCAFARU CĂTĂLIN: 

administrator 

78 J3/1982/2018 INTERBET AMEX S.R.L. 39836681

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37 

parter, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII 

Nr.1, Jud. Argeş

SCAFARU CĂTĂLIN: 

administrator 

79 J3/1982/2018 INTERBET AMEX S.R.L. 39836681

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37 

parter, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.5, Jud. Argeş

SCAFARU CĂTĂLIN: 

administrator 

80 J3/1550/2015 IONASIM PLUS MRU S.R.L. 35244059

Municipiul Piteşti, Strada 

VASILE ALECSANDRI Nr.2 

Bl.66A Sc.C Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.138, Jud. Argeş

MORARU SIMONA 

GELARDINA: administrator 

81 J3/391/2013 IOROMA BIOLINE SRL 31396356

Municipiul Piteşti, Strada 

ALUNULUI Nr.23 Bl.22A Sc.A 

Et.4 Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, camera 7, 

Jud. Argeş

MANEA MIRELA-ROXANA: 

administrator 

82 J3/981/2019

IULY CRISS COSMETICS 

S.R.L. 40869631

Sat Slobozia, Com.Popeşti,  

Nr.212, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

în faţa Policlinicii, Jud. Argeş DICU ILEANA: administrator 



83 J3/2388/2017

IZVORUL MINUNEA 

PLANTELOR SRL 38295600 0748902232

Municipiul Piteşti, Strada 

CONSTRUCTORILOR Nr.4 

Bl.17 Sc.A Et.2 Ap.9, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Camera 7, 

Jud. Argeş

RIZEA ANDREIA-PAULA: 

administrator 

84 C03/31/2005

ÎNTREŢINEREA SOCIETATE 

COOPERATIVĂ 

MEŞTEŞUGĂREASCĂ 129510 0248210504

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul REPUBLICII Nr.85 

Bl.D6A Et.MEZANIN, Jud. 

Argeş funcţiune

REPARAŢII TELEVIZOARE Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3, Jud. 

Argeş

STROE GHEORGHE: 

administrator ,IORDACHE 

ALEXANDRU-FLOREA: 

administrator ,PREOTEASA 

VALENTIN: administrator 

,IVAN FLORICA: administrator 

,MARINESCU GEORGETA: 

administrator 

85 C03/31/2005

ÎNTREŢINEREA SOCIETATE 

COOPERATIVĂ 

MEŞTEŞUGĂREASCĂ 129510 0248210504

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul REPUBLICII Nr.85 

Bl.D6A Et.MEZANIN, Jud. 

Argeş funcţiune

REPARAŢII CEAS NR.7 Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

Strada VICTORIEI Bl.C3, Jud. 

Argeş

STROE GHEORGHE: 

administrator ,IORDACHE 

ALEXANDRU-FLOREA: 

administrator ,PREOTEASA 

VALENTIN: administrator 

,IVAN FLORICA: administrator 

,MARINESCU GEORGETA: 

administrator 

86 J3/812/2013

JOHN GARROW COMPANY 

AM13 SRL 31859418

Sat Căldăraru, 

Com.Căldăraru,  Nr.338, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

Reper de identificare în faţa 

policlinicii, Jud. Argeş

TEAHA ALEXANDRA-

ANTONIA: administrator 

87 J03/2180/2008 JOLI GAMES ORIGINAL SRL 24640856 0765964196

Municipiul Piteşti, Strada 

SMEUREI Nr.88 Bl.PS2010 

Sc.B Et.7 Ap.71 Camera 1, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C4 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

RADU AUREL-MARIAN: 

administrator 

88 J03/2038/2007 KARRA SAN 2007 SRL 22560220 0766660882

Municipiul Piteşti, Str. 

NEGRU VODĂ Nr.28A Et.P 

CAMERA 3, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

POPESCU GEORGETA: 

administrator 

89 J3/388/2018

KINETOTERAPIE & MORE 

S.R.L. 38893670

Municipiul Curtea de Argeş, 

Strada EPISCOP NICHITA 

Bl.A23 Sc.B Et.4 Ap.28, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII 

Bl.L35 Sc.A Et.PARTER Ap.6, 

Jud. Argeş

NEGREANU ANCA-CRISTINA: 

administrator 



90 J03/1226/2010

KITISAB EUROCOMPLEX 

SRL 27784910 0722115588

Sat Schiau, Com.Bascov, 

Strada SCHIAU Nr.167A 

Camera 4, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , Jud. 

Argeş

PRICOP CONSTANŢA-AMALIA: 

administrator 

91 J3/1488/2013

LAS VEGAS GAMES & FUN 

SRL 32451556

Sat Hinţeşti, Com.Moşoaia, 

Strada PRINCIPALĂ Nr.28, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C4 Et.parter, 

Jud. Argeş POPA SIMONA: administrator 

92 J3/1488/2013

LAS VEGAS GAMES & FUN 

SRL 32451556

Sat Hinţeşti, Com.Moşoaia, 

Strada PRINCIPALĂ Nr.28, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada TELEŞTI 

Nr.171, Jud. Argeş POPA SIMONA: administrator 

93 J3/1142/2020

LAURR PRO BUSINESS 

S.R.L. 42859278

Sat Viişoara, Oraş Ştefăneşti, 

Strada GOLEASCA Nr.3, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

NICULAE MIHAI-LAURENŢIU: 

administrator 

94 J03/2004/1994

LILI SI DAIANA COMPANI 

SRL 6828224 074451326

Sat Hinţeşti, Com.Moşoaia, , 

Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Sat PODU 

BROSTENI, Jud. Argeş ENE ION: administrator 

95 J03/1161/2009 LIOV DAN RANCH SRL 26141283 0745072409

Sat Cioceşti, Com.Bârla,  

Nr.202, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

NECŞULEŞTI Nr.5, Jud. Argeş

OPREA OVIDIU DANIEL: 

administrator 

96 J3/209/2017 LUKALEX SMART MBA SRL 37034983

Sat Vlăduţa, Com.Buzoeşti,  

Nr.38, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

LOT NR.4, Jud. Argeş

BRUTARU MARIAN-

ALEXANDRU: administrator 

97 J03/977/2011

MADY IZA ŞI ELIZA STAR 

SRL 28772140 0721228148

Sat Miroşi, Com.Miroşi,  

Nr.696A CAMERA 1, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.D7 Et.Parter, 

Jud. Argeş

LIŢĂ ELENA-MĂDĂLINA: 

administrator 

98 J03/1284/2009

MAGDALENA GARANTAT 

GOLD IFN SRL 26252150 0744519017

Municipiul Piteşti, Str. 

NICOLAE BĂLCESCU Nr.120 

CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢII Nr.1, Jud. Argeş

BADEA MAGDALENA: 

administrator 



99 J03/221/2011 MARKET AG GRAND SRL 28045355 0723276948

Municipiul Piteşti, Str. 

REMUS MACARIE Nr.11, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L23 Et.P, Jud. 

Argeş

ARSENE FLORIN: 

administrator ,BONCEA 

GHEORGHE: administrator 

,CÎRSTEA VALENTIN-

LEONARD: administrator 

,PANAIT CONSTANTIN: 

administrator ,ŞUŢĂ MARIAN-

CLAUDIU: administrator 

100 J3/276/2016 MAXY DENY MARYVER SRL 35626571

Sat Cerşani, Com.Suseni,  

Nr.87, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti,  Nr.21, 

Fost magazin cooperaţie-

spaţiu magazin sătescu Corp 

A şi Corp B, Jud. Argeş ILIE MARIAN: administrator 

101 J03/886/2005 MIDAL FRIGO ART SRL 17547070 0741123071

Municipiul Piteşti, Aleea 

IOAN MANLIU Nr.2 Bl.B6A 

Sc.B Ap.1, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

TELEŞTI Nr.241, TARLAUA 4, 

Jud. Argeş

ENĂCHESCU IONICĂ: 

administrator 

102 F3/120/2014

MIHAI COSMIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32755016

Sat Deagu de Jos, 

Com.Recea,  Nr.173, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

ALEXANDRIEI Nr.21 A, Jud. 

Argeş

MIHAI COSMIN: persoana 

fizica autorizata  

103 J03/1387/2003 MIHALACHE ROBI SRL 15838278

Băbana, , Com. BABANA, 

Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, PIATA, Jud. Argeş

MIHALACHE DOINA: 

administrator 

104 F3/895/2013

MINESCU DANIEL-IONUŢ 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31835273

Municipiul Piteşti, Strada 

EUGEN IONESCU Nr.2 Bl.A8 

Sc.A Et.1 Ap.5, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti, , Jud. 

Argeş

MINESCU DANIEL-IONUŢ: 

persoana fizica autorizata  

105 J3/1939/2020

MODAN CONCEPT DESIGN 

S.R.L. 43380728

Sat Ştefăneştii Noi, Oraş 

Ştefăneşti, Aleea APUSULUI 

Nr.31 Bl.22 Sc.C Ap.2, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Calea 

ALEXANDRIEI, Jud. Argeş

MODAN CONSTANTIN: 

administrator 

106 J03/120/2001 MONO HOUSE ROM SRL 13730694 270145

Bascov, , Str. PAISESTI DN 

Nr.9, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

NECŞULEŞTI Nr.1, Jud. Argeş

PERIPITSI ANGELOS YIANNI: 

administrator 



107 J03/850/2008 MOTADU CLOTHES SRL 23736325 0746198019

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.350, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.62, Jud. Argeş

TATU DUMITRA: 

administrator ,MOHAMED 

HAISAM: administrator 

108 J3/2527/2019 NAMI ACTIVITIES S.R.L. 41779588 0728098559

Sat Lăngeşti, Com.Lunca 

Corbului, Strada Industriei 

Nr.182K camera nr.3, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.Parter, 

Jud. Argeş

CIOCĂNĂU GEORGETA: 

administrator 

109 J03/1006/2003

NAMIRA BUSINESS 

PRODUCTION SRL 15643950 0348429476

Municipiul Piteşti, Strada 

MR. GHEORGHE ŞONŢU Nr.4 

Bl.D2 Sc.B Et.2 Ap.5, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

INDUSTRIEI Nr.10, Jud. Argeş

ŞERBAN MARIUS-NARCIS: 

administrator 

110 F3/226/2014

NĂSTASE STELIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 32846432

Sat Recea, Com.Recea,  

Nr.84, Jud. Argeş

întreruper

e 

temporară 

de 

activitate

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

COMPLEX COSTEŞTI, Jud. 

Argeş

NĂSTASE STELIAN: persoana 

fizica autorizata  

111 J03/1039/1993 NELIFA SRL 3923485 48/0

Municipiul Piteşti, Str. 

PESCARILOR Bl.J6 Sc.A Ap.4, 

Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Sat PIRVU ROSU 

Nr.135, Jud. Argeş STANCU ION: administrator 

112 J3/1921/2018

NIKTRANS ACTIV LOGISTIC 

S.R.L. 39926482

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.143 Camera 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

Alexandriei Nr.36B, Jud. 

Argeş TATU IOANA: administrator 

113 J3/1295/2012

NOVO SENATOR GAMES 

SRL 30682473

Municipiul Piteşti, Strada 

TRIVALE Nr.14 Et.PARTER 

Ap.CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Jud. Argeş

STÂNGU FLORENTIN DĂNUŢ: 

administrator 

114 J3/1295/2012

NOVO SENATOR GAMES 

SRL 30682473

Municipiul Piteşti, Strada 

TRIVALE Nr.14 Et.PARTER 

Ap.CAMERA 1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, CAMERA 6, 

Jud. Argeş

STÂNGU FLORENTIN DĂNUŢ: 

administrator 

115 J3/25/2018

ODG CONCEPT DECO 

S.R.L. 38660241 0726057913

Sat Hinţeşti, Com.Moşoaia, 

Strada BASANGEŞTI Nr.47, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.D7 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

OLTEANU DRAGOŞ-IONUŢ: 

administrator 



116 J3/295/2012

OUR TIME'S OBSESSION 

SRL 29852248 040760158488

Municipiul Piteşti, Aleea 

PAPUCEŞTI Nr.7 Bl.52 Sc.B 

Et.2 Ap.12 Cartier Trivale, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, , T6 P315-319, 

Jud. Argeş

BENGOI MIHAI-MARIAN: 

administrator 

117 J3/432/2017 OVICOS ŢAVĂ SRL 37187804

Sat Jupăneşti, Com.Coşeşti, 

Strada Principală Nr.145, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

BISERICA NOUĂ Nr.5, Jud. 

Argeş

SANDU FLORIN-GHEORGHE: 

administrator 

118 J3/917/2012

PAN - PARTENER 

SPEDITION ARG SRL 30399265

Municipiul Piteşti, Aleea 

IOAN MANLIU Nr.2 Bl.B6a 

Sc.C Et.1 Ap.4 Cartier Banat, 

Camera C1, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti,  Bl.C3 

Et.PARTER, Complex 

Costeşti, Jud. Argeş

CAMBER ELENA-DANIELA: 

administrator 

119 J03/2105/1993 PANTERA ROZ SRL 4792442 048/252481

Municipiul Piteşti, Aleea 

VIRGIL TEMPEANU Nr.26, 

Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VIŞINILOR Nr.1, Jud. Argeş

STANESCU VICTOR: 

administrator ,STĂNESCU 

VALENTINA: administrator 

120 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII 

Nr.1, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 

121 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.5, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 

122 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Aleea GĂRII 

Nr.2, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 

123 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 

124 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.116, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 



125 J3/501/2013 PARI BET TOTAL SRL 31490123

Municipiul Piteşti, 

Bulevardul EROILOR Nr.37, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.114, Jud. Argeş

CHIRIŢĂ CRISTIAN: 

administrator 

126 J03/1235/1994 PATI-PAN MARIANO SRL 6091571 0248276699

Sat Bascov, Com.Bascov, 

Strada SERELOR Nr.40, Jud. 

Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2006

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti,  Bl.C3 

Et.P, Complex Costeşti, Jud. 

Argeş

CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL 

(FOSTA CASA DE INSOLVENŢĂ 

TRANSILVANIA FILIALA 

BUCUREŞTI SPRL): lichidator 

provizoriu 

127 F3/1125/2015

PIŞCUROAIA GHEORGHE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 35118476 0735931868

Sat Purcăreni, Com.Popeşti,  

Nr.142, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, Camera 7, 

Jud. Argeş

PIŞCUROAIA GHEORGHE: 

persoana fizica autorizata  

128 F3/1125/2015

PIŞCUROAIA GHEORGHE 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 35118476 0735931868

Sat Purcăreni, Com.Popeşti,  

Nr.142, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada PIEŢII, 

Jud. Argeş

PIŞCUROAIA GHEORGHE: 

persoana fizica autorizata  

129 J03/2069/1994 PRO SPERANTA 2002 SRL 6747677 0744493606

Municipiul Piteşti, Strada 

TRIVALE Nr.23, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Oraş 

Costeşti, Str. TELESTI Nr.171, 

Jud. Argeş

UNGUREANU OVIDIU 

CONSTANTIN: administrator 

,UNGUREANU EUGENIU-

DĂNUŢ: administrator 

130 J3/530/2013

PROFESSIONAL DOUBLE N 

GAMES SRL 31524307

Municipiul Piteşti, Strada 

Sfânta Vineri Nr.76 Bl.D26 

Et.3 camera 2, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.116, Jud. Argeş

NICULAE ANDREI-CLAUDIU: 

administrator 

131 J03/844/1997 PROIECT DRUPO SRL 10016624 048/633883

Municipiul Piteşti, Str. 

CRAIOVEI Bl.6 Sc.C Et.4 

Ap.20, Jud. Argeş

dizolvare 

de drept, 

cf art.30 

din Legea 

nr. 

359/2004

Depozit Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. STRANDULUI 

Nr.16, Jud. Argeş

PLETOIU ECATERINA: 

administrator 

132 J03/559/1998

PROINVEST DESIGN COMP 

SRL 11050357 0348419077

Municipiul Piteşti, FDT. 

NICOLAE BĂLCESCU Nr.19G, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada RÎULUI 

Nr.3, Jud. Argeş

TÎRLESCU MĂDĂLINA: 

administrator 



133 J03/2036/2008 PUF & PUFY GAMING SRL 24555181 0727885787

Municipiul Piteşti, Pasaj 

SFÂNTA VINERI Nr.1 Bl.A8 

Sc.A Et.2 Ap.5 CARTIER 

CALEA BUCUREŞTI, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada ALEEA 

GĂRII Nr.2, Jud. Argeş

NEDA EUGEN-DANIEL: 

administrator ,GHINEA 

MARIANA: administrator 

134 J03/2036/2008 PUF & PUFY GAMING SRL 24555181 0727885787

Municipiul Piteşti, Pasaj 

SFÂNTA VINERI Nr.1 Bl.A8 

Sc.A Et.2 Ap.5 CARTIER 

CALEA BUCUREŞTI, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada MORII 

Nr.2A, Jud. Argeş

NEDA EUGEN-DANIEL: 

administrator ,GHINEA 

MARIANA: administrator 

135 J03/2036/2008 PUF & PUFY GAMING SRL 24555181 0727885787

Municipiul Piteşti, Pasaj 

SFÂNTA VINERI Nr.1 Bl.A8 

Sc.A Et.2 Ap.5 CARTIER 

CALEA BUCUREŞTI, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3, Complex 

Costeşti, Tronson A, Jud. 

Argeş

NEDA EUGEN-DANIEL: 

administrator ,GHINEA 

MARIANA: administrator 

136 J03/2450/1993 RADICSTAR SRL 4917490 0248265600

Oraş Ştefăneşti, DN 7 

Nr.209, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

DICU GHEORGHE: 

administrator ,UNGURENUŞ 

ELENA-MIRELA: administrator 

137 J03/2323/2006 RALUK ALEXIS MOD SRL 20313762 0744754230

Municipiul Piteşti, Str. 

BANAT Bl.B15a Sc.A Et.4 

Ap.19, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Nr.C4 Et.P, Jud. 

Argeş

ALEXE MARINELA: 

administrator 

138 J3/1464/2017

RAMCOR TOP BUSINESS 

SRL 37789990

Municipiul Piteşti, Aleea 

Tudor Vianu Nr.1 Bl.B2A Sc.C 

Ap.41, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada RÎULUI 

Nr.2, Jud. Argeş

STOENESCU IONUŢ-CORNEL: 

administrator 

139 J03/372/2007 RAMO SERV MALUER SRL 21126975 223175

Municipiul Piteşti, Calea 

BUCUREŞTI Bl.18 Sc.C Et.2 

Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, fost 

spaţiu ITM, Jud. Argeş

POPESCU RAMONA MARINA: 

administrator 

140 J03/686/1994 RAZVAN SI LIVIU SRL 5788946 048/212344

Municipiul Piteşti, Str. MIHAI 

VITEAZU Bl.P21 Sc.A Ap.6, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada GĂRII 

Nr.FN, constructia C1, 

tarlaua 33, parcelele 2395 si 

2395B, Jud. Argeş CIOBANU ION: administrator 



141 J03/186/1991 REMAT ARGES SA 128760 0248282033

Municipiul Piteşti, Str. CALEA 

DEPOZITELOR Nr.55, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIILOR Nr.36, Jud. 

Argeş

VOICU FLORIAN: 

administrator 

142 J03/306/2001

RO CREDIT - 

COOPERATIVA DE CREDIT - 

PITEŞTI 13954497 048/222409

Municipiul Piteşti, Calea 

BUCURESTI Bl.U2 Et.M, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş

DRĂGUŢ DUMITRU: 

administrator ,MANDE 

GHEORGHE: administrator si 

conducator ,GHIŢĂ ADRIAN 

DORU: administrator 

143 J03/1404/1991 ROBINSON SRL 145826 0248221561

Municipiul Piteşti, Str. 

GAVANA Bl.M11 Sc.E Ap.13, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. ZORILE 

Nr.98, Jud. Argeş

DUMITRU VALERIU DUMITRU: 

administrator ,DUMITRU 

MARIA: administrator 

144 J03/1172/2004

ROZI MIH PROFESIONAL 

SRL 16570393 0766263368

Sat Valea Mare-Podgoria, 

Oraş Ştefăneşti, , Jud. Argeş

întreruper

e 

temporară 

de 

activitate

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PIEŢEI Nr.1, Jud. Argeş

DUMITRU ROZANA FLORINA: 

administrator 

145 J3/2193/2018

SABINDA INTERPROD 

S.R.L. 40082549

Municipiul Piteşti, Strada 

EXERCIŢIU Nr.56 Et.2 Biroul 

1, Jud. Argeş

insolvenţă,

este sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

INDUSTRIEI Nr.34, Jud. Argeş

ŞTEFAN ION: administrator 

,MIT INSOLV SPRL: 

administrator judiciar 

provizoriu 

146 J03/2121/2004 SAMARA NEW TRADE SRL 17036408 0788370808

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCIŢIU Bl.PS9 Sc.C Et.4 

Ap.17, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Pârvu 

Roşu, Oraş Costeşti, , 

MAGAZIN COMUNAL, Jud. 

Argeş

DRAGUŢ AURELIAN: 

administrator 

147 J03/2121/2004 SAMARA NEW TRADE SRL 17036408 0788370808

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCIŢIU Bl.PS9 Sc.C Et.4 

Ap.17, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

ZORILOR Nr.90, Jud. Argeş

DRAGUŢ AURELIAN: 

administrator 

148 J03/14/2000 SERV TRANSREP-AUTO SRL 12571400 048/280267

Municipiul Piteşti, Str. 

NICOLAE BALCESCU Bl.M5b 

Sc.A Et.1 Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

TRANSPORT RUTIER DE 

MARFURI Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. INDUSTRIILOR 

Nr.10, Jud. Argeş

NEACSU CONSTANTIN: 

administrator 



149 J03/14/2000 SERV TRANSREP-AUTO SRL 12571400 048/280267

Municipiul Piteşti, Str. 

NICOLAE BALCESCU Bl.M5b 

Sc.A Et.1 Ap.3, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.D8 Sc.B Et.P 

Ap.3, Jud. Argeş

NEACSU CONSTANTIN: 

administrator 

150 J03/1937/1994 SIANA MODERN SRL 6865800 0745030743

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCITIU Bl.A5 Sc.D Ap.15, 

Jud. Argeş funcţiune

MAGAZIN DEPOZIT Sat 

Broşteni, Oraş Costeşti, Com. 

BROSTENI Nr.38, Jud. Argeş

ROBU ADRIANA: 

administrator ,SOARE 

LILIANA: administrator 

,OLĂRESCU CLAUDIA: 

administrator 

151 J03/1137/2009

SILMAR AGROPROD 

INVEST SRL 26128250 0723270495

Sat Palanga, Com.Popeşti,  

Nr.12, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

ALEXANDRIEI Nr.12, Jud. 

Argeş

NEAGOE SILVIU-MARIAN: 

administrator 

152 F3/501/2017

SOARE MIHAI-

ALEXANDRU PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 37668280 0722755388

Sat Humele, Com.Ungheni,  

Nr.398, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.L21 Et.PARTER, 

Jud. Argeş

SOARE MIHAI-ALEXANDRU: 

persoana fizica autorizata  

153 J3/2720/2017 SOF TOP GARAGE S.R.L. 38526941

Municipiul Piteşti, Strada 

PALTINULUI Nr.18 Bl.A37 

Sc.C Et.III Ap.16 Camera 3, 

Cartier Găvana, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti,  

Nr.21, Jud. Argeş

CIOCAN ŞTEFAN: 

administrator 

154 J03/2095/1992 SOLOMED CLINIC S.A. 134819 0248219521

Municipiul Piteşti, Str. 

TUDOR VLADIMIRESCU 

Bl.U3 Sc.A Et.P, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, Jud. 

Argeş

LAMBA CRISTIAN ŞTEFAN: 

administrator 

155 J03/786/1995 SORENSEN LIDO SRL 7621935 0747313554

Sat Cerbu, Com.Albota, , Jud. 

Argeş

întreruper

e 

temporară 

de 

activitate

MAGAZIN COSTESTI, SAT 

SMEI, , CAP.STRINASI, Jud. 

Argeş

NICOLAE FLORIAN MARIN: 

administrator 

156 J03/2627/1994 STAN COMERCE FLAX SRL 6797152 0741025363

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.137, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, 

COMPLEX COSTEŞTI, Jud. 

Argeş

STAN ALEXANDRINA: 

administrator ,STAN FLORIAN: 

administrator 

157 J3/817/2012 STAN VET MEDFARM SRL 30322164

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.137 CAMERA 2, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.56, CAMERA 3, 

Jud. Argeş STAN ILIE: administrator 



158 J03/2331/1992 STUDIOUL TVC SRL 3922650 0744347126

Municipiul Piteşti, B-dul 

REPUBLICII Bl.G1 Sc.E 

Ap.MEZ.I,II, Jud. Argeş

faliment,e

ste sub 

incidenţa 

Legii nr. 

85/2014

STUDIUL LOCAL "RADIO+TV 

ALPHA PRO" Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Str. ZORILE 

Nr.72, Jud. Argeş

ART PRO INSOLV SPRL (FOSTA 

ART INSOLV SPRL/ ARGEŞ 

INSOLV SPRL): lichidator 

provizoriu 

159 J03/1923/1994 SURSAL HOLDING SRL 6865532 48/223202

Municipiul Piteşti, Str. 

EREMIA GRIGORESCU Bl.P14 

Sc.C Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Sat Podu 

Broşteni, Oraş Costeşti, , Jud. 

Argeş

SIMA GHEORGHE: 

administrator ,SIMA CRISTIAN-

GEORGE: administrator 

160 J03/1923/1994 SURSAL HOLDING SRL 6865532 48/223202

Municipiul Piteşti, Str. 

EREMIA GRIGORESCU Bl.P14 

Sc.C Ap.7, Jud. Argeş funcţiune

Magazin Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Complex COSTESTI 

Bl.C3 Et.P, Jud. Argeş

SIMA GHEORGHE: 

administrator ,SIMA CRISTIAN-

GEORGE: administrator 

161 J03/1450/2003

SYSTEM MANAGEMENT 

GENERAL SRL 15869673 0248251799

Municipiul Piteşti, Str. 

LINARIEI Nr.8, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti, , Jud. Argeş

TÂRLESCU EMILIAN: 

administrator 

162 J3/1418/2016 TACORA SAID SRL 36429250

Sat Deagu de Sus, 

Com.Recea,  Nr.349, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.114, Jud. Argeş OANŢĂ MARIN: administrator 

163 J03/207/2005

TAPI REP CONFORT 2005 

SRL 17187575 0745027916

Sat Bascov, Com.Bascov, Str. 

ROTĂREŞTI Nr.D.N. 182, Jud. 

Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

VICTORIEI Bl.Z1 Et.P, Jud. 

Argeş MICU ILIE: administrator 

164 J03/1528/1994 TESSORO CENTER SRL 6335013 09507762774

Municipiul Piteşti, Str. 

RAZBOIENI Bl.B1 Sc.C Et.2 

Ap.10, Jud. Argeş funcţiune

PUNCT DE LUCRU Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

PROGRESULUI Nr.77, Jud. 

Argeş

VELEA PETRICĂ-MARIAN: 

administrator 

165 J03/1312/2008

VALENTIN GABRIEL DECOR 

SRL 24090990 0766657493

Sat Şerboeni, Com.Buzoeşti,  

Nr.351, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.114, Jud. Argeş

STROIE LĂCRĂMIOARA: 

administrator 

166 J3/1362/2012

VALIMAR EXCLUSIV TOP 

SRL 30725159

Sat Cochineşti, Com.Stolnici,  

Nr.70, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Nr.116, Jud. Argeş

TĂTAR VALENTIN: 

administrator 



167 J3/1450/2019 VDL MEDIU CURAT S.R.L. 41141295

Municipiul Piteşti, Strada 

BRADULUI Nr.8 Bl.35 Sc.A 

Et.3 Ap.22 Cartier Trivale , 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

DEPOULUI Nr.5, (fost Teleşti, 

nr. 1), Jud. Argeş ŞERBAN VASILE: administrator 

168 J03/307/2010

VENUS BCLMOB CLASS 

SRL 26699540 0248280242

Municipiul Piteşti, Str. 

GĂVANA II Bl.C14 Sc.B Et.2 

Ap.8, Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.C3 Et.Parter, 

Jud. Argeş

BULF CRISTIAN-DANIEL: 

administrator ,BULF LAVINIU-

CONSTANTIN: administrator 

169 J03/32/2007

VICOS GLOBAL COMPANY 

SRL 20490853 0747220687

Municipiul Piteşti, Str. 

GHEORGHE DOJA Nr.32A, 

Jud. Argeş funcţiune

Punct de lucru Sat Broşteni, 

Oraş Costeşti,  Nr.76, Jud. 

Argeş

ŞTEFAN GHEORGHE VIOREL: 

administrator 

170 J03/42/1991 VINALCOOL ARGES SA 128620 0248/280300

Municipiul Piteşti, B-dul 

NICOLAE BĂLCESCU Nr.156, 

Jud. Argeş funcţiune

SECTOR VINIFICATIE Loc. 

Costeşti, Oraş Costeşti, Str. 

INDUSTRIEI Nr.1, Jud. Argeş

DRĂGUŞIN MIRCEA-MARIAN: 

administrator ,DRĂGUŞIN 

MARIAN: administrator 

,DRĂGUŞIN GHEORGHE 

CĂTĂLIN: administrator 

171 F3/306/2013

VLĂDESCU CRISTIAN-ION 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 31338495

Municipiul Piteşti, Strada 

MORILE DE APĂ Nr.12A, Jud. 

Argeş funcţiune

Punct de lucru Loc. Costeşti, 

Oraş Costeşti, Strada 

VICTORIEI Bl.L21 Et.P, Jud. 

Argeş

VLĂDESCU CRISTIAN-ION: 

persoana fizica autorizata  

172 J03/251/2007 WICTORY COMPANY SRL 20948994 0766358388

Municipiul Piteşti, Str. 

MĂRĂŞEŞTI Nr.1 Bl.3 Sc.B 

Et.P Ap.4, Jud. Argeş funcţiune

STAŢIE DE DISTRIBUŢIE 13 

COSTEŞTI Loc. Costeşti, Oraş 

Costeşti, Str. VICTORIEI 

Nr.88, Jud. Argeş

PANDURU FLORINEL-DĂNUŢ: 

administrator 
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