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Cuvânt primar 

Misiunea administraţiei publice locale din comuna Costești este 

aceea de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a 

rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității 

vieții cetățenilor comunei Costești. 

Valorile împărtășite pentru realizarea misiunii sunt: 

- Profesionalism și integritate în exercitarea funcției publice, 

- Transparența adoptării actelor administrative, 

- Consultarea cetățenilor în probleme de interes deosebit, 

- Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism, 
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- Calitatea serviciilor publice furnizate cetățenilor, 

- Comunicare eficientă inter și intra – instituțională. 

 

Costești este o comună dinamică, în plin proces de dezvoltare. Pornind 

de la planificarea strategică și având ca fundament realizările recente, proiectele în 

implementare şi programele de investiţii pe termen scurt şi mediu s-a stabilit 

viziunea de dezvoltare pentru viitor:  

Prin elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă, UAT - Comuna 

Costești doreşte să îşi facă publice aspiraţiile privind dezvoltarea sa în concordanță 

cu obiectivele de dezvoltare ale  judeţului Buzău şi ale Regiunii de dezvoltare Sud-

Est, corelându-şi planurile de acţiuni cu cele judeţene şi regionale şi afirmându-şi 

intenţia de a susţine activ politicile şi planurile din perioada de programare 2021 – 

2027, precum și cu cele ce vor urma prin actualizare periodică. 

 Se doreşte dezvoltarea comunei prin susţinerea unei economii durabile, 

bazată în special pe diversificarea activităţilor economice locale, în contextul 

respectului faţă de natură şi al preocupării permanente pentru protecţia mediului.  

 Strategia de dezvoltare durabilăa comunei Costești implică necesitatea 

ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toți actorii locali, punând accentul 

pe participarea comunităţii şi oferind o modalitate de integrare a problemelor 

sociale, economice şi de mediu.  

Acest document strategic va avea efecte economico - sociale ce vor 

duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale întregii comunități. De aceea, 

participarea cetăţenilor este foarte importantă, întrucât ei trebuie să fie conştienţi că 

este necesar să îşi asume responsabilitatea efectelor imediate sau viitoare ale 

acţiunilor lor.  

Pornind de la analiza situației actuale din toate domeniile relevante, au 

fost extrase şi sintetizate, prin intermediul unei analize SWOT, punctele tari şi 

punctele slabe ale situaţiei socio-economice ale comunei Costești, precum şi 

aspectele care ar putea favoriza sau amenința dezvoltarea ulterioară. În acest fel, în 

conținutul strategiei, se valorifică punctele tari și se propun soluții de rezolvare a 

deficiențelor, folosind oportunitățile și, în același timp, luând măsuri de diminuare a 

riscurilor.  



 

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Costești, județul Buzău, 

                                               pentru  perioada 2021-2027”  

  

3 
 

Planul de dezvoltare propus în partea finală a documentului este astfel 

conceput încât să genereze o dezvoltare armonioasă a economiei locale șio 

îmbunătățire a condiţiilor de viaţă ale cetățenilor, cu respectarea cerințelor 

fundamentale de protecţie a mediului. 

 În procesul de absorbţie a fondurilor europene sau naționale 

nerambursabile, strategia de dezvoltare locală durabilă, precum și documentaţiile de 

urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza justificării 

proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se concretizeze 

proiectul. 

 Ca iniţiatori ai documentului, Consiliul Local şi Primăria comunei 

Costești, ne angajăm să depunem toate eforturile necesare evoluției localității 

noastre, pentru că dorim să asigurăm condiţii mai bune de trai locuitorilor şi 

generaţiilor viitoare. Implementând împreună Strategia de dezvoltare locală, dăm 

comunității posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, 

de a fi actori activi în procesul de evoluție a comunei noastre.  

Cu stimă, 

 

 

 

Primar, 

Gioabă Nicolae 
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CAPITOLUL 1 

INFORMAȚII GENERALE 

 

1.1. Considerații generale 

DEZVOLTAREA DURABILĂ - reprezintă satisfacerea necesităţilor 

prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi la 

dezvoltare. Dezvoltarea durabilă îmbunătăţeşte calitatea vieţii oamenilor, în limitele 

funcţionării sistemelor de menţinere a vieţii de pe planetă. Dezvoltarea durabilă este 

mai mult un proces de schimbare decât un scop în sine; ea poate introduce noi 

viziuni asupra satelor noastre, dar trebuie să pornească de la interesele comunităţii 

locale.  

DEZVOLTAREA REGIONALĂ - constituie ansamblul politicilor 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării 

strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, 

constituite în “regiuni de dezvoltare” şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al 

Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale 

interesate.  

Pornind de la definiţia Dezvoltării durabile şi cea a Dezvoltării regionale 

orice comunitate rurală modernă trebuie să asimilezeşisăpromoveze o 

viziunestrategicăînceeacepriveştedezvoltareasaviitoare. Lipsauneiasemeneaviziuni 

duce la o activitateadministrativăhaotică, încadrulcăreia se pot rata oportunităţişi se 

consumăiraţionalresursepreţioase. 

Proiecteleşiprogrameleoperaţionalefuncţioneazăcelmai bine atuncicând fac 

partedintr-un cadrucoerentşicândexistă o coordonare la nivel strategic. 

Planificareastrategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei 

publice locale, a unui management strategic integrat la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.  

Dezvoltarea durabilă - a fost definită iniţial în anul 1987 în Raportul 

Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a ONU, cunoscut sub numele de 

Raportul Brundtland: ,,Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabilă 

- de a garanta satisfacerea necesităţilor actuale fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". 
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Noi abordări sunt necesare pentru a rezolva problemele prezentului şi pe 

cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că există o 

profundă schimbare în contextul rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca 

reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe. 

 Ideea aceasta s-a dezvoltat la Conferința Natiunilor Unite pentru Mediu și 

Dezvoltare, denumită și Summitul Pământului de la Rio,  din anul 1992, în cadrul 

căreia a fost exprimată îngrijorarea cu privire la creşterea efectelor negative pe care 

noi oamenii, conştient sau nu, le avem asupra planetei: încălzirea globală, 

distrugerea habitatelor, diminuarea stratului de ozon, poluarea etc. De asemenea, s-a 

subliniat faptul că diferenţa dintre statele lumii cu privire la utilizarea resurselor 

naturale este în continuă creştere, fapt care atrage deosebiri semnificative privind 

nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume.  

În acest sens, ca un început al rezolvării problemelor sociale şi de mediu, 

conducătorii statelor reuniţi la acea conferinţă au semnat o înţelegere cu privire la 

elaborarea unor strategii noi care să asigure o dezvoltare durabilă a societăţii umane, 

numite generic AGENDA 21. Acest document, care abordează problema dezvoltării 

societăților și economiilor prin concentrarea asupra conservării și protectiei 

mediului și a resurselor naturale, este un program de acțiune pentru secolul 21 

orientat către dezvoltarea durabilă.  

Agenda locală 21 (AL21) s-a constituit tot ca o initiativă a Conferinței 

Natiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, reprezentând baza și planul de actiune 

ale conceptului de dezvoltare durabilă. Natiunile care și-au luat angajamentul de a 

lua parte la Agenda 21 sunt monitorizate de Comisia Internațională pentru 

Dezvoltare Durabilă și sunt încurajate să promoveze Agenda 21 la nivel local și 

regional în cadrul propriilor țări. 

”Agenda locală 21” permite administrațiilor locale din întreaga lume să-și 

definească dezvoltarea durabilă pe termen mediu și lung. Agenda Locală 21 trebuie 

să stea la baza activității locale, fiind procesul prin care autorităţile publice locale 

lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru a întocmi planuri de 

acţiune realiste care să stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei.  

Agenda Locală 21 trebuie să propună un model de dezvoltare economică 

care să fie în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale, precum şi cu 

exploatarea raţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant.  
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Noi credem că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul 

istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea 

generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm 

generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de un minimum de cerinţe 

pentru o viaţă sănătoasă. 

 

În anul 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, a fost adoptat 

un document istoric - Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Acest document 

își propune, prin cele 17 obiective ale sale, un viitor mai bun, nu doar pentru noi, dar 

și pentru copiii noștri. Structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile - 

economic, social și de mediu – Agenda 2030 a fost adoptată și de România, dar și de 

Uniunea Europeană.  

 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite 

(ONU) și al 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. 

Autorităţile publice locale dispun de resurse financiare mult mai mici 

decât cele necesare unei dezvoltări durabile. Cheltuirea banilor de la bugetul local 

este restricţionată de diverse cerinţe. În majoritatea cazurilor, comunităţile nu se pot 

aştepta la un ajutor substanţial de la autorităţile publice locale. 

1.2 Concept de strategie de dezvoltare şi indicatorii de dezvoltare 

durabilă  

Strategia de dezvoltare durabilă este un ansamblu de procese participative 

care permit progresul permanent în domeniul analizei, dezbaterii, consolidării 

capacităţilor, a planificării şi mobilizării resurselor existente pe termen scurt, mediu 

și lung. Ea se constituie într-un sistem care serveşte la transpunerea în acţiuni 

concrete a alegerilor făcute, după modalităţi realiste, eficace şi durabile. 
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Strategia de dezvoltare durabilă se bazează pe principii care presupun 

identificarea realistă a rezultatelor scontateşi crearea instrumentelor necesare 

implementării strategiei. 

 Strategia dezvoltării durabile este în fapt un sistem care trebuie să 

cuprindă următoarele elemente: 

 un cadru al organizării întâlnirilor regulate dintre partenerii implicaţi şi 

un instrument de negociere la nivel naţional şi descentralizat permiţând stabilirea 

unei punţi între aceste diferite nivele;  

 viziune comună a dezvoltării durabile şi un ansamblu de obiective 

strategice; 

 un ansamblu de mecanisme flexibile destinate atingerii obiectivelor 

fixate (sistem de informare, mijloace de comunicare şi analiză, angajare la nivel 

internaţional, dispozitive coordonate pentru integrarea diferitelor politici, 

mecanisme de evaluare); 

 principii şi norme susceptibile a fi adoptate de către actorii implicaţi şi 

sectoarele vizate;  

 activităţi experimentale destinate favorizării, învăţării şi însuşirii 

obiectivelor strategiei la nivel local;  

 un secretariat sau alt tip de structură competentă pentru coordonarea 

acestor mecanisme.  

Strategia trebuie să includă de asemenea, mecanisme de evaluare a punerii 

în practică a strategiei. Pentru a cuantifica şi a avea o imagine corectă a dezvoltării 

durabile se impune dezvoltarea unui sistem informaţional statistic în acest domeniu 

la toate nivelele, inclusiv cel local. 

 Abordarea unui sistem de indicatori care să ajute la monitorizarea 

dezvoltării durabile a zonei trebuie să pornească de la obiectivele şi ţintele prevăzute 

în Strategia Judeţeană, Regională şi Naţională şi documentele programatice adoptate 

la nivel naţional. 

 Aceşti indicatori trebuie să fie consensuali şi să dea o imagine 

reprezentativă celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: societate, economie şi 

mediu. În aceeaşi măsură, indicatorii trebuie să fie clari, realişti şi viabili din punct 
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de vedere statistic. Indicatorii trebuie să se poată obţine în timp util şi să fie uşor de 

revizuit în vederea realizării lor.   

Celeşaptecaracteristicialestrategiilorsunturmătoarele:imagineasupraviit

orului, creativitate, flexibilitate, activitate, createpentru acţiune,orientare 

spreschimbare, orientarespreun câştigdurabil.  

O strategienudoarreacţioneazălaschimbări,prinfaptulcăiaînconsiderare 

influenţelediferiţilorfactoriinternişi/sauexterniairegiuniiţintă,darconţinesi 

elementeproactive, construind posibile planuri şi programeceurmează afiaplicate 

pentru diferite situaţii cear aparepe parcurs.Principiulacţiuniicarestălabaza 

uneistrategiidedezvoltaresedatoreazăfaptuluicăea estecompusădeprograme, 

acăroraplicareimplicăacţiuneconcretădirecţionatăspreîmbunătăţirea situaţiei regiunii 

ţintă. Orientarea spre schimbarereiesedin faptul căstrategiile urmăresc elaborarea 

unui pachetdeprogramecare,odatăimplementate,săducălaschimbarepeplansocial,la 

omai bunăvalorificareapotenţialuluilocal,precumşiorientareaactivităţilor 

dedezvoltareîn concordanţă cu proceseleînregistrate peplan local 

1.3 Necesitatea elaborării Strategiei  

Eficienţa actului managerial este condiţionată de evaluarea cât mai exactă 

a situaţiei existente, fixarea de obiective realiste, identificarea măsurilor şi acţiunilor 

care permit realizarea acestora, stabilirea priorităţilor, monitorizarea constantă a 

rezultatelor obţinute şi actualizarea constantă a obiectivelor şi măsurilor. 

 Strategia este tocmai documentul care instituţionalizează această abordare 

şi care trebuie să conducă spre eficientizarea activităţii Primarului şi a Consiliului 

Local.  

Activitatea administraţiei publice locale şi a Primarului reprezintă în 

esenţă o activitate antreprenorială de mare amploare. Gestiunea acestor fluxuri 

influenţează direct starea economică şi socială şi şansele de dezvoltare a comunităţii.  

Din aceste raţiuni orice act de eficientizare managerială devine o 

preocupare constantă şi o obligaţie a Primarului şi a Consiliului Local.  

De ce o Strategie de dezvoltare durabilă? 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării 

unui echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care 

depinde și prin care se definește și contextual care permite realizarea de sine. Acest 

echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și 
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condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de 

societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se 

regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile 

este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și 

pentru generațiile viitoare. 

Dezvoltarea durabilă nu este o reglementare arbitrară ci un model concret, 

realist, profesionist şi eficient de abordare a problemelor pe care le au colectivităţile 

locale. Pe lângă eficienţă se adaugă responsabilitatea pentru generaţiile viitoare. 

Din perspectiva consecinţelor pe care le are în timp orice acţiune prezentă, 

dezvoltarea nu poate fi gândită decât ca o abordare globală, integrată a problemelor. 

Spaţiul, resursele naturale şi umane apar ca valori limitate, fragile, interdependente 

şi ca urmare ele trebuie protejate şi reînnoite constant, ele trebuie exploatate în 

comun (zonal, regional). Dezvoltarea, prin urmare, este singura perspectivă de 

abordare realistă adică responsabilă şi eficientă. 

Obiectivele definite in strategie şi realizarea lor vor avea un impact 

pozitiv asupra comunităţii în ansamblul ei şi în ultimă instanţă asupra fiecărui 

individ sau agent economic.  

 Rolul administraţiei publice locale este să creeze cadrul, să reglementeze, 

să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea locala.  

1.4 Noutăți privind fondurile europene 

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește structura bugetară a Uniunii 

Europene pentru o perioadă de 7 ani, în conformitate cu Strategia Generală a 

Uniuniiși cu Prioritățile Comisiei europene pentru mandatul respectiv.  

Actuala Comisie Europeană și-a propus 6 priorități: 

1. Un pact ecologic pentru Europa, 

2. O economie în slujba oamenilor, 

3. O Europă adaptată erei digitale, 

4. Să protejăm modul de viață European, 

5. O Europă mai puternică pe scena internațională, 

6. Un nou impuls pentru democrația europeană. 

 

În luna iulie 2020, Consiliul European a încheiat un acord istoric menit să 

relanseze economia europeană afectată de criza coronavirusului, plan care se 

bazează pe o datorie comună. Planul prevede un fond de 750 miliarde euro, care ar 
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putea fi împrumutaţi de Comisia Europeană de pe pieţele financiare. Acest fond 

include subvenţii în valoare de 390 miliarde euro, care vor fi alocate statelor celor 

mai afectate de pandemie; aceasta va fi datoria comună ce trebuie rambursată de 

statele membre. În afara acestor subvenţii, 360 miliarde euro vor fi disponibile 

pentru împrumuturi, rambursabile de ţările solicitante. 

Planul de relansare economică este susținut și de Bugetul European 

multianual pentru perioada 2021-2027, care are o valoare  de 1.074 miliarde de euro, 

pentru 7 secțiuni, asfel: 

I. Piața internă, inovație și digital 

II. Coeziune și valori  

III. Resurse naturale și mediu 

IV. Migrație și gestiunea frontierelor 

V. Reziliență, securitate și apărare 

VI.  Vecinătatea și lumea 

VII. Administrația publică europeană 

În cadrul următorului buget 2021-2027, Comisia și-a propus modernizarea 

politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE, care are cinci priorități 

investiționale. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe următoarele 

obiective: ” O Europă mai inteligentă” și ”O Europă mai verde”. Acestor priorități li 

se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție 

de prosperitatea statelor membre. 

Politica de coeziune va continua să sprijine strategiile de dezvoltare 

conduse la nivel local și să dea mai multă autonomie în gestionarea fondurilor de 

către autoritățile publice locale. 

Care sunt diferențele față de perioada 2014-2020? 

 Un sistem de alocare a fondurilor ușor modifcat. Alocarea are încă 

loc în principal în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, însă include, de asemenea, 

noi criterii pentru toate categoriile de regiuni - șomajul în rândul tinerilor,  nivelul 

scăzut de educatie, schimbările climatice și primirea și integrarea imigranților.  

 -„Concentrarea tematică” nu va mai fi la nivel regional,ci la nivel 

național – țările membre vor investi în primele două priorități între 65-85% din 

alocările lor pentru FEDR și FC. 

 Mai multe responsabilități și oportunitățipentru unitățile 

administrativ-teritoriale: statele membre vor avea posibilitatea să ofere 

autorităților publice locale oportunitatea de a elabora și de a pune în aplicare 
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strategii pe deplin integrate, care combină resurse naturale și de mediu, în 

concordanță cu cele 17 obiective ale dezvoltării durabile din Agenda 2030. 

 

1.5  Etapele realizării unei Strategii 

 Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei;  

 Analiza situaţiei actuale;  

 Filozofia şi viziunea pentru viitor; 

 Identificarea resurselor comunităţii;  

 Identificarea problemelor şi a cauzelor care le generează; 

 Formularea obiectivelor;  

 Stabilirea priorităţilor;  

 Implementarea planului de acţiune, crearea programelor;  

 Implementarea şi monitorizarea planului;  

 Evaluarea planului, feed-back; 

 Îmbunătăţirea continuă a strategiei.  

 

1.6 Analiza cadrului strategic  

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: 

naţional, regional şi judeţean. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice 

influenţa pe care strategiile respective o au asupra comunei Costești. Cadrul 

strategic identifică priorităţile stabilite pe perioade de programare. 

NIVEL NAŢIONAL  

Strategia adoptată în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare se înscrie pe 

un număr de 7 direcţii: 

 Dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor conexe, întărirea 

competitivităţii activităţilor economice şi promovarea sectorului privat; 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; 

 Întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de 

a se adapta la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale; 

 Sprijinirea agriculturii şi a dezvoltării rurale;  

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

 Stimularea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, inovării, 

comunicaţiilor, tehnologiei informaţiei şi crearea societăţii informaţionale;  

 Îmbunătăţirea structurii economice a Regiunilor, sprijinirea dezvoltării 

regionale echilibrate şi durabile. Teritoriul României este împărţit în 8 regiuni, 
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reprezentând arii care corespund unor grupuri de judeţe, fără a fi însă unităţi 

teritorial – administrative, formate în urma liberei lor asocieri şi bazate pe o 

înţelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor judeţene respective. Aceste 8 regiuni 

constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională. 

Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele: 

1 – NORD EST: Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui  

2 – SUD EST: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea  

3 – SUD MUNTENIA: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman  

4 – SUD VEST OLTENIA: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea  

5 – VEST: Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş 

6 – NORD VEST: Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu 

Mare 

 7 – CENTRU: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mureş  

8 – BUCUREŞTI ILFOV: Bucureşti, Ilfov.  

 

 NIVEL REGIONAL 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este 

acela de a promova dezvoltarea durabilă și a calitățíi viețíi populației, astfel încât 

aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung și atractivă pentru investiții, 

cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, 

crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și creșterea semnificativă a 

PIB-ului regional.  

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, este 

un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare 

inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, 

mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructura educațională, turism și 

cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi 

locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin 

Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele 

finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin 

adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei 

antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi 

contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin 

asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.  
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Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, care 

face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu 

prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor 

europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe 

același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate 

legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la 

același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS. 

Prioritățile regionale din Planul de dezvoltare regională Sud-Est 2014-

2020 au fost următoarele:  

1. Dezvoltarea urbană durabilă integrată, 

2. Dezvoltarea infrastucturii de transport la nivel regional, 

3. Îmbunătățirea competivității economiei regionale , 

4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional, 

5. Conservarea și protecția mediului înconjurător, 

6. Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile, 

7. Îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate și incluziune 

socială, 

8. Valorificarea superioră a resurselor din mediul natural și modernizarea 

economiei rurale, 

9. Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în condițiile 

specializării regionale inteligente, 

10.  Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale. 

 Cea mai mare parte a resurselor va fi dedicată investiţiilor în 

infrastructură, în special în infrastructura de transport, considerată a fi cheia 

integrării României pe pieţele mondiale şi o condiţie de bază pentru atragerea 

investiţiilor private. 

 Dezvoltarea economiei rurale şi a sectorului primar va reprezenta a doua 

prioritate din punct de vedere al concentrării resurselor. Dat fiind procentul ridicat al 

populaţiei ocupate în domeniul agricol – peste 40% din totalul persoanelor ocupate 

lucrează în agricultură, producând mai puţin de 15% din valoarea adăugată totală – 

dezvoltarea agriculturii reprezintă o problemă majoră pentru dezvoltarea întregii 

ţări.                            

Resursele dedicate creşterii competitivităţii sectorului productiv vor fi 

relativ limitate, deoarece, în acest domeniu Statul are mai mult un rol de sprijin 

asigurând un nivel minim de sprijin al IMM-urilor inovative. 
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NIVEL JUDEȚEAN 

Principalele obiective de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău în 

perioada 2014 – 2020, conform Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Buzău 

și a Planului de acțiuni 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr.101/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt:    

1. Dezvoltarea resurselor umane din instituţii publice 

 Direcţia de dezvoltare 4.1 Populaţia şi resursa umană  

Direcţia de dezvoltare 4.8 Capacitatea administrativă  

2. Dezvoltarea infrastructurii de transport  

Direcţia de dezvoltare 4.4 Infrastructura şi utilităţile  

3. Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea atractivităţii locale 

Direcţia de dezvoltare 4.7 Turismul  

4. Creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

utilitate publică  

Direcţia de dezvoltare 4.2 Educaţia şi cultura  

Direcţia de dezvoltare 4.3 Sănătatea şi asistenţa socială  

Direcţia de dezvoltare 4.9 Eficienţă energetică  

5. Promovarea diversificării activităţilor economice  

Direcţia de dezvoltare 4.6 Mediul economic  

7. Conservarea, protejarea mediului şi utilizarea resurselor alternative 

Direcţia de dezvoltare 4.5 Mediul şi protecţia mediului 

În Planul de acțiuni 2014-2020, cuprins în Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Buzău, comuna Costești figurează cu următoarele proiecte: 

- Finalizarea proiectului „Construire Bază Sportivă Multifuncțională,      

Model II, Comuna Costești”; 

- Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru asfaltarea a 1200 m, sat 

Pietrosu; 

- Reabilitarea și asfaltarea drumului comunal Spătaru-Gomoești, 2886 

m; 

- Realizare Studiu de fezabilitate Alimentare cu gaze, comuna Costești, 

Județul Buzău; 

- Realizarea unui sistem de irigații, comuna Costești, județul Buzău; 

- Realizarea unui sistem de canalizare și statie de epurare ape uzate, 

comunaCostești; 

- Reabilitarea Școlii cu clasele I-IV și Grădiniței din localitatea 

Costești; 
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- Modernizare Sistem public de iluminat stradal - Comuna Costești. 

 

1.7MetodologieprivindelaborareaStrategieidedezvoltaredurabilăaco

muneiCostești 

NecesitateaadaptăriispaţiuluiromânesclacerinţeleUEserăsfrângeprinnecesit

atea adaptării fiecăreiautorităţipublicelocalela 

acestecerinţele.Lucrareaprezentăanalizeazăelementele 

specificecomuneiCosteștiatâtdinpunctdevedereeconomic,social,alinfrastructurii,câtşi

din 

punctdevederealresurselorumaneşialteritoriului.PorninddelaangajamentelepecareRo

mânia şile-aasumatca membru al 

UE,StrategiadedezvoltaredurabilăacomuneiCosteștiîşi propuneo dezvoltaredurabilă 

alocalităţii în contextul european favorabil. 

StrategiaarelabazăinformaţiiobţinuteatâtdelaInstitutulNaţionaldeStatistică,

dela 

UniuneaEuropeană,câtşiinformaţiiobţinuteînurmaunorstudii,rapoarte,cercetări,strate

giişi normelocale,judeţene,regionale,naţionaleşieuropene. Deasemenea,a fost 

implicată  populaţia comunei și angajaţii din Primăria comunei, prin întâlniri cu 

liderii de opinie, întâlniri cu oameni de afaceri locali, chestionare, studii. 

Pentru o punereîn practică adecvată astrategiei, trebuie respectate 

următoarelecondiţii:         

- acordul şi sustinerea dinparteaconsiliuluilocal şi a comunităţii; 

- susţinereadin parteasectorului privat, îndeosebi a componentei 

economice; 

-informareapermanentăa comunităţii cu privirela progresul punerii în  

aplicare;   

- monitorizareapermanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

Strategiade dezvoltaredurabilă a comuneiCostești s-a realizat la 

iniţiativaautorităţilor locale, încontextulîn care cadrul de dezvoltareaplicatpânăacum 

se rezumadoar la Planul Urbanistic General. Cu altecuvinte, era vorba de o viziune 

strict tehnică, limitată la perspectivaamenajăriiteritoriului, ce s-a dovedit insuficientă 

pentrucoordonarea eforturilorde rezolvare a problemelor din ceîn cemai complexe şi 

multi-sectoriale ale comunei. 

Nouaabordare, prinintermediulStrategiei, 

permiteadministraţieipublicesicelorlalţiactorilocali (cetăţeni, societăţicomerciale 

etc.) săîşiplanificeactiunile, dezvoltareaşiafacerile, astfelîncâtsărăspundănevoilor 
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locale şisăvalorificeoportunităţile de dezvoltareidentificate de Strategie. 

Pentru a asigura eficienţa eforturilorde elaborare aStrategiei, s-a optat 

pentru o metodologie 

precisă,careaincluselementeimportantedeimplicaredirectăacomunităţiilocale,prinsoli

citarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de lapremizele ca 

reprezentanţii şi liderii locali 

auinteresul,bazeleşicunoştinţelenecesarepentruareprezentadiverseleintereselocale. 

Astfel, 

elaborareaStrategieidedezvoltarelocalăapresupusunefortasumatdecătreautoritateaexe

cutivă de la nivel local -primar,cu sprijinul echipei deconsultanţă. 

Procesul de elaborare astrategiei acuprins următoareleetape: 

1.7.1Colectareadatelorşianalizaacestora 

Înaceastăetapăs-

aurmăritevaluareaşinevoilorpieţeiforţeidemuncă,bazaeconomicăa 

localităţii,analizacapacităţiiinstituţionalelocale,premiseledezvoltăriieconomicelocale.

Aceste informaţiiau fost 

obţinutefiedirectdelabeneficiariistrategiei(angajaţiiprimărieişilocuitoriicomunei 

Costești)şidinsursestatisticeoficiale.Pentruaceastăetapăprincipalultipdeactivitateeste 

culegereadatelorcaresăpermităodiagnozăcâtmaiclarăaspaţiuluipentrucares-aelaborate 

planul de dezvoltarelocală. 

Pentruaceastas-auurmăritelementefizico-

geografice(formederelief,plasaregeografică, 

factorideriscnatural,zonenaturaleprotejateetc),populaţie(mărimeapopulaţiei,densitate

a, 

evoluţiaşifactoridecreştereaipopulaţiei),locuinţele(racordarealocuinţelorlareteauadea

pă, vechimeaşisiguranţalocuinţelor, materialele de construcţiefolositeetc), 

echiparealocalităţii (apă, iluminat public, racordarea la reţele de telefonie, acces la 

căiledetransportpublicesauprivate), sociale(învăţământ, comunicaţii, 

mortalitateinfantilăetc), mediuşiecologie (apă, aer, sol, păduri). S-a urmărit de 

asemeneaşiidentificareaatractivităţiilocalităţii din punct de vedere al turismului, a 

posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au 

identificatspaţiileverzişievenimenteleculturaleanualesauspecificezonei. 

Aceastăcercetare s-a realizat cu aportul important al întregiiechipe locale 

constantându-se dificultăţi, în principal, datoritălipsei de integrareşicoordonare a 

informaţiilor locale, precum şilipseiunui mod sistematicşicomputerizat de arhivare a 

datelorcare să faciliteze sortareaşi aranjarea multi-criterialăaacestora. 
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Totînaceastăetapă se urmăreşteşianalizaşimonitorizareaagenţilor de 

dezvoltarelocală (instituţiipublice, organizaţii non-guvernamentale, 

întreprinzătoriprivaţi, biserică, şcoalăetc). Tehnicafolosită a 

fostaceeaaancheteisociologice. 

Astfel,aflămatâtgraduldeimplicareal 

agenţilorenumeraţipentrubunulmersallocalităţiidarşiimagineapecareaceştiaoaula 

nivelul localităţiişi în exteriorul ei. 

Culegerea datelors-afăcut prin observaţii pe teren, interviuri, 

chestionare,dezbateri publice. 

LafinalulprimeietapesepoatefaceanalizaSWOTalocalităţii,piatradetemeliepentruelab

orarea strategiei viitoarealocalităţii. 

 

1.7.2Stabilireastrategieidedezvoltaredurabilă 

 

AnalizaSWOTevidenţiazăpuncteleforte(Strengths),slabe(Weaknesses),o

portunităţile 

(Opportunities)şiameninţările(Threats)existentelanivelulcomuneiCostești. 

Aufostde asemeneaidentificateforţeleexterne care arputeaavea fie un 

efectpozitiv fie negativîndezvoltareaulterioară a localităţii. Se 

obţinaşadardirecţiile de dezvoltarelocală: 

a)Identificareaobiectivelorstrategice de dezvoltare - 

enumerareaobiectivelorpentru care a fostelaboratăstrategia; 

menţionareametodologiei de elaborareşi a agenţilor de 

dezvoltarelocalăimplicaţiînprocesulelaborăriistrategiei de dezvoltare, precum 

şiidentificareacâtorvadomeniistrategice de dezvoltare. Acestedomeniivor fi 

utilizatecu prioritateşiîn identificareaobiectiveloroperaţionale. 

b)Obiectiveoperaţionaledezvoltateînteritoriulsupusinvestigaţiei.Progra

muloperativ de dezvoltarelocalătrebuiegândit de cătregrupul de lucru ca un 

sistemcoerentprivinddezvoltarealocalităţii/micro-regiunii/regiunii. 

Înalegereasubprogramelor, celmai important considerenttrebuiesă fie 

iniţiereaunorproiecte de 

dezvoltareconvergenteînvedereaatingeriiobiectivelorstabilite. Condiţiade 

bazăpentruo 

dezvoltarelocalăarmonioasăestepăstrareatradiţiiloreconomiceşisocialecomunitare.

Astfelseajungelasituaţiaîncare,pebaza realităţii existente sepun bazele dezvoltării 
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durabileacomunităţii. 

 

 

 

 

1.7.3Selectareaproiectelordedezvoltarelocală 

Înaceastăetapăseanalizeazăposibilele programesauproiectededezvoltare 

cevorfiprinse înstrategiadedezvoltarelocală.Elesuntgrupateînmaimultescenarii, 

funcţiedegradulde implicarealagenţilordedezvoltare,deperioadanecesară 

pentruimplementareşideloculacestora 

peagendapersoanelorsauaorganizaţiilorînsărcinatecuimplementarealor.Esteobligat

orieo 

discuţieşioanalizăconstructivăcuautorităţilepublicelocale,deoareceelesuntcelecare

potda 

răspunsprivitorlafonduriledisponibileînbugetullocalpentrufinalizareaproiectelorpr

opuse. 

Am intrat,de asemenea,în contact cu serviciile deconcentrate ale 

ministerelor, autorităţijudeţene, companiinaţionale care activează pe 

razajudeţuluiBuzău, cu scopul de a alegeeventualepropuneri de proiectece pot 

sporişidezvoltalocalitatea. Selectareaproiectelor are învederemaimulteaspecte: 

proiectulsăconducă la o îmbunătăţirereală a vieţiicomunităţii, urmărileluisă fie 

suficient de consistenteîncâtsăafecteze o 

parteimportantăacomunităţii,săexistesausăpoatăfi găsiteresurse necesare pentru 

rezolvarea lui. 

Aceastăetapă faceşi o analiză privitoarelaviabilitateaproiectelorpropuse, 

atât din punctde vedere al comunităţii darşi al economiei si alnevoilor populaţiei. 

 

1.7.4Construcţiaplanurilordeacţiune 

Aceastăetapăcentralizeazăinformaţiileobţinuteînprimeletreietape,etapec

eţinmaimult 

departeastrategică.Construcţiaplanurilordeacţiunepregăteşteplanuriledeacţiune,pre

cizează 

toateresurselefinanciaresaudealttipcesuntnecesarepentrufinalizareafiecăruiproiect) 

fie căestevorba de resurse din bugetul local, bugetuljudeţean, 

naţionalsaueuropeansausursefinanciareexterne ale agenţilor economici). 

Deşiînfazăiniţială pot fi identificatemaimulteposibilescenarii de dezvoltare, 
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înaceastăetapă sunt aleseaceleacareasigurăcomuneicelemai mariposibilităţide 

progresşi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei. 

Învedereaatrageriidefinanţărinerambursabile,dupăetapadeprioritizareane

voilorlocale se vaanalizamodulîn care obiectivelepropuse se corelează cu 

obiectiveleexistente la nivelulprogrameloreuropene. Primullucru la care artrebuisă 

se gândeascăcei care concep un proiectestecellegat de rezultateleobţinute ca 

urmareaimplementării cu succes a proiectului. Proiectulreprezintă un instrument 

sauoferămijloacelenecesarepentruatingereaunorobiectivestrategice. 

Dacăproiectelenusuntvăzuteînacestmod,atunciunproiectîncheiatarputeasănuaibăni

ciun efectasupradezvoltării zonei . 

Sefinalizează de asemeneaşispecificaţiiletehnice ale proiectelor (studiice 

sunt necesarepentrufiecareproiect – de fezabilitate, 

proiectetehniceetc.,orarulpentruimplementareaproiectelor, 

derulareaprogramuluifinanciar). Aşadarputemconsideracăetapa de construcţie a 

planurilor de 

acţiuneesteoetapădeimplementare,deverificareşimonitorizareaproiectelor,după 

ceacestea aufost identificate. 

 

1.8. Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile 

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la 

capacitatea de absorbție a acestora. S-au făcut numeroase analize în această direcție, 

încercându-se să se măsoare capacitatea de absorbție a altor state. 

Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica 

Regională al Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care 

influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție: 

 situația macro-economică, 

 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 merge pe scenariul ca la finalizarea implementării proiectelor să 

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 
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costisitoareînsensulcăarcrea o aparență de succesșiarexercita o povarăasupra 

cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanțării). 

Etapele în accesarea Fondurilor Europene sunt: 

• elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei, identificarea și 

prioritizareaproiectelor; 

• consultarea factorilor interesați pe parcursul acestui proces; 

• dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în 

urma unui proces de achiziție publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției 

solicitante); 

• găsirea unei surse de finanțare; 

• completarea și depunerea Cererii de finanțare; 

• evaluarea și selecția; 

• îndeplinirea condițiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor 

de infrastructură); 

• semnarea Contractului de finanțare; 

• implementarea proiectului; 

• evaluarea și auditarea proiectului; 

În cazulproiectelor de infrastructură care implică o 

documentațietehnicăcomplexă, odatăidentificat un proiect, pentrudezvoltarealui se 

parcurg următorii pași: 

• realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte 

cu valori mari și soluții tehnice diferite); 

• elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

• atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

• elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu; 

• elaborarea bugetului; 

• elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de 

specialitate, dacă este cazul; 

• aprobarea studiului de fezabilitate; 

• elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o 

firmă de consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul; 

• elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, 

strategie de vizitare, matricea cadru logic etc.); 

• completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care 

țin de beneficiar; 
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• depunerea proiectului 

Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt: 

• verificarea conformității administrative; 

• verificarea eligibilității (solicitantului, proiectului); 

• evaluarea tehnică și financiară; 

• evaluarea strategică (nu în toate cazurile). 

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la: 

• relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului, 

măsurii pentru care a fost depus spre finanțare; 

• calitatea soluției tehnice; 

• maturitatea proiectului; 

• durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului; 

• capacitatea solicitantului de a implementa, opera și întreține proiectul. 
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CAPITOLUL 2 

FIŞA  DESCRIPTIVĂ  A  COMUNEI  COSTEȘTI 

JUDEŢUL BUZĂU 

MOTTO: 

                               Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

                               Aici orice gând e mai încet 

                              şi inima-ţi zvâcneşte mai rar 

                              ca şi cum nu ţi-ar bate în piept 

ci adânc în pământ undeva. 

                                                         Lucian Blaga 

Primăria comunei Costești 
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PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI COSTEȘTI 

Așezare geografică 

Potrivit Strategiei comunei Costești de dezvoltare a serviciilorsociale, 

aprobateprinHotărâreaConsiliului Local al comuneiCostești nr.71/2019, 

comunaCosteștieste o unitate-administrativteritorială din România, 

situatăînRegiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectivînpartea de sud-vest 

ajudețuluiBuzău. 

ComunaCostești se află la margineaCâmpieiBărăganului, 

înbazinulhidrografic al Călmățuiuluișiestedezvoltată pe ambelelaturi ale 

drumuluieuropean E85 (DN2)București-Buzău-Suceava,acoloundeacestase 

intersectează cu drumulnațional - DN2C (Costești-Slobozia). 

În afară de acestedrumurinaționale, la Costești se ramifică din DN2 

șidrumul județean-DJ203G, care duce la Stâlpu (unde se intersectează 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_St%C3%A2lpu,_Buz%C4%83u
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cu drumulDN1B),Merei -Stațiunea Sărata-Monteoru, Tisău și Măgura (undese 

terminăîn DN10). 

Comuna Costești are în componențăurmătoarelesate:Budișteni, 

Costești (reședința), Gomoești, Groșani, Pietrosu și Spătaru. 

Comuna Costești este 

amplasatăînvecinătateamunicipiulBuzăușiareurmătoriivecini :lanord-

municipiulBuzău șicomunaTintești,lavest-comunaStâlpu,lasud-

comunaMovilaBanului și la est- comuna Gherăseni. 

Suprafața teritorial-administrativă a comunei Costești este 6.082,00 

ha, din care terenul agricol are o suprafață de 4.899, 08 ha, reprezentând o 

pondere de 80,55% din teritoriul comunei.  

 

Demografie 

În anul 2002, conform datelor rezultate în urma recensământului, 

populația comunei era de 5249 locuitori, repartizați pe cele 6 sate astfel: Costești- 

1424 locuitori, Budișteni - 509 locuitori, Gomoești - 225 locuitori, Groșani - 851 

locuitori, Pietrosu - 1313 locuitori și Spătaru- 927 locuitori. 

În anul 2011, anul ultimului recensământ al populației în România, 

totalul populației era de 4817 locuitori, repartizați într-un număr de 1780 gospodării. 

Situația pe sate se prezenta astfel: Costești - 1594 locuitori, Budișteni - 493 

locuitori, Gomoești - 245 locuitori, Groșani - 65 locuitori, Pietrosu - 1130 locuitori 

și Spătaru- 1290 locuitori. 

În funcție de religie, repartizarea populației se prezenta astfel: 

ortodocși-4562 locuitori, penticostali- 9 locuitori, adventiști- 9 locuitori, musulmani 

-5 locuitori, fără informații 232 locuitori. 

In anul 2018,totalulpopulației era de 4962locuitori,distribuițiîntr-un 

număr de 1738 de gospodării.În mod detaliat, 

situațiaesteprezentatăînStrategiacomuneiCostești de dezvoltare a serviciilorsociale, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Costești nr.71/2019. 

 

Istorie 

Săpăturile întreprinse între anii 1998-2007 în marginea de nord-est a 

satului Pietrosu, au relevant existența unui sit cu etape de locuire din neolitic până în 

evul mediu dezvoltat. Astfel, cele mai vechi urme de locuire provin din perioada 

neoliticului mijlociu (cultura Boian, faza Giulești) și sunt reprezentate de 5 bordeie, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Merei,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rata-Monteoru,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tis%C4%83u,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83gura,_Buz%C4%83u
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24 de gropi menajere și de provizii, precum și de numeroase vase ceramic 

fragmentare- borcane, castroane, tipsii, vase cu picior, pahare, cupe etc. Alături de 

ceramica specifică culturii Boian – Giulești, din nivelul de locuire neolitic provin și 

fragmente ceramic de tip Precucuteni I și Vinca C. 

Din prima  epocă a fierului provin dovezi descoperite întâmplător în 

anul 1968 și anume trei celturi (două decorate). 

În stratul de locuire atribuit celei de-a doua epoci a fierului a fost 

identificată o locuință din care provin un vas – borcan fragmentar, lucrat cu mâna, 

un fragment din toarta unei amfore și arcul de la o fibulă din bronz. 

Următoarea etapă de locuire, atribuită civilizației medievale românești, 

a fost cunoscută prin cercetările arheologige sistematice din anul 1998 și până în 

prezent. 

Prima atestare documentară cunoscută și certă a zonei se referă la 

localitatea Groșani și datează din 7 mai 1535. 

Despre localitatea Costești se vorbește pentru prima data în 10 iulie 

1559, într-un document emis la București de domnitorul muntean Mircea Ciobanu. 

Ulterior, satul apare menționat și în alte documente. 

Basil Iorgulescu menționează în lucrarea ”Dicționarul geografic, 

statistic, economic și istoric al județului Buzău” și comuna Costești, plasa Câmpului, 

situate pe ambele maluri ale Călmățuiului, cu următoarele limite: la nord Pădurea 

Spătaru, hotarul moșiei Protopopeasca, pădurea Frasenu,apa Negreasca, moșia 

Odaia Banului; la est este hotarul moșiei Gherăseni până în drumul Sării; la sud o 

parte din hotarul moșiei Cioranca, iar la vest hotarul moșiei Stâlpu, până la pădurea 

Spătaru. 

În 1950, comuna a fost arondată raionului Buzău din regiunea Buzău și 

apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. În anul 1968, odată cu adoptarea legii 

privind organizarea administrativ-teritorială, comuna a revenit la județul Buzău, 

reînființat în componența actuală. 

Comuna Costești, ca unitate administrativ- teritorială în limitele actuale 

datează din anul 1968 și cuprinde 6 sate recunoscute oficial și anume: 

 Costești (reședința comunei) 

 Budișteni 

 Gomoești 

 Groșani 

 Pietrosu 

 Spătaru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
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Monumente istorice 

Două obiective de pe teritoriul comunei Costești au fost incluse în lista 

monumentelor istorice din județul Buzău, ambele ca situri arheologice de interes 

local. 

 Unul este situl de la Costești, aflatînspatele morii de la extremitatea estică 

a satului, cuprinzând o necropolă din perioada Halstatt și o așezare medievală din 

secolele al XVI-lea–al XVIII-lea.  

Cel de-al doilea se află în zona fostei ferme zootehnice din satul Pietrosu, 

cuprinzând  trei așezări — una din neoliticul târziu (mileniile al V-la–al IV-lea 

î.e.n.), una aparținând culturii Monteoru (Epoca Bronzului, mileniile al III-lea–al II-

lea î.e.n.) și o alta din epoca migrațiilor (secolul al IV-lea e.n.). 

De asemenea, este binecunoscută contribuția generalului Gușă Ștefan la 

victoria Revoluției române din data de 22 decembrie 1989. În cinsteaacestui mare 

erou al țării,autoritățilepublice locale, împreună cu familiașireprezentanțiiBisericii 

din satulSpătaru, s-au implicatînridicareaunui monument/mormânt în 

incintaBisericii ”SfântulȘtefan din localitate”. 

 

 

 

 

Mormântul Generalului GUȘĂ ȘTEFAN 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Monteoru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epoca_Bronzului
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Biserica din satul Costești 
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CAPITOLUL 3 

ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI COSTEȘTI 
   

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și microregională reprezintă 

unul dintre pașii ceimaiimportanți care susținprocesele de dezvoltarelocalăși micro-

regională, condiționândșiinfluențândîn mare măsură evoluția acestora.  

Acest tip de strategie clarifică direcțiile și domeniile spre care se 

orientează eforturile de dezvoltare a comunităților pe termen scurt, mediu și lung. 

 

a. Binele cetăţenilor este binele comunităţii locale (binele public) şi acesta semnifică 

dezvoltare locală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

b. Autoritatea publică locală are menirea de a asigura dezvoltarea locală  prin 

implicarea tuturor actorilor (factorilor interesaţi) şi prin raportarea la toate 

domeniile dezvoltării. 

DA NU 

c. Serviciile publice sunt instrumentele autorităţii publice locale prin care 

aceasta contribuie la dezvoltarea locală. 
 DA  NU 

d. Adecvarea serviciilor publice la starea colectivităţii şi la domeniile Dezvoltării 

induce dezvoltarea locală, adică binele public. 

DA NU 
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Administraţia publicălocală, prinserviciile pe care le oferă, 

condiţioneazăputernicexistenţafiecăruiindividatât din 

perspectivaformăriipersonalităţii, câtşi a evoluţiei/exprimării sale încalitate de 

cetăţean. Consecinţeleacestuifaptobiectiv sunt profundeşivizeazădeopotrivăpartea 

(individul) şiîntregul (colectivitatea, societatea), stareaşievoluţiaacestora.  

Mult mai potrivită este corelareadirectă a calităţiiprestaţiei 

(eficacitateaşieficienţa) uneiadministraţii locale, adică a 

aşteptărilorceloradministraţi, cu nivelul de civilizaţie. O asemeneaînţelegere a 

fenomenelorsocialeimpunetrecerea de la o abordarearbitrară, la una ştiinţifică, 

conştientă. Aceastapresupuneexistenţauneievaluăririguroase a 

stăriişievoluţieiuneicomunităţi locale.   

Dacă dezvoltarea locală exprimă finalitatea unui asemenea demers, o 

adevărată ecuaţie de stare a colectivităţii locale şi, totodată, cadrul general de 

analiză, atunci domeniile dezvoltării locale sunt perspectivele esenţiale de măsurare 

şi de acţiune strategică. Ceea ce rămâne de stabilit este doar definirea conceptelor şi 

identificarea parametrilor/variabilelor (serviciu public, administraţie publică locală, 

descentralizare, deconcentrare, privatizare, dezvoltare locală, domenii ale 

dezvoltării, factori interesaţi etc.) şi a relaţiilor dintre aceştia. 
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 Principiile care stau la baza întocmirii acestui document sunt: 

 a) - Principiul cunoașterii trăsăturilor locale. 

Astfel că, Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată în urma 

consultării populației și a actorilor locali implicați în dezvoltareaa locală, urmare 

unei atente și riguroase analize a realităților economice, sociale și culturale de la 

nivelulcomunei Costești. 

b) - Principiul parteneriatului. 

Între agentul de dezvoltare pe de o parte și autorități, instituții publice, 

agenți economici și alți reprezentanți ai comunității, pe de altă parte, a existat o bună 

colaborare. 

c) - Principiul realității. 

Programul de dezvoltare strategică prezintă potențialul, stadiul de 

dezvoltare și baza de pornire în cadrul procesului dezvoltării durabile. 

d) - Principiul continuității și sustenabilității. 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei va fi îmbunătățit 

continuu și după aprobarea lui în Consiliul Local al comunei Costești. 

e) - Principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii 

Europene în perioada 2021-2027, cu obiectivele ”Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030”, cu Planul Național 

de Dezvoltare Locală, precum și cu cele prevăzute în Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Buzău. 

Utilitatea elaborării programelor de dezvoltare strategică este 

susținută de argumente care în esență vizează: 

 utilizarea resurselor umane și logistice existente; elaborarea 

planului strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu și lung, la 

gestionarea mai eficientă a resurselor locale (financiare, umane, naturale, logistice) 

permițând mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii 

obiectivelor propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 existența unui plan de dezvoltare; acesta crează și facilitează 

obținerea resurselor financiare care să susțină proiectele de dezvoltare la nivel local. 

Rolul planului este de a clarifica pentru toți factorii implicați în programul de 

dezvoltare care sunt obiectivele urmărite pe termen mediu și lung, strategia de 
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dezvoltare locală urmând a modifica optica elaborării strategiilor conjuncturale (prin 

care se urmărește satisfacerea unor nevoi imediate) și a celor de supraviețuire 

(folosite adesea în comunitățile fără posibilități financiare). Astfel, perspectiva 

imediată trebuie înlocuită cu perspectiva dezvoltării strategice durabile. 

Scopul acesteilucrărieste de a face o diagnoză a spațiului rural la 

nivelulcomuneiCostești, învedereaidentificăriiprincipalelorprobleme cu care se 

confruntăcomunitateașidefiniriiuneistrategii de dezvoltarelocală durabilă. 

La realizarea acestei strategii de dezvoltare și-au adus aportul 

autoritățile publice locale, instituțiile publice, agenții economici reprezentativi și 

liderii de opinie din comună. 

 

3.1.AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL 

Așezare geografică 

Întrucât comunaCosteștiestedezvoltată pe ambelelaturi ale 

drumuluieuropean E85 (DN2) București-Buzău-Suceava, reprezintă un mare 

avantajpentrusectorul economic, darșiagricoldeoarece, facilitează transportul de 

mărfuri către și dinspre marile centre urbane. 

Cadrul natural 

Comuna Costeștiaparțineunitățiimajore de câmpie - CâmpiaRomână 

(prinextremitateanord-esticăcunoscută sub numele de CâmpiaBuzăului), 

caracterizatăprintr-o suprafațărelativplană, cu zone largi, ridicate sau coborâte, 

provocate de depunerile eoliene caracteristice zonelor de câmpie. 

Relieful local are aspect de depresiune, închisă de jur-împrejur de 

dealuri de medie altitudine: 300-475m. 

Pe teritoriul comuneiCosteștieste predominant cernoziumul de fâneață, 

darexistășisoluri de luncăîn zona de influență a râuluiCălmățui, fapt care a 

influențatdezvoltareavegetației de tip silvostepășivegetație de luncășisărături. 

Însușirilefizice ale solului permit executareaunorlucrări agricole de calitate când 

solul este aprovizionat cu apă cel puțin 50% din capacitatea de câmp. 

Terenurile sunt favorabile dezvoltării pășunilor, cultivării cerealelor, 

sfeclei de zahăr, cartofului și a tomatelor. 
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Hidrogeologia 

Principalul curs de apă din zonă este pârâul Călmățui, care în prezent 

are o influență importantă în regimul hidrogeologic prin lunca extinsă ce se dezvoltă 

între satele Costești și Spătaru. 

În această zonă de luncă apele Călmățuiului sunt puternic mineralizate, 

originea acestora fiindîn zona subcarpatică, ce se 

caracterizeazăprinprezențasaramurii la suprafață, careemanăsuficientesăruripentru a 

fi transportate de acestpârâu. 

Clima și calitatea aerului 

Din punct de vedere climatic teritoriul comunei este inclus într-un spațiu 

unde se întâlnește un pronunțat caracter de continentalism, cu contraste mari de la 

vară la iarnă. 

Temperatura medie anuală este de aproximativ 12 grade C. Potențialul 

caloric al zonei este ridicat, fiind apreciat la 125 kcal/cmp. 

Umezeala relativă este destul de redusă comparativ cu alte regiuni 

depresionare ale județului, sub influența circulației continentale din est și a efectelor 

descendenței aerului peste culmile Carpaților. 

Vegetația și fauna 

Vegetația comunei Costești este una de stepă, specifică Câmpiei 

Bărăganului, dominate de graminee: pirul, păiușul, compozite: pelinul, măturica.  

Vegetația cultivată este reprezentată în primul rând prin plante de câmp. 

De asemenea, cultura viței de vie și a pomilor fructiferi găsesc condiții optime 

pentru dezvoltare. 

Dintre speciile pomicole: prunul, mărul, cireșul, vișinul sunt mai 

răspândite, iar nucul, părul, caisul și piersicul se găsesc în număr mai mic, în special 

în livezile din gospodăriile individuale. 

Condițiile naturale și economice din comună au dat posibilitatea extinderii 

plantelor agricole de mare cultură și anume: grâul de toamnă, porumbul, floarea-

soarelui, culture care în anii favorabili asigură producții mari. Orzul de toamnă da 

producții mari când nu suferă de pe urma gerului, iar orzul de primăvară, ovăzul, 

mazărea și fasolea sunt compatibile condițiilor naturale, dând producții 

mulțumitoare. 

Pe teritoriul comunei vegetația forestieră ocupă suprafețe restrânse care 

sunt reprezentate de către: stejarul brumăriu, stejarul pufos, ulmul, frasinul, părul 

pădureț și altele. 
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Flora de arbuști este formată din: porumbar, sânger, măceș și mur, iar pe 

sărături vegetează sărăcica, brânca sica și altele. Pe malurile bălților întâlnim zone 

de rogoz, stuf și papură. 

Ca plante medicinale întâlnim mușețelul, cimbrul de câmp, coada 

șoricelului, soc, traista ciobanului și altele, pe care sătenii le strâng în cantități mici 

pentru nevoile casei. 

Ca faună, întâlnim popândăul, hârciogul și iepurele. 

Deși bogat în specii, dar nu foarte mare din punct de vedere numeric, 

fondul cinegetic este valorificat doar întâmplător de către localnici cu ocazia 

vânătorilor. 

Dintre speciile de păsări, cele mai numeroase sunt cioara de semănătură, 

vrabia, presura de grădină, graurul, dumbrăveasca și prigoria. 

 

3.2.RESURSELE NATURALE 

Roca mamă pe care s-au format solurile din această zonă sunt luturile 

loessoide- cu textură ușoară și mijlocie -slab coezive, de culoare gălbuie cu nuanțe 

roșcate, cu porozitate mare și cu un conținut ridicat de CaCO3.  

Sub această pătură de luturi se găsesc nisipuri friabile, carbonatate, 

nisipuri care apar la suprafață în zone puternic erodate. 

Din punct de vedere litologic, terenul este alcătuit din depozite 

proluvial deluviale și eolienne de vârsta erei neozoice.  

La suprafață este stratul de sol vegetal de grosime 0,3-0,5 m și urmează 

un strat de praf argilos macroporic cu grosime de 0,6-5 m. Acestea stau pe un strat 

de nisip argilos sau nisip afânat. 

La baza acestor depozite se întâțlnește un orizont grosier alcătuit din 

pietrișuri cu nisipuri grosiere. 

Având în vedere această structură a terenului rezultă importanța 

resurselor de materiale de construcții: nisipuri și balast. Aceste materiale constituie 

resurse de bază în vederea refacerii și modernizării infrastructurii în comuna 

Costești și în special a celei rutiere. 

De asemenea, solul fertil este propice culturilor Agricole și a pomilor 

fructiferi, mai ales că există potențial atât din punct de vedere al suprafețelor 

disponibile, cât și din punct de vedere al forței de muncă existente, atât calificată cât 

și necalificată.  
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3.3. RESURSELE UMANE 

În perspectiva următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor 

trebuie cercetate mai complex, în multiplele lor corelaţii demografice şi social-

economice, având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă nu poate omite 

rolul pe care familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii. 

În viitor se va extinde fondul de informaţii care să caracterizeze 

evoluţia în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale 

convieţuirii umane,din care să se desprindă prin studiu aspecte privind: 

• fenomenul de îmbătrânire a populaţei; 

• creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor 

monoparentale; 

• evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în 

cadrul familiei; 

• structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor 

întreţinuţi; 

• componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale; 

• statutul femeilor în cadrul familiei; 

• fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în 

străinătate şi altele. 

Conform Recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei 

Costeștiera de4817 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din anul 

2002, când se înregistraseră 5249 locuitori. 

Din datele demografice ale ultimilor ani se poate observa, din păcate, 

tendința descendentă a numărului de locuitori, tendință ce se poate observa atât la 

nivelul județului Buzău, dar și la nivel național. 

Cauza depopulării comunei se găsește, pe de o parte, în migrarea forței 

de muncă spre zone mai dezvoltate din punct de vedere economic și care oferă mai 

multe posibilități în a găsi un loc de muncă, atât în țară cât și în străinătate, iar pe de 

altă parte în procesul de îmbătrânire a populației și de creștere alarmantă a 

mortalității în detrimentul unei natalități foarte scăzute. 

Densitatea medie în comuna Costești este de numai 79 locuitori/km 

pătrat, chiar dacă suprafața comunei este mare 6082 ha. De altfel, acest lucru se 

poate observa foarte bine la numărul de locuitori din fiecare sat: 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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 Nr. 

crt. 

Satul Număr locuitori 

1 Costești 1594 

2 Budișteni 493 

3 Gomoești  245 

4 Groșani 65 

5 Pietrosu 1130 

6 Spătaru 1290 

 

 

Structura pe vârste (2011 sau 2018) arată astfel: 

În ceea ce privește componența pe sexe avem : - 52,65 % femei  

                      - 47,35 % bărbați 

Forța de muncă activă de la nivelul comunei este ocupată în domenii 

ca: 

- industrie – 420 persoane, 

- servicii de utilitate publică – 6 persoane, 

- comerț – 60 persoane, 

- transport – 20 persoane, 

- turism și restaurante – 10 persoane, 

- asigurări - 4 persoane, 

- activități independente – 60 persoane, 

- administrație publică, asigurări sociale – 100 persoane, 

-  învățământ – 70 persoane. 

Cealaltă jumătate este reprezentată de forța de muncă activă neocupată. 

Cei ce fac parte din această categorie muncesc doar ocazional și practică de obicei 

munca la negru. 

Cei ce nu sunt încadrați în muncă sau nu au nici un fel de venit 

beneficiază în comuna Cozieni de următoarea formă de protecție socială: ajutoare 

sociale acordate conform Legii nr.416/2001 a venitului minim garantat - 124 familii 

sau persoane singure. 
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3.4. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Lanivelul comuneiexistă2cabinetemedicaleindividuale de 

medicinăgenerală: însatulSpătarușiînsatulCostești, în care îșidesfășoară activitatea 3 

medici de familie. 

Pe teritoriulcomuneiexistă 2 farmaciiumane, una însatulSpatarușiuna 

însatul Costești. 

Pe teritoriul comunei există și un cabinet stomatologic. 

Comuna Costești a contractat finanțarea nerambursabilă, prin intermediul 

POR, pentru proiectul”Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și 

Elena”, situat în satul Costești.  

Căminul și-a începutactivitatea la data 01.11.2016, sub 

autoritateaConsiliului Local Costești, fărăpersonalitatejuridicășiacordăservicii de 

asistențăsocialăpersoanelorvârstnice care beneficiază de pensie, 

înconditiileprevăzute de HotărâreaConsiliului Local Costești nr.85/2016 

privindaprobareaRegulamentuluideOrganizare șiFunctionarea 

CăminuluipentruPersoaneVârstnice, cu modificărileulterioareși de 

HotărâreaConsiliului Local Costești nr.84/2016 privindaprobareacostuluimediu 

lunar. 
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Căminuldispunedeunnumărde42delocuri,fiindocupat la 

capacitatemaximă. 

Problemele de sănătate publică din România sunt următoarele:  

1. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, inclusiv al 

infecţiilor nosocomiale.  

2. Necesitatea unui program special pentru supravegherea şi controlul 

bolilor transmisibile prioritare (tuberculoza, infecţia HIV/SIDA, bolile cu 

transmitere sexuală).  

3. Imunizările obligatorii.  

4. Supravegherea factorilor de risc pentru sănătate cu următoarele 

prioritaţi: securitatea alimentului, calitatea apei potabile, calitatea aerului (expunerea 

la plumb şi benzen), expunerea profesională la noxe.  

5. Promovarea 

sănătăţiişieducaţiapentrusănătateprinacţiuniprivinddeprinderile de igienă ale 

populaţiei, stilul de viaţăsănătos (combatereafumatului, consumului de 

alcoolşidroguri), prevenireabolilor cu transmiteresexuală (inclusiv a infecţiei HIV) 

şi a tuberculozei. Bolileinfecţioaserămân o problemă de sănătatepublică de 

actualitateînRomânia. 

O altă problemă rămâne hepatita virală de tip A care a înregistrat o 

incidenţă crescută, în special la copiii din colectivităţile şcolare şi din zonele cu 

deficienţe în aprovizionarea cu apă potabilă. 

 

3.5. AGRICULTURA 

Comunaestecunoscutăîndeosebipentruactivitateaagricolădecultivareater

enului și de creștere a animalelor,daractivitățileautorizate înacestsectorsuntpuține. 

Principalaresursănaturalăpentrupreocupărileproductivealepopulațieilocale 

îl 

constituiefondulagricol,teritoriulcomuneiCostestidispunânddeoofertănaturalădeosebi

tdefavorabilăpentrudezvoltareaagriculturiicaocupațieeconomicădebază,dominatdepro

ducțiadecerealeși deplantetehnice. 

Inceeacepriveșteproductiavegetală, pomicultura, legumicultura, 

viticultura, darșisectorulzootehnic,  acestea  se practică  la  nivel  de  

gospodăriiindividuale, producțiafiinddestinatăîn mare parteconsumului din 

cadrulgospodăriilor.Trebuieremarcatfaptulcăproprietățileînagricultură sunt excesiv 

de fragmentate, creând un dezechilibru mare întreagricultura de subzistență și 

exploatațiile mari – comerciale. 
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Trebuie să se dezvolte o agricultură modernă din punct de vedere al 

exploatațiilor agricole și al gradului de tehnologizare care să producă pentru piață, și 

să asigure hrana populației. 

România are cele mai multe exploatații agricole din UE, cifra de 

4.256.000 reprezentând 29,39% din totalul fermelor europene.  

În comuna Costești au existat în trecut atât ferme zootehnice, cât și 

pomicole (fostele IAS-uri și CAP-uri).  

Astăzi se regăsesc la un nivel foarte scăzut însă există atât intenții cât și 

potențial în acest sens. De altfel, ca și la nivel național, agricultura trebuie privită și 

considerată ca fiind principalul susținător al economiei locale și al dezvoltării ei. 

Dezvoltarea agriculturii a fost posibilă și este în continuare avantajată 

de faptul că localitatea dispune de mari suprafețe de teren agricol –4.899,08 ha, 

clima fiind propice activităților specifice acestui domeniu și ceea ce este foarte 

important existența forței de muncă disponibilă atât calificată, cât și necalificată. 

Structura terenurilor după modul de folosință (conform Planului 

Urbanistic General al comunei) este următoarea: 

a) Terenuri agricole : total  -5263 ha    -              

- arabil                        -  3645 ha 

 - pășuni   - 1253 ha 

 - fânețe   -   236 ha 

 - viță de vie             -   116 ha 

 - livezi   -   13 ha 

 - pepiniere pomicole -     38 ha 

b)  Terenuri neagricole: total  - 819 ha 

  - vegetație forestieră                 - 350 ha 

 - ape și bălți  - 122 ha 

 - teren neproductiv -  30 ha 

 - curți construcții  -  210 ha 

- terenuri degradate  -   30 ha 

Pe terenul arabil al comunei sunt culturi de grâu, porumb, floarea 

soarelui, soia și rapiță. Pentru dezvoltarea producției vegetale sunt necesare investiții 

în achiziția de utilaje și tehnologii noi. 

Sectorul pomicultură nu s-a dezvoltat, livezile și pepinierele fiind 

întâlnite în gospodării individuale. 

Cultura legumelor se practică la nivel de gospodării individuale. Cele 

mai cultivate legume sunt tomatele, ardeiul, ceapa, vinetele, arpagicul și pepenii. 
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Clima este favorabilă cultivării legumelor, însă este nevoie de investiții pentru 

realizarea de sisteme de irigații. 

De asemenea, este nevoie de existența unor centre de colectare și 

valorificare a producției locale. 

Sunt cultivate cu viță de vie aproximativ 116 ha, în cadrul gospodăriilor 

individuale și cu soiuri hibride. 

Situația existentă în cadrul sectorului zootehnic este sub așteptări în 

raport cu producția vegetală a comunei și cu suprafața de pășune existență- 

aproximativ 1.253 ha. 

Pentru ca acest sector să se dezvolte este necesar să se înființeze 

asociații ale crescătorilor de animale, care să aducă investiții/fonduri comunitare în 

tehnologii moderne. Totodată, este necesară și atragerea investițiilor în unități de 

prelucrare a produselor animaliere.   

Șeptelul în localitatea Costești cuprindea, conform ultimelor date 

statistice, următoarele efective: 

B

ovine 

O

bovine 

P

porcine 

P

păsări 

C

cabaline 

4

5000 

1

70 

1

300 

1

10.000 

3

22 

În ambele sectoare însă nu există unități de prelucrare primară a 

produselor obținute pe raza comunei ceea ce reprezintă un dezavantaj care trebuie 

eliminat pe termen lung. 

La limita de nord a intravilanului satului Spătaru se află o pădure ce 

ocupă o suprafață de 371 ha, din care numai 19 ha sunt în proprietatea Ocolului 

silvic, restul de 352 ha fiind retrocedate foștilor proprietari. 

Pădurea Spătaru este situată la o distanță de 7 km de municipiul Buzău 

și în ea întâlnim următoarele specii de arbori: frasin pufos, stejar peduncular, frasin 

de luncă, ulm, arțar, stejar brumăriu și jugastru. 

Pădurea Spătaru, care a făcut parte din Codrul Vlăsiei, este declarată 

rezervație naturală forestieră pe o suprafață de aproximativ 165 ha. 

Menționăm câteva din obiectivele principale care trebuiesc urmărite : 

 promovarea ” neo-ruralismului” și stabilizarea tinerilor la sate, în 

contextul creșterii calității vieții, păstrării culturii tradiționale și protecției mediului 

înconjurător în zona rurală; 

 creșterea dimensiunilor și competitivității gospodăriilor țărănești ca 

ferme agricole familiale comerciale moderne; 
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 îmbunătățirea desfacerii și creșterea nivelului de valorificare a 

producției agricole; 

 dezvoltarea unei agriculturi durabile; 

 dezvoltarea în zona rurală a prelucrărilor produselor agricole, a 

serviciilor și a IMM-urilor neagricole. 

 

3.6. INFRASTRUCTURA 

 Date generale la nivel de județ 

Ca și o caracteristică a infrastructurii județului Buzău se poate observa 

că marea majoritate a comunităților sunt sărace, cu căi de acces rudimentare spre 

alte comunități, rețeaua feroviară este slab dezvoltată, există o mare discrepanță 

între telecomunicațiile din mediul urban și cel rural. Dotările edilitare în zonele 

rurale sunt cvasiinexistente, mai ales în cele situate la distanțe mai mari de 

municipiul Buzău.   

De asemenea, potențialul turistic al județului este prea puțin valorificat 

în raport cu obiectivele turistice existente (monumente istorice și geologice, muzee, 

vestigii istorice și rupestre, case memoriale etc.).  

 

Infrastructura rutieră 

Obiectivul principal în sectorul transporturilor este acela de a oferi o 

infrastructură dezvoltată în mod adecvat, modernă şi durabilă, întreţinută în mod 

corespunzător, care să faciliteze o circulaţie sigură şi eficientă a persoanelor şi a 

bunurilor la nivel naţional şi local şi care să contribuie în mod pozitiv şi semnificativ 

la dezvoltarea economică a României. 

Comuna Costești este situată în partea de sud-vest a județului Buzău. 

Comuna este străbătută de drumul national DN2 , pe ambele laturi fiind amplasate 

satele Spătaru și Costești. Drumul DN2 este modernizat și este într-o stare bună. 

Acest drum national leagă capitala București de frontira cu Ucraina, prin punctul 

vamal Siret. El străbate de la sud la nord partea de est a României și trece prin 

importante orase ale țării. 

Din drumul DN2 se desprinde drumul comunal DC37, pe raza satului 

Spătaru și face legătura su satul Gomoești. 

În apropierea zonei centrale a satului Costești , pe un traseu aproape 

paralel cu albia pârâului Călmățui este drumul județean DJ 203G, care face legătura  

cu satele Pietrosu și Groșani, spre comuna Stâlpu. 
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Drumul național DN2, împreună cu drumul județean și drumurile 

comunale asigură o foarte bună legătură cu comunele învecinate și cu municipiul 

Buzău. De asemenea, la limita de sud a satului Costești, pe drumul DN2, începe 

drumul national DN2C, care asigurălegătura  comunei Costești cu comuna 

Gherăseni.  

Pe teritoriul comunei Costești se află și drumurile comunale: 

- DC 156 cu traseul Costești- Budișteni- Gherăseni; 

- DC37 cu traseul Spătaru-Gomoiești; 

- DC 155 cu traseul Spătaru- Pădurea Spătaru. 

Rețeaua de drumuri comunale măsoară aproximativ 5,2 km, cea a 

drumurilor sătești este de aproximativ 30,84 km, iar rețeaua de străzi măsoară 

aproximativ 50 km.. 

Marea majoritate a acestor drumuri comunale și sătești au fost reabilitate, 

cu excepția celor din cartierul nou Spătaru care sunt balastate și se găsesc într-o 

stare avansată de deteriorare, mai ales din cauza ploilor abundente.  

Din acest motiv,una dintre prioritățile autorităților publice locale o 

reprezintă reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri de pe raza comunei. 

 

Infrastructura de utilități 

a)Alimentareacuapă și canalizare 

Comuna Costești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, 

functional în satele Costești și Pietrosu. 

În satul Spătaru este în curs de execuție  un sistem centralizat de 

alimentare cu apă format dintr-o sursă de apă (2 foraje), conducta de aducțiune, 

rețele de distribuție și gospodărie de apă. 

GospodăriiledincomunaCosteștinu 

dispundeunsistemcentralizatdecanalizare.Oastfeldeinvestiţie,deamenajareareţeleidec

analizareşiauneistaţii deepurarelanivelulcomuneia 

fostprevăzutăînPortofoliuldeproiectealcomuneiCosteștipentru perioada2014–

2020,reprezentândoprioritateaautorităţiipublicelocalepentruperioadaimediat 

următoare. 

Pe viitor, unul dintre obiectivele de dezvoltare a comunei îl va reprezenta 

extinderea acestei rețele în întreaga comună. 

 

 

b)Alimentareacuenergieelectrică 

Localitățile comunei Costești sunt racordate la Sistemul Energetic 
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national prin linii electrice de medie tensiune de 20kv de tip aerian, montate pe 

stâlpi de beton. Menționăm că în zona limitrofă a comunei Costești există traseul a 

două linii aeriene LEA 110kv. 

Prin intermediul posturilor de transformare aeriene se alimentează 

rețelele electrice de joasă tensiune care deservesc toată gama de consumatori din 

comună. 

Comuna Costești dispune de rețea de alimentare cu energie electrică și 

de iluminat public. 

c)Alimentarecugazenaturale 

Încălzirea locuințelor se face în prezent cu sobe pe combustibil solid sau 

centrale termice proprii cu combustibil lichid sau solid.  

În satele comunei Costești nu există reţea de gaz metan, dar comuna a 

aderat în anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 

2020”. 

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului public de 

alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuție a gazelor naturale, 

(denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal destinate înființării, modernizării și/ sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza 

Strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de 

dezvoltare).  

În anul 2020 s-au demarat întocmirea Studiilor de fezabilitate pentru 

alimentarea cu gaze a localităților care au aderat la această Asociație.  

d)TelefonieșicabluTV 
 

Din punct 

devederealtelefonieimobile,teritoriulcomuneiesteacoperitdeantenelecompaniilor: 

Orange, Vodafone și Telecom.   

Conformdatelorstatisticeraportatela jumătateaanului2020şifurnizate de 

DirecțiaJudeţeană de StatisticăBuzău, la nivelulcomuneiCosteștiexistăunnumăr de 

1500 de abonaţi la reţeauade internet. 

 

 

 

3.7. MEDIU 
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Activitateaumană are efectecomplexeasupramediului natural, 

atâtpozitive, câtşi negative. Soluleste prima resursăcepoate fi 

transformatăintensdatorităfactoruluiantropic. Există o serie de activităţiprin care 

se ajunge la degradareasolurilor. Întreacestea seenumeră: 

1)Aplicareaunor agrotehnici necorespunzătoarecareduc la 

tasareasolului; 

2)Poluareasoluluiprintratamentechimiceintenseşiiraţionalepesticide,îngr

ăşăminte chimice) ce afectează pânza freatică; 

3)Poluareasoluluişi a pânzeifreaticeprindeversareaşi împrăştiereade 

dejecţii animale;  

4) Defrişărileiraţionalepracticateînpăduritransformă dramatic mediul 

natural atât din punct de vederepeisagistic, câtşi din punctul de vedere al 

echilibrului bio-pedo-climatic, fondulforestieravând un rolfoarteimportant 

înpăstrareaacestuiechilibru. 

5) 

Depozitareagunoaielorînlocurineamenajatedăunaspectdezolant,adăugându-se 

toxicitateaunoradintrematerialele aruncate. 

 

3.8. ECONOMIE LOCALĂ 

Activitătileeconomiceautorizatespecificecomunei sunt de tip 

producțieagricolă, de tip comercialși de tipulprestărilor de servicii. Activitățile sunt 

realizate de societățicomerciale, societățiagricole, asociațiifamilialeșialtetipuri de 

întreprinzătoriparticulari. 

Comerțul se concretizează lanivelulcomuneidoarprincele31 de 

societățiexistente care comercializeazăîn general produsealimentarede 

strictănecesitate. Se poateobservacășiînacestdomeniuestenevoiede dezvoltareputând 

fi, alături de agricultură, unreal susținător al dezvoltării locale. 

Serviciile sunt reprezentate doar deo sucursală CEC. 

 

3.9. ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

”OMUL nu devine om decât prin educație” –E. Kant 

Umanitatea vede în educație, o practică socială curentă și permanentă, un 

„instrument indispensabil pentru a atinge idealurile păcii, libertății și dreptății 

sociale”. Educația copiilor este foarte importantă pentru viitor, de aceea se caută 

metode eficiente și moderne pentru a fi câștigati de partea bună a societății. 
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Dincolo de toate acestea, educatia reprezintă afectiunea noastră față de 

copii și tineri în încercarea de a-i pregăti pentru locul pe care-l vor ocupa în 

familie, instituții, dar și în comunitate. 

Dacă aspirăm cu adevărat la o societate emancipată material, social și 

spiritual, părintii și profesorii vor găsi o cale de a face front comun, fără să excludă 

copilul, ajutându-l cu tact si blandete să evite multe evenimente care-l pot marca. 

Un copil educat corect este un câștig pentru societate. Educatia lui se concretizează 

atât acasă cât și la scoală, rostul educatiei este de a-l pregăti pe copil pentru viață, 

pentru viitorul lui, pentru lumea în care va trăi. Educatia din familie și scoală are 

rolul de a-l pregăti pe copil in vederea solutionării situatiilor conflictuale, 

conservându-i in acelasi timp iubirea pentru adevăr, făcându-l mai puternic. 

Este cunoscut la nivelul tuturor instituțiilor regresul constant al şcolii 

româneşti în general, al şcolii rurale, în particular, în ultimii treizeci de ani. 

La mai bine de o sută de ani de la ministeriatul lui Spiru Haret, când şcoala rurală 

românească făcuse progrese incontestabile, ne aflăm în faţa unei situaţii dramatice: 

copiii nu mai merg la şcoală, multe şcoli rurale se desfiinţează din lipsă de resurse 

umane, profesorii nu mai sunt atraşi de acest apostolat pentru a ridica nivelul 

cultural al satelor, pentru a contribui la acea visată emancipare a maselor prin 

educaţie şi prin cultură. 

Din lucrările elaborate, pe baza unei cercetări riguroase în teritoriu, de 

către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ne putem face, teoretic, o imagine asupra 

stării învăţământului românesc la început de mileniu şi de secol. 

Din diagnoza complexă reies dificultăţile şi problemele referitoare la 

calitatea resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi carenţele ofertei de 

educaţie. Politicile educaţionale sunt parte a acestei analize obiective, dramatice în 

multe părţi ale ei, încercarea de ieşire din starea de criză fiind evidentă în 

propunerea unor „strategii de ameliorare” a calităţii educaţiei în zonele rurale. 

Din experienţa activităţii cadrelor didactice în mediul rural, am putea 

spune că situaţia este mai dramatică întrucât, această situaţie face parte din viaţa de 

zi cu zi.  

În măsura în care şcolile rurale au o încadrare bună sau acceptabilă cu 

cadre didactice la nivelul unei pregătiri medii, calitatea educaţiei este în mare 

măsură asigurată. An de an, la începutul lunii septembrie, directorii de şcoli din 

mediul rural se străduiesc pentru a acoperi încadrarea la toate clasele. Iată prima 

problemă cu care se confruntă învăţământul rural, căci, în afara unor cadre didactice 

din localitate, puţini sunt cei care mai sunt atraşi de perspectiva unei cariere 
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didactice la ţară. Parfumulvieţii la ţară nu mai ispiteşte pe nimeni, iar cariera 

didactică este, pentru cei mai mulţi tineri, neatractivă.  

Nivelul de sărăcie în satele româneşti influenţează în mare parte 

învăţământul rural, prin nivelul de frecvenţă a elevilor. Lucrările amintite indică 

cifre îngrijorătoare: 1,4% dintre copiii din învăţământul primar şi 1,7% dintre cei din 

învăţământul gimnazial au abandonat şcoala; la aceştia se adaugă 3,68% dintre 

copiii din învăţământul primar şi 3,75% dintre copiii din învăţământul gimnazial 

care nu au frecventat niciodată şcoala.. În această situaţie, nu putem să nu ne 

întrebăm: ce vor face aceşti copii în viitor?  

Pentru copiii din mediul rural, problemele cu care se confruntă cei din 

mediul urban – dependenţa de internet, de reţelele de socializare, absenteismul dat 

de preferinţa de a petrece timpul în baruri etc., familia fiind în dificultatea de a 

monitoriza timpul elevului–cad pe planul al doilea. Există, însă, şi pentru ei unele 

ameninţări ale mass-media care promovează „modele“ de viaţă discutabile. La 

aceasta s-ar putea adăuga oferta tot mai scăzută pe piaţa muncii, fapt ce-i va obliga 

pe mulţi dintre ei să ia, asemenea părinţilor lor, calea străinătăţii. 

La confluenţă de mileniu şi de secol, învăţământul rural românesc 

traversează o perioadă dificilă. Fără o strategie eficientă care să implice toate 

instituţiile la nivel social-politic şi economic, şcoala din mediul rural va fi în 

suferinţă. Mai este posibil să o revigorăm, să înmulţim numărul acelor dascăli de 

vocaţie al căror etalon a rămas Domnu’ Trandafir? Dar părinţi ca Smaranda 

Creangă, în stare „să toarcă-n furcă“, dar să-şi vadă copilul la şcoală? Mai poate 

schimba şcoala destine? 

Referindu-ne la starea școlilor din comuna Costești putem spune că este în 

momentul de față acceptabilă, însă mai necesită modernizări și dotări cu utilități în 

conformitate cu cerințele europene. 

Lanivelulcomunei Costești există2școli și3grădinițe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala din satul Spătaru 
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Grădinița din satul Costești 
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În cele două școli sunt înscriși 600 de elevi în învățământul primar și  

învățământul gimnazial. 

Cadrele didactice din învățământulprimarșigimnazial: 53 cadre 

didactice. 
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În comună există o bază sportivă corespunzătoare standardelor în 

domeniu. 

În contextul transformărilor care au 

caracterizatsocietatearomâneascăînultimuldeceniușijumătate, 

reformasistemuluieducaționalocupă un loc aparte: prindinamicășicuprindere, ea a 

devansatmajoritateareformelorsectoriale, beneficiind de o importantămobilizare de 

resurseumaneșifinanciareîn interior, iar pe plan extern de surseobținuteprinproiecte 

ale BănciiMondialeșiprograme Phare. 

Cu excepția unor măsuri specifice (de exemplu reabilitarea de școli, 

facilitarea transportului pentru elevii din satele îndepărtate, comasarea unor școli, 

dotarea bibliotecilor școlare etc.), nu au existat programe de dezvoltare de ansamblu 

și prioritară pentru învățământul rural. 

Aceasta a dus la apariția unor efecte secundare ale reformei, care au 

afectat echitatea și au accentuat distanța care există între mediul rural și mediul 

urban, discrepanțele dintre elevii din mediul urban și mediul rural, între ratele 

participării, ale absolvirii, ale urmării ciiclurilor superioare de învățământ, ca să nu 

mai vorbim de discrepanțe în ceea ce privește condițiile materiale în general și cele 

privind desfășurarea procesului didactic. 

Când vorbim de o asemenea intervenție în învățământul rural, memoria 

noastră culturală atașează din punct de vedere al semnificației sale sociale două 

imagini definitorii:  

• Prima esteaceea a dascălului de la țară, apostolulneamului, cel care 

educă nu doarcopii, daresteși un educator al comunitățiiși un lider al acesteia. El 

dădovadă de sacrificiu, de patriotism, de dragoste de oameni și de credință în 

misiunea sa.  

• A doua imagine esteaceea a copiilor de la țară, cei care pleacă la 

orașsăînvețe carte, la îndemnuldascăluluiși cu sacrificiulpărințilorși care 

reușescînviață, în cultură, în politică. 

Aceste imagini trebuie restaurate, readuse în realitate sau trebuie să ne 

îndreptăm spre altceva? 
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3.10. CULTURĂ ȘI CULTE 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL şi dotarea 

aşezămintelor culturale din mediul mic urban are ca obiectiv principal creşterea 

accesului populaţiei din mediul mic urban la infrastructură modernă, educaţie, 

cultură şi coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi 

dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi va lua în considerare 

potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia 

clădirii, cât și derularea unor activități specifice. 

Teoriile culturale contemporane consideră patrimoniul cultural drept o 

parte a Patrimoniului, domeniu în care patrimoniul cultural se completează armonios 

cu patrimoniul natural. Împreună, cele două subdomenii constituie moştenirea pe 

care fiecare generaţie o lasă urmaşilor. În această schemă logică, subdomeniul 

patrimoniului cultural cuprinde patrimoniul cultural material – cel imobil 

(monumentele istorice) şi cel mobil (mai ales bunurile culturale aflate în muzee şi 

colecţii) – şi patrimoniul cultural imaterial 

Patrimoniul cultural imobilconstituieceamaivaloroasăcomponentă a 

patrimoniului cultural, atâtînceeacepriveştevaloareamaterialădirectă, câtşiînraport cu 

posibilităţile de inserţie a unorcomponenteextraculturale. 

Trebuiemenţionatcăpatrimoniul cultural imobileste o sintagmă care 

desemneazăceeace, întermenigenerici, poartănumele de monumenteistoriceşi 

include nu doarmonumenteleistorice, ci şiansamblurileşisiturile istorice. Patrimoniul 

cultural imobil nu se limitează la patrimoniul construit, sintagmă care exclude cele 

mai multe dintre siturile arheologice.  

IncomunaCosteștiexistă un Cămin cultural și2 

Bibliotecicomunale.Numarul de volume din cadrulbiblioteciloreste de 8057. 

La nivelul comunei existăși un ansamblu artistic. 

Nuexistăevenimenteculturale de tipulserbărilorcâmpeneștisauserbări ale 

gospodarilor din comună.Acestfapt se datoreazădistanțeifoartemici de 

municipiulBuzău, care oferămulte oportunități de petrecere a timpului liber pentru 

cetățenii din localitățile învecinate. 
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Activitățile desfășurate în acest cămin cultural sunt puține și rare, în 

general fiind vorba de serbări școlare, uneori spectacole și din când în când 

evenimen-te sociale (nunți, botezuri). 

Nu dispunem de manifestări aparținând următoarelor domenii: 

-practici sociale, ritualuri și evenimente festive, jocuri de copii și jocuri   

sportive tradiționale;  

-cunoștințe și practici referitoare la natură și la univers;  

- tehnici legate de meșteșuguri tradiționale.  

În ceea ce privește cultele, în comună sunt 5 biserici de rit ortodox. 

Unele dintre lăcașurile de cult sunt foarte vechi fiind declarate monumente istorice. 

De asemenea, unele se află în restaurare, pentru a fi consolidate sau pentru a li se 

reface pictura. 

Prin contribuțiaoamenilor din comunitateși a autoritățilorpublice locale 

s-au construit case praznicaleînparohiileCostești, Spătaru, GomoeștișiBudișteni. 

Trebuie menționat faptul că s-a înființat Grupul etno-folk denumit 

”Coronița”, sub îndrumarea doamnei învățătoare Gușă Nicoleta. Astfel, a prins viață 

o idee mai veche, menită să conserve și să ducă mai departe tradițiile locale. 

 

Biserici din satele Budișteni, Groșani și Pietrosu 
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CAPITOLUL 4 
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 PERCEPȚIA POPULAȚIEI ASUPRA COMUNEI COSTEȘTI 
 

Înperioadaiulie-august 2020,SCKRISTALCONSTRUCTSRL 

arealizatun studiuprivindidentificareaproblemelormajoredincomunaCosteștişi 

formulareaviziuniide dezvoltarelocală -componentăaplanului de 

elaborareaStrategieide dezvoltaredurabilă. 

Studiul s-a concentrat pe două aspecte:  

opinia locuitorilor din comuna Costești;     

  opinia angajaţilor din Primăria comunei. 

Chestionareleelaborate de către SC KRISTAL CONSTRUCT SRL au 

avut ca scop identificareacaracteristicilorcelordouăgrupuriţintăvizate (din punct 

de vedere al vârstei, pregătiriiprofesionale, activităţiiprofesionale). De 

asemeneaestevizatşimodulîn care aceştiavădanumiteelementeceţin de 

activitateaautorităţii locale, câtşicalitateaserviciiloroferite de aceasta, 

problemelecelemai grave din localitate, percepţiadesprepropria 

comuna,nemulţumiri. 

Scopula fostelaborareauneianalizebazate pe percepţiainternă a 

locuitorilorşiidentificareaunorsoluţiice pot asiguraelaborareastrategiei de 

dezvoltarelocală. Implicareaactivă a cetăţenilorşi a 

tuturorcelorlalţifactoriinteresaţipoateasigura o maibunăimplementare a 

proiectelorîn perioada2021-2027. 

4.1. Grupulţintă 
 

Pentrua identificaproblemelelocalităţiipercepute la 

nivelullocuitorilorcomuneiCosteștis-a făcut o analiză, având ca grupţintă40 de 

respondenţi. Caracteristicileacestora sunt prezentate pe scurtînurmătoareleanalize: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Costești, județul Buzău, 

                                               pentru  perioada 2021-2027”  

  

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaleleaspecte pe care s-a pus accentulșiponderea lor 

înpreocupărilelocuitorilor pot fi observateînpaginileurmătoare sub forma unor pie-

charturi. În prima fază o săanalizămproblemele care au fost considerategrave. 

Primaîntrebare a vizatimpresiagenerală a 

locuitorilorînceeacepriveştecomunaîn care trǎiescşiaşteptările pe care aceştia le au 

de la comunaîn care trǎiesc. 

 

 

Unprocent identic de populaţie a răspunscăestemulţumită de activitatea 

din Primărieşi implicit de angajaţiiacesteia. Aşteptărilemajoritare ale 

populaţieiprivindactivitateaautorităţilorpublicelocale sunt:crearea de noilocuri de 

muncă, comunicarea cu cetăţenii, transformareacomuneiCosteștiîntr-o 

comunăpentrutineri, îmbunătățireainfrastructuriirutiere, salubrizarealocalității, 

subvenţiipentrutineriîntreprinzători, accesulpersoanelor cu handicap 

înlocurilepubliceşiînmijloacele de transport, 

promovarealocalităţiiprineducaţieşispectacole, cursuri de formareprofesională, 

investitori. 
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Lanivel local informareapopulaţieiprivindactivitateaprimaruluişi a 

consiliului local se face prin diverse căi: prin mass-media, afișarea pe site-ul 

primarieișiprinsocializarea la nivel personal întremembriicomunitǎţii. Grila de 

maijos ne aratăpondereasurselor de informare la nivelullocuitorilorcomunei: 

 

 

 

 

 

 

 

Scopulchestionarului,pelângăatributulsăuinformativ,estedeadepistaprinc

ipaleleproblemeşiinterese ale locuitorilor,problemecevorfianalizate înelaborarea 
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prezenteiStrategii. 

Peprimul loc înlistaproblemeloridentificate se aflănumărul mare al 

persoanelorsărace,  99% dintrerespondenţiidentificândaceastăproblemă la nivel 

local. Pe un fond internaţionalmarcat de crizaeconomicășisanitarăîndelungată, 

atâtagenţii economici locali, câtşipopulaţiacomunei a resimţitpierderileeconomice. 

Lipsalocurilor de muncăestecauzatăşi de o slabădezvoltareaindustriei la nivel 

local şi de lipsauneieconomii sustenabile. 

Peacelaşinivel de gravitate se aflǎşilipsalocurilor de muncă, 95% 

dintrerespondenţiridicândaceastăproblemă, celedouăelementefiindstrânscorelate. 

 

 

Făcând un calculobservăm ca atâtdrumurile, câtşicuraţenialocalităţii sunt 

probleme notate cu 38% ,respectiv 31% ca fiinddestul degrave. 

Înceea ce priveşte drumurile, procentele menţionate vizează raportul dintre 

lungimea reţelei de drumuri modernizate (prin modernizareînţelegăndu-secel 

puţin stadiul de asfaltare)şi lungimea totală areţelei de drumuri de la nivelul 

comunei Costești.  
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ÎntrebaţidacăîncomunaCosteștiexistenţacâinilorcomunitarireprezintăoproble

mă, majoritatealocuitorilor comuneiau punctat-o în proporţie de86% cafiindpuţin 

gravă. 
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 Întrebaţi de stareacabinetelormedicaleşi a serviciilormedicale, 16% 

dintrerespondenţi ca aceastaeste o problemăgravă. 

 

 
 

Înceea ce priveşte sistemul educaţional, 25% dintre locuitori consideră 

această problemăcel puţin gravă, 12%din populaţie nevrând să răspundă la 

această întrebare. 

 

 

 

PrintreproblemeleidentificateîncomunaCostești se numărăalimentarea cu 

apă/canalizarea, respectivlipsaalimentării cu gaze, se observăcăîncomună18%, 

respectiv46% din populaţieconsiderândcăaceastaeste o problemă destul de gravă. 
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Referitor la transportul în comun, problema a fost considerată destul de gravă 

de către 9% dintre respondenți. 
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Unaltaspectceţine de autoritateapublicălocală, gestionate bine,sunt 

iluminatul public şisiguranţastrăzii: 68%, respectiv 24% din 

persoanelechestionateconsiderăcăacestea nu sunt probleme grave în 

comunaCostești. 

 

 
 

 
 

 

 Înceeacepriveştelocuriledejoacăpentrucopiirespectiv,locuriledepetrecereati

mpului liber,locuitoriicomuneiCostești sunt mulţumiţiînprocent de 21%, doar 

34% respectiv 44% considerândcăaceste două probleme suntgrave. 
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Chestionarulaplicatlocuitorilor a avut ca scop şianalizasocială a 

locuitorilor, din punct de vedere al nivelului de traişi al posibilitǎţilorfinanciare. 

Analiza s-a bazat pe răspunsuri la o serie de 

întrebăricevizeazăviaţapersonalăşicadrul familial şigradul de mulţumire pe care 

acestea le oferălocuitorilorcomuneiCostești.Astfel: 

81% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de viaţa lorîn general;  

  76% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de ocupaţia lor; 

81% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de locuinţa în carestau;  

  81% dintrerespondenţi suntmulţumiţi de familialor; 

66% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de bunurile pecarele 

posedăîngospodărie;   

66% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de alimentaţia pecareşi-o pot 

asigura; 

74% dintrerespondenţi sunt mulţumiţi de vecinii pe care îi au. 

 

 4.2. PercepţiaangajaţilorPrimărieiasupra comuneiCostești.  

Grupulţintă 

Chestionarula fostaplicatpentru20 de angajaţi din 

cadrulPrimărieiCostești, funcţionaripublicişi personal contractual, grup cu 

următoarelecaracteristicimajore: 
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Distribuțiapesexeagrupuluiinvestigatesteunafireascăpentruinstituţiilepu

blicedin România, undeponderea femeiloreste îngeneralmai maredecât a bǎrbaţilor. 

Înceeacepriveştevârstaangajaţilor din Primărie, observăm un 

echilibruîntrecategoriile de vârstă 30-50 de ani şi 50-60 de ani. O 

altăconcluzieestecă nu există personal tânărangajat. Acestapoate fi un 

lucrupozitiv, analizândprinprismaexperienţei pe care o persoanăadultă o 

poatefurnizauneiinstituţiipubliceşi a cunoştinţelordobândite, dareste o categorie cu 

o ostilitate medie faţă de procesele deschimbare. 

Lipsatinerilorpoate fi o urmare a faptuluicămajoritateacelor care 

îţifinalizeazăstudiilesuperioarepleacă din localitate. Acestaeste un efect al 

proximităţiiașezăriicomuneiCostești de oraşemari precum BuzăușiBucurești. 
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ScopuluneianalizecomparativearăspunsurilorangajaţilordinPrimărieşi 

a locuitorilorcomuneiCostești (cumulatǎ cu faptulcǎangajaţii din Primǎrie sunt 

şilocuitori ai comunei) este de a evidenţiadiferenţele de perspectivă ale 

celordouăcategoriiasupraaceluiaşisubiect. Înurmătoarele pie-

charturivomevidenţiaaşadarproblemele pe care angajaţiiautoritǎţii locale le percep 

ca fiindcelemaistringente. 

Înplus,rezultateleobţinute pot fi şi un 

ajutorconsiderabilînîmbunătăţireacalităţiiaparatuluiPrimăriei.  
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Lafelcaşiîncazulanalizeiprecedente,locuriledemuncăsuntperceputeca

omare 

problemăîncomună.Înceeacepriveştepersoanelesăraceînsă,numai54%dintreangajaţ

ii Primăriei consideră că aceasta este o problemăgravă. 

Urmǎtoareleproblemeidentificate, ca şimaidevreme sunt drumurile, 

curăţenialocalităţii, problemacâinilorvagabonzişiproblemalocuinţelor. 

Printreproblemelemaipuţin grave se numărăaceleaşi, procentelediferind cu 

aproximativ +5 sau -5 procenteînmajoritateacazurilor. 

Ostrategie de dezvoltaredurabilăpresupuneşicrearea de parteneriate, 

pentru o maibunăgestionare a resurselor (fie eleumane, financiaresautimp) 

darşipentruasigurareasustenabilităţiiproiectelorşiiniţiativeloriniţiatoruluişi a 

factorilorinteresaţi. Întrebaţi de modulîn care privescgradul de dezvoltare al 

parteneriatului public-privatîncomunaCostești, angajaţii din Primărieau răspuns: 

 

 

 

 

 Laîntrebarea“dacăaţiaveaposibilitateasăîncepeţionouăactivitate,aţiale

gesălucraţi 

totîndomeniuladministraţieipublice?”:64%aurăspunscăda,ceeacedovedeşteoataşar

efaţăde locul de muncăşi faţă de activitateape care o desfăşoară. 
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Viziuneaangajaţilor din 

PrimărieasupracomuneiCosteștiesteînsprijinuldezvoltăriidurabile din punct de 

vedere social, printr-o maibunăvalorificare a resurselor locale, 

atragereainvestitorilorşi a investiţiilor. Percepţia lor este un indicator important 

deoareceangajaţiiprivesclucrurile din interior şi pot furnizainformaţiiprivitor la 

modulîn care activitateapoatefi îmbunătaţită. 

Oîntrebarerelevantăînceeacepriveşteproiecteleurmǎtoareeste 

“cepǎrereaveţidesprecotaîn care au fost elaborate proiecte din 

fondurinerambursabile/extrabugetare?” - 65% dintreangajaţiconsideră ca 

proporţiaacestoraşiatragereaacestortipuri de fonduri a 

fostcelpuţininsuficientǎînanii anteriori. 

Gradulde absorbţie al fonduriloreuropene de 

cătreunitateaadministrativteritorială - ComunaCosteștipoate fi 

măritşiprincursurispecializateaplicateangajaţilor dinPrimărie, 

avândînvederecădoar o micǎpartedintreei au beneficiat de astfel de cursuriîn 

ultima perioadă. 

Investiţiaînresurseumanepoate genera atâtresursefinanciare,câtşi o 

dezvoltaresocială, o maibunăincluziunesocială a categoriilordefavorizate, un 

progres al comunei, asigurândastfelpremiseleuneidezvoltăridurabile. 
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 Strategiade dezvoltaredurabilătrebuiesăţinăcont de 

intereselemembrilorcomunităţii, aşa cum au reieşitele din studiiledejaexistente la 

nivelulcomunei, câtşi din chestionareleaplicate de către SC KRISTAL 

CONSTRUCT SRL. 

În acest scop a fostnecesară o identificare a problemelorprincipale din 

comună, aşa cum sunt elepercepute de cătrelocuitoriicomuneiși de cătreangajaţii 

din Primărie. Obiectivulurmărit a fostidentificarea priorităţilor de dezvoltare ale 

comunei Costești pentru perioada 2021-2027. 
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CAPITOLUL 5 

STUDIU DIAGNOSTIC - ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT a fost creată inițial ca instrument de formulare a 

strategiilor întreprinderilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a 

punctelor strategice cheie, cât și identificarea alternativelor strategice. Analiza 

SWOT este aplicată în prezent și în cadrul analizei socio-economice a localității, 

fiind utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării participative în cadrul 

administrației publice. 

Analiza SWOT se bazează pe un cadru codificat, care obligă persoanele 

implicate în procesul de planificare să urmărească etape precise, începând  de la 

analiză până la strategii, trecând printr-o evaluare completă a implicațiilor/ 

consecințelor fiecărei alegeri efectuate. 

Pe scurt, analiza SWOT reprezintă un cadru complet și consistent pe care 

persoanele implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste. 

Această metodă de lucru oferă ajutor pentru a face distincția între probleme, riscuri 

și oportunități. 

Tehnica SWOT de discuție/analiză și cercetare se bazează pe tehnica 

”brainstorming”, care s-ar traduce printr-o discuție cu durata limitata între 

persoanele implicate în activitatea de planificare. Este evident faptul că, înainte de 

”brainstorming” este necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general a 

situației existente pentru a exista o”bază comună” de lucru în cadrul discuțiilor 

pentru toți participanții.  

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment 

ce, de cele mai multe ori, persoanele de la nivel local dispun de o informare 

asimetrică și au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Din punct de vedere teoretic, analiza SWOT este orientată spre 

omogenizarea preferințelor persoanelor implicate.„ 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent 

de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  

- construiește pe Punctele Tari - Strengths,  
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- elimină Punctele Slabe - Weaknesses, 

- exploatează Oportunitățile - Opportunitiesși 

- îndepărtează Amenințările -Threats. 

 

ObiectivulanalizeiSWOTesteaceladearecomandastrategiilecareasigurăc

eamaibună 

armonizareîntremediulexternşimediulintern.Prinalegereastrategieicorecteauneiorg

anizaţii,se poateinfluenţaimpactulacestorforţeînavantajulorganizaţiei.  

 

Întrebăricheiecarepotîndruma analiza strategică: 

 

 

Pentru o mai bună caracterizare a comunei Costești vom elabora în 

paginile următoare analize SWOT pentru fiecare dintre axele principale de interes. 

Domeniile ce fac obiectul analizei sunt: 

1. Agricultura, 

2.Resurse umane și piața muncii, 

3. Educația și cultura, 

4.Economie și dezvoltare locală, 

5. Infrastructura și calitatea mediului. 
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5.1. AGRICULTURA  

Agricultură - Puncte tari  

- terenul agricol reprezintă una dintre principalele resurse naturale ale 

comunei, având o pondere de peste 80% din teritoriu;  

- terenul arabil favorizează cultivarea unei game largi de culturi agricole,  

- există condiții favorabile și tradiție pentru dezvoltarea activității 

zootehnice în comună și de creștere a animalelor în gospodăriile 

individuale; există un număr mare de animale în gospodării; 

- Există condiții favorabile pentru cultivarea anumitor soiuri de pomi 

fructiferi pe acest tip de teren; 

- Există condiții favorabile pentru cultivarea anumitor soiuri de legume; 

- Distanță mică față de municipiul Buzău și drumuri bune până la cele mai 

apropiate centre urbane. 

 

Agricultură - Puncte slabe  

-număr redus de activități autorizate în domeniul agricol; 

- lipsa unui sistem de irigații la nivel de comună; 

 - lipsa unor investiții majore în domeniul agricol; 

- inexistența unor centre de colectare, prelucrare și de valorificare 

superioară a produselor agricole; 

- lipsa unor exploatații mari care să permită angajarea specialiștilor în 

domeniul agricol;  

- forța de muncă cu profil agricol este insuficientă și îmbătrânită;  

- lipsa resurselor financiare pentru modernizarea exploatațiilor agricole 

existente; 

 -  promovarea ineficientă a produselor agricole din zonă; 

- lipsa serviciilor de consultanță locale pentru cei interesați să înființeze 

exploatații agricole. 

 

Agricultură– Oportunități 

- înființarea unor asociații pentru exploatații agricole autorizate; 

- există condiții naturale de obținere a unor producții agricole ecologice;  

- existența unor programe de finanțare pentru reabilitarea și întreținerea 

pășunilor; 
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- înființarea unor centre de colectare, prelucrare și de valorificare 

superioară a produselor agricole; 

- înființarea de ferme agro-zootehnice; 

- existența unor programe naționale de sprijinire pentru cei interesați să 

înființaze exploatații agricole; 

- serviciioferite de cătreOficiuljudețeanpentruconsultanțăagricolă din 

județul Buzău. 

 

Agricultură– Amenințări 

- frecvența ridicată a perioadelor secetoase și a fenomenelor extreme 

datorate schimbărilor climatice; 

- legislație fiscală nepredictibilă;  

- slaba informare a lucrătorilor din agricultură și din zootehnie cu privire 

la legislația europeană și națională; 

- concurența importurilor de produse agricole din țările UE, produse care 

vin cu prețuri mai mici decât cele autohtone;  

- lipsa de experiență în elaborarea și implementarea unor proiecte 

finanțate din fonduri europene în acest domeniu. 

 

5.2.RESURSE UMANEȘI PIAȚA MUNCII 

Resurse umane și piața muncii – Puncte tari 

- populația activă a comunei Costești deține o pondere importantă în total 

populație- peste 50%; 

- nivelul pretențiilor în domeniul salarizării este unul rezonabil pentru 

antreprenori; 

- rata infracționalității este redusă; 

- nivelul de educație și de calificare al resursei umane este unul acceptabil; 

- există disponibilitatea pentru calificare / recalificare a forței de muncă. 

 

Resurse umane și piața muncii – Puncte slabe 

- există fenomenul de îmbătrânire a populației; 

- adaptabilitate scăzută la schimbările actuale privind  activitățile 

economice și și calificarea forței de muncă; 

- existența șomajului de lungă durată pentru multe persoane apte de 

muncă; 
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- migrarea persoanelor către  mediul urban și către alte state din UE care 

oferă salarii atractive; 

- cultura antreprenorială slabă. 

 

Resurse umane și piața muncii - Oportunități 

- există posibilitatea accesării de către cei aflați în căutarea unui loc de 

muncă, în calitate de beneficiari, a unor programe de reconversie 

profesională, finanțate din fonduri europene; 

- există finanțări pentru IMM-uri pentru crearea unor noi locuri de muncă  

pentru someri; 

- grad redus de ocupare profesională la nivelul comunei; 

- existența unor modele de succes la nivelul comunei. 

 

Resurse umane și piața muncii – Amenințări 

- scăderea numărului de persoane calificate la nivel local, datorită 

migrației forței de muncă; 

- creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți de liceu și de facultăți; 

- existența fenomenului de muncă” la negru”; 

- dispariția activităților tradiționale locale. 

 

5.3. EDUCAȚIA ȘI CULTURA 

Educația și cultura- Puncte tari 

- există două școli în comună;  

- există 3 grădinițe în comună; 

- există un management școlar adecvat;  

- existențaunui cămin cultural; 

- există pe teritoriul comunei cinci biserici ortodoxe; 

- comuna deține un patrimoniu cultural autentic, care poate fi valorificat. 

 

Educația și cultura- Puncte slabe 

- scăderea numărului de elevi în învătâmântul primar și gimnazial, urmare 

scăderii demografice a populației; 

- inexistența unui liceu în comună; 

- nivelul relativ scăzut al educației școlare în rândul populației; 
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Educația și cultura - Oportunități 

- existența unor programe europene și naționale  pentru facilitarea 

accesului la educație a persoanelor dezavantajate; 

- construcția unui Centru de zi pentru copii; 

- orientarea elevilor către învățământul dual și tehnic;  

- organizarea la nivel local a unor competiții sportive  și cultural- 

artistice. 

 

Educația și cultura – Amenințări 

- scăderea gradului de școlarizarea în rândul tinerilor; 

- scăderea numărului de elevi, datorită scăderii numărului populației; 

- creșterea fenomenului de migrație al populației tinere;  

- slaba informare a părinților și elevilor referitor la oportunitățile oferite 

de către învățământul dual și tehnic. 

 

5.4. ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 

Economie și dezvoltare locală – Puncte tari 

- există un potențial natural ridicat pentru desfășurarea unor activități 

agricole în regim de performanță crescută; 

- există producție agricolă suficientă pentru industria alimentară, astfel: 

grâu, porumb, cartofi, legume, floarea-soarelui; 

- existența unei tradiții locale în creșterea animalelor; 

- accesul direct la drumul european E85 și drumuri județene care 

facilitează comerțul cu produse de orice fel; 

- există forță de muncă neocupată la nivelul comunei; 

- comerțul cu ridicata și cu amănuntul la nivel local este diversificat și 

dezvoltat; 

- există o comunitate de afaceri locală, care are potențial de dezvoltare. 

 

Economie și dezvoltare locală – Puncte slabe 

- infrastructura de bază este insuficient dezvoltată: lipsa alimentării cu 

gaze naturale și lipsa sistemului de canalizare; 
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- lipsa societăților comerciale în domeniul industriei alimentare și 

ușoare; 

- resurse financiare la nivel local insuficiente pentru realizarea unor 

inestiții majore în domeniul agricol și zootehnic; 

- lipsa inițiativei locale pentru înființarea de asociații agricole sau 

zootehnice; 

- slaba preocupare a lucrătorilor din agricultură pentru implementarea 

noilor tehnologii; 

- slaba mediatizare referitoare la programele naționale și europene cu 

privire la sprijinul acordat IMM-urilor.  

 

Economie și dezvoltare locală – Oportunități 

- dezvoltarea unor activități economice rentabile atât în domeniul 

producției agricole cât și al comerțului; 

- existența condițiilor de promovare rapidă și de desfacere a producției 

obținute la nivel local; 

- existența unor clădiri și terenuri disponibile pentru dezvoltarea unor 

afaceri de profil la nivel local; 

- posibilitatea înființării unor unități care să valorifice producția locală; 

- creșterea asistenței financiare din partea UE pentru sectorul IMM-

urilor; 

- existența programelor naționale de sprijin pentru înființarea de IMM -

uri. 

- disponibilitatea autorităților publice locale de a încheia parteneriate 

pentru înființarea și dezvoltarea unor parcuri de producere a energiei 

verzi. 

 

Economie și dezvoltare locală – Amenințări 

- instabilitate legislativă în ceea ce privește programele guvernamentale 

de susținere a IMM-urilor și a micilor producători; 

- politica de creditare bancară care nu încurajează investițiile; 

- interesul redus al investitorilor mari de a dezvolta investiții în zonă; 

- reducerea ponderii populației active la nivelul comunei; 

- scăderea productivității muncii datorită lipsei investițiilor în noi 

tehnologii. 
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5.5. INFRASTRUCTURA ȘI CALITATEA MEDIULUI 

Infrastructura și calitatea mediului – Puncte tari 

- accesul direct la drumuri europene și județene care fac legătura cu 

principalele centre urbane apropiate; 

- existența unui sistem de alimentare cu apă în comună;  

- existența rețelei de telecomunicații: telefonie fixă/mobilă, internet și 

cablu TV; 

- întreaga localitate este electrificată; 

- principalele drumuri comunale beneficiază de iluminat public; 

- infrastructura din sănătate și cea culturală sunt oarecum bine 

reprezentate (dispensar, farmacie, cămin de bătrâni, cămin cultural, 

bibliotecă); 

- colectarea deșeurilor este selectivă; 

- utilizarea la scară redusă a pesticidelor și îngrășămintelor chimice în 

domeniul agricol; 

- calitatea aerului este bună întrucât, nu se află agenți economici 

poluatori în zonă. 

 

Infrastructura și calitatea mediului – Puncte slabe 

- lipsa unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare în comună; 

- lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale în comună; 

- asfaltarea drumurilor de interes local este nefinalizată; 

- slaba educație în domeniul protecției mediului a populației; 

- slaba preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea 

ambalajelor; 

- continua degradare a terenurilor și a pajiștilor din comună. 

 

Infrastructura și calitatea mediului – Oportunități 

- posibilitatea realizării unui sistem de canalizare și a unei stații de 

epurare în comună; 

- posibilitatea racordării populației la sistemul de alimentare cu gaze 

naturale în comună; 

- finalizarea asfaltării drumurilor de interes local -sătești și comunale; 

- posibilitatea dezvoltării infrastructurii de transport locală; 
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- implicarea autorităților publice locale în realizarea măsurilor de 

îmbunătățire a pajiștilor; 

- disponibilitatea autorităților publice locale de a se implica pentru  

promovarea în rândul populației a colectării selective a deșeurilor; 

- intenția achiziționării unei autospeciale de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

- posibilitatea inițierii unor parteneriate între administrația locală și 

sectorul privat pentru producerea energiei verzi. 

 

Infrastructura și calitatea mediului – Amenințări 

- lipsa resurselor financiare la nivelul administrației publice locale 

pentru a finanța marile proiecte de infrastructură aferente îmbunătățirii 

calității vieții; 

- insuficientă experiență la nivelul administrației locale în elaborarea și 

implementarea proiectelor mari de infrastructură; 

- atitudinea de indiferență a populației pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor și pentru protecția mediului; 

- lipsa de interes a investitorilor de a se implica în proiectele de 

infrastructură locale; 

- lipsa de interes a investitorilor de a se implica în proiectele pentru 

producerea energiei verzi. 

 

Urmare întocmirii acestor analize, s-au identificat trei direcții prioritare, 

cu subcategorii aferente, care stau la baza analizei comunei Costești: 

1.Viaţaeconomică a comuneitrebuierevigoratăşisusţinută pe 

toatedomeniile sale: agricultură, zootehnie, industriealimentarășiușoară,comerţ, 

serviciişi nu înultimulrând, printr-un progres pe piaţamuncii. 

2. Infrastructuratrebuieîmbunătăţită permanent, de aceea o 

prioritizareainvestiţiilorestenecesarăpentru a 

asiguraraportulvaloareinvestiţie/efecteconomico-financiarprodus. 

3. Creştereaatractivităţii din punct de vedereturistic, cultural, social 

estenecesarăatâtpentruasigurareaunuiconfort social al propriilorlocuitori, 

darşipentrudezvoltareaulterioarăa comunei. 
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CAPITOLUL 6 

      VIZIUNEA – O COMUNITATE LOCALĂ  

PROSPERĂ ȘI MODERNĂ 

 

Viziunea cetățenilor comunei Costești este în spiritul dezvoltării zonei din 

punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor naturale, 

atragerea investițiilor și investitorilor, revigoarea tradițiilor, punerea în valoare a 

poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător. 

Atât Strategia de dezvoltare durabilă, cât și mecanismele instituționale 

implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, 

care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie. 

În viziunea reprezentanților autorităților și instituțiilor publice locale, 

Comuna Costești va deveni o localitate atractivă, prosperă și durabilă. 

Transformarea localității se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă, 

garantându-se protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor 

naturale. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă 

nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor. 

Strategia de dezvoltare durabilăse dorește a fi un ghid de prezentare a 

tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice 

și în final, detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administrației publice locale. 

Această Strategie este necesară pentru că: 

• Asigură un portofoliu de 

proiectepentruaccesareafondurilorstructuraleși de coeziuneeconomicădarși a 

fonduriloraltorinstituțiiguvernamentaleșineguvernamentale; 

• Ajută la dezvoltarea coerentă a tuturor sectoarelor socio-economice 

ale localității; 
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• Este inovatoare asigurând conlucrarea tuturor segmentelor 

comunității prin organizarea efortului comun în vederea dezvoltării locale; 

• Comunitatea nu primește finanțare dacă un proiect nu este conform 

cu programul de dezvoltare strategică a acesteia; 

• Asigură abordarea de jos în sus a tuturor segmentelor comunității; 

• UAT – comuna Costești face parte din Asociația”Grup de Acțiune 

Locală Drumul Vinului”, care cuprinde 10 comune din județul Buzău și o comună 

din județul Prahova. Scopul asociațieieste sprijinirea potențialilor beneficiari 

(antreprenori privați, primării, asociații etc.) din teritoriul acoperit de GAL pentru 

accesarea de fonduri europene nerambursabile, disponibile prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, pentru finanțarea 

unor proiecte axate pe diferite tipuri de investitii și activități (agricole, non-agricole, 

sociale, etc).  

 

Viziuneadedezvoltare 

Până în anul 2027 comunaCosteștivaaplica un model al 

dezvoltăriidurabileeficient, asumându-şirolul de gestiune a resurselor locale şicel de 

generator de dezvoltareeconomică,dominat de activităţi productive inovative. 

Comuna va deveni un locdeviaţă atractiv, confortabil şi nepoluat. 
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CAPITOLUL 7 

OBIECTIVELE ȘI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI 

COSTEȘTI 
 

7.1. Obiectivele Strategiei de dezvoltare  

În spiritul viziunii de dezvoltare a comunei, menționată în Capitolul 6 din 

prezenta strategie, trebuie stabilite câteva obiective generale. 

În Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Costești pentru 

perioada 2014-2020 s-au stabilit șapte obiective generale, care se subscriu viziunii 

de dezvoltare. Aceste obiective generale sunt: 

- Dezvoltarea infrastructurii; 

- Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în 

agricultură, zootehnie și în alte ramuri ale economiei; 

- Protejarea mediului prin conformarea cu standardele de mediu ale 

UE; 

- Îmbunătățirea sistemului de sănătate local; 

- Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor 

economici la infrastructura de bază; 

- Aducerea la standarde europene  așcolilor și grădinițelor; 

- Luarea măsurilor pentru prevenirea excluderii sociale, a înlăturării 

dezechilibrelor sociale și pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă locale. 

Pentru atingerea obiectivelorgeneraleestenevoie de 

stabilireaunorobiectivespecifice,corespunzătoarecelorcincidomenii care au fost 

supuse analizei SWOT- Capitolul 6, astfel: 
 
1. Domeniulagricultură: 

- Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților economice în 

agricultură și zootehnie; 

- Îmbunătățirea accesului la consultanță de specialitate pentru 

întreprinzătorii în domeniul agricol; 

- Susținerea inițiativelor de înființare a asociațiilor producătorilor agricoli 

din comună; 

- Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în sectorul agricol; 

- Sprijinirea localnicilor pentru înființarea exploatațiilor agricole 
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autorizate; 

- Sprijinirea inițiativelor de înființare a centrelor de colectare a materiilor 

prime și a unităților de prelucrare a acestora la nivel local. 

 

2. Domeniulresurse umane și piața muncii 

- Sprijinirea ONG-urilor și a agenților economici care organizează cursuri 

de calificare și de reconversie profesională; 

-  Reducerea numărului de persoane ocupate în agricultura de subzistență 

și facilitarea accesului acestora la formare și consiliere antreprenorială; 

- Facilitarea creșterii ratei ocupării forței de muncă prin organizarea la 

nivel local a unui târg anual al locurilor de muncă. 

 

3. Domeniul educaţie şi cultură 

- Modernizarea școlilor și grădinițelor din comuna Costești; 

- Conservarea patrimoniului etno-folcloric al comunei, a datinilor și 

obiceiurilor populare; 

- Asigurarea accesului la educație pentru copiii din familii defavorizate, 

prin înființarea unui Centru de zi – after school; 

- Încurajarea activităților sportive prin înființarea unor echipe în diverse 

domenii sportive.   

4. Domeniul economie și dezvoltare locală 

- Sprijinirea investitorilor din afara localității care doresc să investească în 

afaceri pe teritoriul comunei; 

- Sprijinirea valorificării bunurilor și serviciilor generate de 

întreprinzătorii locali; 

- Stimularea dezvoltării serviciilor din sectorul privat derulate la nivel 

local; 

- Susținerea înființării de IMM-uri la nivel local; 

- Facilitarea accesului către consultanță de specialitate în domeniul 

afacerilor. 

 

5. Domeniul infrastructură și calitatea mediului  

-Modernizarea rețelei de drumuri comunale și sătești; 

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă; 

- Înfințarea sistemului de canalizare la nivelul comunei; 

- Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale; 
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- Realizarea unui sistem optimizat de colectare și depozitare a deșeurilor; 

- Inițierea unor parteneriate între administrația locală și sectorul privat 

pentru producerea energiei verzi; 

- Promovarea activă a măsurilor de protecție a mediului. 

 

7.2. Managementul implementării Strategiei de dezvoltare 

ElaborareaStrategiei de DezvoltareDurabilă a ComuneiCosteștinecesită 

un suport ulterior pentru a fi eficientă, 

suportcetrebuiesăîndeplineascămaimultefuncţii: 

Funcţiadecoordonare 

Funcţiade coordonareva fi asigurată de 

cătrereprezentanţiiAdministraţieiPublice Locale, prinPrimarulcomuneişiConsiliul 

Local, susţinuţide agenţii economici şi de 

cetăţeniicomuneiCostești.Aceastacuprindeactivităţileprin care se 

vorarmonizahotărârile, deciziileşiacţiunile implicate înstructura de implementare 

a direcţiilorpropuseprinStrategia de DezvoltareDurabilă. 

Echipade coordonareva fi condusă de 

Primarulcomuneişivacuprindefuncţionaripublicispecializaţiîndomeniile: tehnic, 

financiar, administrative, a cărorexperienţăsăfacilitezeimplementareastrategiei pe 

termen lung. Responsabilitateaprincipalăaechipeiva fi de asigurare a unui 

management 

eficientînimplementareastrategiei,ţinândcontderesurselefinanciare,umane 

existente. 

Înplus,estenecesarăomonitorizareşioevaluareamoduluideimplementar

eprin 

identificareaşistabilireaunorindicatoriclardeprogres,impactşirezultatalobiectivelor. 

Evaluarea se va faceprinverificareaperiodică agraficului deactivităţi. 

Funcţiadeorganizare 

Funcţia de organizarecuprindetoateprocesele de management, de 

planificareaactivităţilor, împărţire a atribuţiilorşipreluarearesponsabilităţilor de 

cătretoţiceiimplicaţi (persoanefizice, agenţi economici, instituţii, 

Primărieetc)înprocesul de implementareal strategiei. 

Este necesarăşielaborareaunui plan de comunicare, pentru o 

maibunăvalorificareşivizibilitate a Strategiei pe plan local şijudeţean. 

Scopulplanului de comunicareesteinformareapopulaţiei cu privire la 

acţiunileîntreprinse, conducândastfel la noioportunităţideparteneriateşi de actori 
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implicaţi. 

Funcţiadepreviziune 

Funcţia de previziunereprezintăelaborarea de 

proiectepentrufinanţare, întocmireastudiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, 

a studiilor de marketing, aanalizelor cost-beneficiu. Toate acestea sunt necesare 

pentru o bună justificare a necesităţii realizării obiectivelor 

 

Funcţiademonitorizareşievaluare 

Activităţiledemonitorizareşievaluareaimpactuluişirezultateloraucasco

pasigurarea 

eficienţeişicalităţiiînimplementare,urmărireasensuluideimplementareastrategieişia 

componentelorsale, respectiv realizarea obiectivelor propuse. 

Monitorizareaurmăreşterealizareaobiectivelorîncontextulactivităţilor

propuse,a 

resurselorumane,materialeşifinanciarealocate,respectareaplanificărilorîntimp,buna 

funcţionareaparteneriatelorgeneralesauindividualepeproiecte,performanţeleechipe

lorde implementare. 

Sistemuldeevaluareanalizeazăgraduldefinalitatealobiectivelorpropuse

întermenide eficienţă,calitateşi cantitate, şi se faceîn trei etape: 

- Evaluarea anterioarăînceperii acţiunii;      

  - Evaluarea intermediarăaacţiunii;      

  - Evaluarea finală se realizează dupăfinalizarea proiectului. 

 

Funcţiadeantrenare 

Aceastăfuncţiecuprindeacţiunileîntreprinsepentruatragereaşiimplicareac

etăţenilor,a factorilor interesaţi în identificareaobiectivelor, realizareaproiectelorşi 

implementarea acestora. 

Strategiavaputeaficonsultatădeoricecetăţean,iar 

accesulvafiasiguratprinpublicareaei pesite-ulPrimăriei.Un 

exemplaralStrategieiînformatprintatvaexistalasediulPrimărieicomuneiCostești. 
 

MODELUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI - 

PLANIFICARE ORIENTATĂ CĂTRE REZULTATE 

- Singurul proces de construire a unui management, în măsură să asigure 

cerinţele de calitate profesională ale funcţiei instituţiilor publice, este un proces 

complex orientat spre rezultate. Diferenţele dintre strategiile focalizate pe acţiune şi 
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cele focalizate asupra rezultatelor, reprezintă unul dintre aspectele cele mai 

importante în cadrul managementului strategic.  

Managementul concentrat pe rezultate are la baza câteva principii:  

- identificarea corectă a problemelor grupului ţintă - stabilirea obiectivelor pe 

trei nivele interdependente între ele - evaluarea riscurilor fiecărui nivel de obiective 

- derularea strategiei este influenţată de cuantificarea riscurilor 

- stabilirea indicatorilor de evaluare pentru fiecare dintre rezultate  

- sunt avute în vedere două perspective: · cea a resurselor (umane, materiale, 

timp) · cea a problemelor de rezolvat  

Managementul focalizat pe rezultate are la baza principii de eficienţă în 

utilizarea resurselor:  

- Aceasta înseamnă că trebuie să analizăm (în mod profesional) riscurile care 

pot determina pierderea resurselor prin estimarea greşită a strategiei de acţiune sau 

prin stabilirea eronată a obiectivelor. 

- Determinarea riscurilor conduce la modificarea şi adaptarea strategiei de 

acţiune.  

- Riscul se cuantifică în valoarea procentuală a probabilităţii de apariţie 

(putem spune, în termeni generali, că: este imposibil să se întâmple, este posibil să 

se întâmple sau este sigur că se va întâmpla)  

Acest tip de organizare solicită flexibilitate în abordare la nivelul construirii 

echipei interdisciplinare (echipa este o resursă), al managementul timpului şi al 

acţiunii sincrone.  

OBIECTIVE - metodologia noastră de acţiune  

Cele trei nivele ale obiectivelor, din perspectiva orientării către rezultate sunt: 

1.rezultatele, 

 2.scopul, 

 3.obiectivul general.  

Cele două moduri de stabilire a obiectivelor sunt :  

- cel care se bazează pe analiza nevoilor.  

- al doilea este cel care se bazează pe analiza problemelor .Analiza şi 

identificarea problemelor specifice, este necesară, pentru ca să se obţină mai multe 

informaţii utile pentru rezolvare, pentru ca numărul celor care le vor cunoaşte, va 

creşte.  

În primul mod, bazat pe analiza nevoilor, se observă un consum mare de 

resurse în implementarea strategiei, un control scăzut a dinamicii implementării şi 

nu în ultimul rând rezultate obţinute numai pe termen scurt sau deloc.  
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Cea de-a doua metodă, cea bazată pe analiza problemelor, pune în valoare 

principii moderne ale managementului resurselor, aceasta conducând la:  

- Controlul mărit al echipei asupra activităţilor şi metodologiei  

- Schimbări de durată, deoarece nu s-a pus accentul pe cât de mult s-a acţionat 

ci doar pe obţinerea schimbării (în managementul modern, focalizarea nu cade 

niciodată pe succesiunea de activităţi necesare ci pe obţinerea şi măsurarea 

rezultatelor ca trambulină a schimbării).  

Aceste rezultate rezistă pe termen lung fără să se intervină substanţial în 

ambientul organizaţional si social.  

Este de la sine înţeles însă că, identificarea obiectivelor bazate pe analiza 

problemelor, necesită cunoştinţe specifice şi este mai laborioasă.  

Pentru formularea obiectivelor se vor folosi trei nivele : ţinând cont de nivelul 

timp, avem obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Se mai utilizează un criteriu şi 

anume obiective care ating nivelul social, nivelul de grup şi nivelul individual, 

criteriu care trebuie să concorde cu cel amintit anterior.  

Obiectivele din fiecare nivel, vor fi secondate de indicatori de performanţă. 

Factorii care permit menţinerea sub control a eficienţei implementării sunt 

indicatorii de performanţa.  

Îi caracterizează două dimensiuni : una calitativă şi una cantitativă:  

- Cea calitativă, se referă la unitatea care o măsurăm  

- Cea cantitativă, se referă atât la gradul în care a fost atins nivelul individual 

al obiectivelor, cât şi la raportul dintre utilizarea resurselor.  

Documentaţie de verificare: pentru ca această informaţie să poată fi utilizată 

în viitor şi de alte instituţii sau alte persoane, toate documentele care vor fi conexe 

acestei dezvoltări strategice, vor face parte dintr-un cadru separat monitorizat. 

 

ETAPELE MANAGEMENTULUI ORIENTAT CĂTRE REZULTATE  

1. Identificarea grupului ţintă. Fie că e vorba despre un individ, familie sau 

despre o comunitate principiul de identificare este acelaşi. Trebuie ca toţi membri să 

se confrunte cu aceiaşi situaţie în cadrul unui sistem (familie, comunitate); 

2. Identificarea tuturor “actorilor” care influenţează într-un fel sau altul grupul 

ţintă. Rolul acestor “actori” este de a prezenta perspectiva lor asupra situaţiei 

grupului ţintă; 

3. Identificarea problemelor cu care se confruntă grupul ţintă; 

Pentru a fi eficienţi trebuie să identificăm problemele şi nu nevoile. -

Problemele sunt definite în termeni de existenţă a ceva nedorit. Nevoile sunt definite 
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în termeni de neexistenţă a ceva dorit. Un principiu logic ne lasă să observăm că 

nevoile sunt infinite ca număr pe când problemele sunt finite; 

4. Construirea lanţului cauză - efect între problemele identificate. Aceasta 

poate fi prezentată vizual sub forma “arborelui problemelor” ; 

5. Identificarea celor trei nivele ale obiectivelor. Din “arborele problemelor” 

prin pozitivare construim “arborele obiectivelor” apoi în baza evaluării resurselor 

disponibile stabilim obiectivele. Formularea obiectivelor se face începând cu 

rezultate, scop, obiectiv general.  

 

Cele trei niveluri ale obiectivelor: 

OBIECTIV GENERAL - beneficii pentru comunitate, 

SCOP (OBIECTIV SPECIFIC)  - ce fac beneficiarii cu rezultatele livrate, 

REZULTATE (OBIECTIVE OPERATIONALE) – ce schimbare apare la 

nivelul performanței. 

Nu este posibilă o schimbare dacă nu există o stare de insatisfacţie 

(nemulţumire).  

Toate procesele de schimbare, se 

traducprinfaptulcăodatăpărăsităsituaţiainiţială, învedereaatingeriisituaţiei finale 

dorite, înperioadaintermediarălucrurilevor merge multmairău ca înainte. Tentaţia de 

a regretastareaanterioarăeste mare şiestenevoie de mult calm pentru a 

traversadepresiunea schimbării.  

Astfel, primul nivel al schimbăriiîlconstituierezultatele, 

schimbareaapărândîntimpulderulăriiStrategiei. Aceastăschimbaretrebuiesă se refere 

la aspecte cât mai concrete care pot fi cu uşurinţă măsurabile.  

Trebuie avut în vedere, că rezultatele nu existau înainte de iniţierea acţiunilor. 

Acestea nu trebuie confundate cu acţiuni sau cu scopul şi obiectivul general al 

planului.  

Un criteriu de verificare ar fi faptul că rezultatele trebuie să:  

- să fie în proprietatea beneficiarilor 

 - totalitatea lor să fie utilizată pentru îndeplinirea scopului  

- pot fi catalogate ca bunuri, produse, servicii, abilităţi (tot ceea ce poate fi 

utilizat în viitor spre atingerea scopului)  

- să producă satisfacţie beneficiarilor. Nu întotdeauna grupul ţintă reuneşte 

totalitatea beneficiarilor. Grupul ţintă este definit de persoanele interesate, grupurile 

de interes, cărora nu le este indiferent daca problema se va rezolva ,când şi în ce 

mod. Acest grup ţintă este în general activ implicat în activităţile proiectului.  
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Nivelul doi al schimbării este cel al scopului sau cu alte cuvinte, nivelul 

obiectivelor specifice. Scopul este definit prin întrebarea “Ce anume fac beneficiarii 

cu rezultatele?”  

Scopul strategiei centrate pe rezultate, este răspunsul la această întrebare. 

Accentul cade de data aceasta pe utilizare şi nu pe proprietate. Se realizează 

extinderea sistemului, prin includerea unui număr mai mare de factori. Cu toate că la 

nivelul rezultatelor, vorbeam de individ, iar acum de familie sau grup, încă nu putem 

vorbi de comunitate. Scopul este formulat în termeni de beneficii pentru grupul 

ţintă. Acesta va fi atins atunci când toate rezultatele sunt obţinute şi când riscurile 

exterioare au fost controlate şi se află la nivele minime.  

Obiectivul Generalnu esteniciodatăatinsprinmuncauneisingureorganizaţiisau 

a unuiindivid, el estedoar o direcţiespre care dorimsă ne îndreptăm. Spredeosebire 

de scop, care estedefinit pe termen mediuşirezultatele care definescpriorităţile pe 

termen scurt, el esteîntotdeaunaformulat pe termen lung şi defineşte beneficiile 

pentru o comunitate.  

În planificare orientată spre rezultate, acţiunile sunt elaborate doar după ce se 

stabilesc corect cele trei nivele ale obiectivelor şi sunt evaluate corect riscurile. 

Deoarece resursele sunt limitate, riscurile sunt esenţiale în acest tip de management. 

Pentru a nu se ajunge în situaţia de a consuma resurse, fără a obţine 

rezultatele aşteptate, se face o evaluare a riscurilor, pentru a le putea controla.  

Riscurile se analizează din perspectiva condiţionărilor exterioare (unde nu 

avem control) asupra fiecărui obiectiv pe care l-am înscris în triada celor trei nivele 

ale obiectivelor. Întrebarea care clarifică existenţa acestor condiţii independente de 

acţiunea noastră este:” ce anume ar împiedica îndeplinirea acestui obiectiv?”, “de ce 

anume ar fi nevoie pentru îndeplinirea acestui obiectiv?” În urma răspunsurilor 

trebuie să decidem dacă factorul de risc poate fi eliminat printr-o acţiune specifică 

din cadrul strategiei sau dacă este imposibil de controlat. În acest caz trebuie să 

modificăm obiectivul pentru ca altfel riscăm să nu îl realizăm cu toate resursele 

folosite. 
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CAPITOLUL 8 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE 2021 – 2027 

 

 

I.    INFRASTRUCTURA DE BAZĂ: 

- Modernizare drum comunal DC156(Costești-Budișteni); 

- Reabilitare prin asfaltare a drumurilor sătești din satele Spătaru, 

Budișteni și Gomoești; 

- Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Costești și 

Pietrosu; 

- Realizare Studiu de fezabilitate și înființare rețea alimentare cu 

gaze a gospodăriilor din comuna Costești; 

- Realizarea unui sistem de canalizare și statie de epurare ape 

uzate pentru satele Spătaru, Costești și Pietrosu. 

 

II.   EDUCATIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

- Reabilitare sală de educație fizică și sport la Școala gimnazială 

din satul Costești; 

- Combaterea fenomenului de abandon școlar; 

- Programe de 

consiliereșiorientareprofesionalăpentrușomeri,persoane inactive 

saupersoaneaflateîncăutareaunui loc de muncă. 

 

III MEDIU ȘI ENERGIE REGENERABILĂ 

- Amenajarea pe islazul comunal a unui parc eolian; 

- Înființare parc în satul Spătaru. 
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-Achizitionarea unei autogunoiere pentru sustinerea serviciului 

public ”CONSILIUL LOCAL COSTESTI - SERVICIU 

SALUBRIZARE” 

 

 

CAPITOLUL 9 

FIŞEDEPROIECT 
 
 
 

Elaborareafişelordeproiects-

adesfăşuratpeidentificareadeobiectiveSMART. Acronimul SMART vine de la 5 

cuvintedin limba engleză: 

Specific (specific)–Obiectivultrebuiesă fie clarşisă se refere la o 

problemăpunctuală pe care îşipropunesă o rezolve. 

Obiectivulesteviziuneaviitoruluicomunităţii, viziuneîmpărtăşită la nivel local. 

Measurable(măsurabil)–

obiectivulsuportădispozitivedemonitorizare,evaluareşi valorificare a experienţei. 

Accessible(accesibil)-fiecare program de acţiunetrebuiedotat cu 

resurselenecesarepentruatingereaobiectiveloriarstabilireabugetelortrebuiefăcutăînf

uncţie de priorităţileclar definite. 

Realistic(realistic)-

demersceporneştedelanevoileumane,încercândsăidentificeacele efectebenefice pe 

termen lung, asupragrupurilordezavantajateşimarginalizate. Obiectivele sunt 

ghidate de o analizăcompletăşifiabilă, participativă, 

careconciliazăobiectiveeconomice, socialeşi de mediu. De multeori un obiectiv 

mare solicităşiimpuneadeziuneamaimultorfactori, un angajament politic 

puternicşivoinţa de a construi. 
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Timeadjusted(condiţionatdetimp)-

demerspetermenlungcuuncalendarprecis,cuun termen fixde finalizare. 

 

 

 

 

 

 

 

CentralizatorFişedeproiect 
 
 

INFRASTRUCTURĂ DE BAZĂ 
1 Modernizare drum comunal DC156  (Costești-

Budișteni) 
2 Reabilitare prin asfaltare a drumurilor sătești din 

satele Spătaru, Budișteni și Gomoești 
3 Extindere rețea de alimentare cu apă în satele 

Costești și Pietrosu 
4 Realizare Studiu de fezabilitate și înființare rețea 

alimentare cu gaze a gospodăriilor din comuna 

Costești 
5 Realizarea unui sistem de canalizare și stație de 

epurare ape uzate pentru satele Spătaru, Costești și 

Pietrosu 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 
6 Reabilitare sală de educație fizică și sport la Școala 

gimnazială din satul Costești 
7 Combatereafenomenului de abandon școlar 
8 Programe de 

consiliereșiorientareprofesionalăpentrușomeri, 

persoane inactive saupersoaneaflateîncăutareaunui 

loc de muncă 

MEDIU ȘI ENERGIE REGENERABILĂ 
9 Amenajarea pe islazul comunal a unui parc eolian 

10 Înființare parc în satul Spătaru. 
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I.1. Modernizare drum comunal DC 176 

 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Proiectulpropus Modernizaredrum comunal DC156 
Cadrul general Implementareaunornoiprograme de investiţiişiconti-

nuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes public 
învedereaatingeriiînritmaccelerat a condiţiilor de locuire 
conform cerinţeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativteritorială – 
comunaCostești 
Agenţi economici 
Potenţialiinvestitori 
Participanţi la trafic: populaţia de tranzit, 
aparţinătoriifamiliilor din zonă, comercianţişitransportatori, 
turişti 

Obiective Îmbunătăţireainfrastructuriifizice de bază a localităţii 
Creştereanivelului de 
traipenrucomunitateabeneficiarăainvestiţiei 
Modernizareainfrastructurii de transport locale din 
comunaCosteștiînvedereacreşteriigradului de siguranţă a 
circulaţieişireduceriitimpului de 
călătorieprinfluidizareatraficului 

Motivațiaproiectului Modernizareadrumurilorcomunale de pe 
razalocalităţiivaaveaefecte benefice 
asupradezvoltăriieconomiceviitoare a comunei.  
Prinîmbunătăţireacondiţiilor de 
circulaţieşieliminareadeficienţelorexistente se asigurălegătura 
cu principaleleinstituţii din comună: primărie, şcoli, poliţie, 
poştă la alteobiective de 
importanţăsocialăsaualteobiectiveeconomice, se 
faciliteazăaccesulpopulaţieicătredestinaţiile de serviciu etc. 
Traficul auto pe amplasamentelepropuse se 
desfăşoarăînprezent pe anumite zone- cu 
greutatedatorităgropilor 
Prinefectele pe care le produce, proiectulcontribuiedeopotrivă 
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la: 
- creştereaatractivităţiituristice a zonei; 
- creştereacompetitivităţiicomunei; 
- creştereaeficienţeiactivităţiloreconomice de pe razacomunei; 
- fluidizareatraficului; 
- asigurareasiguranţeişiconfortuluiîntrafic; 
- îmbunătăţireaaccesuluipopulaţieişi al echipajelor de 
intervenţie (poliţie, pompieri) încaz de forţămajoră; 
- atragerea la bugetul local de sursesuplimentare de venit ca 
efect al activităţilor createsaudezvoltate. 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizareadocumentaţieitehnicenecesarepromovăriiproiectului 

(Studiu de fezabilitateşiProiecttehnic) 

Contractareaproiectului 

Organizarea, monitorizarea, evaluareaşiauditulproiectului 
Sursa de finanțare Buget local 

Buget de stat 
FonduriEuropene/FonduriStructurale 
Parteneriate 

Instituția care răspunde 
de realizareaproiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2024 
Indicatori km de drumuricomunalereabilitați 

 

 

II.2. Reabilitare prin asfaltare a drumurilor sătești  

din satele Spătaru, Budișteni și Gomoești 
 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Proiectulpropus Reabilitare prin asfaltare a drumurilor sătești din satele 

Spătaru, Budișteni și Gomoești 
Cadrul general Implementareaunornoiprograme de investiţiişiconti-

nuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes public 
învedereaatingeriiînritmaccelerat a condiţiilor de locuire 
conform cerinţeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială-
comunaCostești 
Unităţiadministrativteritorialeînvecinate din judeţulBuzău 
Agenţi economici 
Poternţialiinvestitori 
Aparţinătoriifamiliilor din zonă, comercianţi, transportatori 

Obiective Îmbunătăţireainfrastructuriifizice de bază a 
comuneiCreştereanivelului de 
traipentrucomunitateabeneficiarăainvestiţiei 
Modernizareainfrastructurii de accescătrezonele cu potenţial 
economic din comunaCosteștiînvedereaunuinumărcâtmai 
mare de investitoriînzonă 
Scurtareatimpului de deplasareîntrelocalităţiimportante din 
mediul rural 

Motivațiaproiectului Asfaltareadrumurilorvaaveaefecte benefice 
asupradezvoltăriieconomiceviitoare a comunei 
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Scopulacestuiproiectesteacela de 
aoferiruteocolitoareutilajeloragricolepentru a reduce 
traficulacestora de pe străzile din comună 
Prinefectul pe care îl produce, proiectulcontribuiedeopotrivă 
la: 
- creştereaatractivităţiişicompetitivităţiilocalităţii; 
- creştereanumărului de investitoriatraşiînzonă; 
- creştereaeficienţeiactivităţiloreconomice de pe razacomunei; 
- atragerea la bugetul local de sursesuplimentare de venit ca 
efect al activităţilor create/dezvoltate 
 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizareadocumentaţieitehnicenecesarepromovăriiproiectului 

(Studiu de fezabilitateşiProiecttehnic) 

Contractareaproiectului 
Organizarea, monitorizarea, evaluareaşiauditulproiectului 

Sursa de finanțare Bugetul local 
Bugetul de stat 
FonduriEuropene/FonduriStructurale 
Parteneriate 

Instituția care răspunde 
de realizareaproiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2024 
Indicatori km drumurisăteştiasfaltați 

 

 

II.3. Extindererețeaalimentare cu apăîn satele Costești și Pietrosu 

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Proiectulpropu
s 

Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Costești și Pietrosu 

Cadrul general Implementareaunornoiprograme de 
investițiișicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes 
public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire conform 
cerințeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială– 
comunaCostești 
Agenții economici 
Potențialiiinvestitori 
Populația de tranzit, aparținatoriifamiliilor din zonă, 
comercianțișitransportatori, turiști 

Obiective Îmbunătățireaechipăriiedilitare de bază a 
localitățiiCosteștinecesarăpentrudezvoltareaeconomicășisocială a 
localității 
Asigurareatuturorutilitățilornecesaredesfășurăriiactivitățiipotențialilorin
vestitorisauconsumatori de la nivelulcomunității locale din Cozieni, 
utilităținecesarepentrucreștereanivelului de trai/ridicareastandardului de 
viață al acestora 
Extindereainfrastructurii de alimentare cu apăexistente la 
nivelulcomuneiCozieniprinexecuțiabranșamentelorcătrepopulație 
Asigurareacalitățiișidisponibilitățiiserviciilor de alimentare cu apă 
conform principiilorbazate pe maximizareaeficiențeicosturilor, 
calitățiiînfurnizareși a suportabilitățiipopulației 
ÎmbunătățireacalitățiiapeipotabileînvederearespectăriistandardelorUniun
iiEuropene (Directiva 98/83/EC privindcalitateaapei destinate 
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consumuluiumanîn aria de proiect 
Atragerea la bugetul local de sursesuplimentare de venit ca efect al 
activităților create/dezvoltate 

Modul de 
implementare 
al proiectului 

Realizareadocumentațieitehnicenecesarepromovăriiproiectului(expertiză
tehnică, studiu de fezabilitate/ Documentație de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție, proiectTehnic 
Contractareaproiectului, pentruetapa de execuție a lucrărilor 
Organizarea/desfășurareaprocedurilor de 
achizițiepublicăprevăzuteprinproiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluareașiauditulproiectului 
Implementareaproiectului are învederelucrări de branșamente la rețeaua 
de distribuțieaapei etc. 

Sursa de 
finanțare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 
Instituția care 
răspunde de 
realizareaproie
ctului 

Consiliul local 

Termen de 
realizare 

2024 

Indicatori Prinproiect se vorexecutabranșamente la rețeua de alimentare cu 
apăcătrepopulație, de perazasatelor Costești și Pietrosu 

 

 

   

II.4. Realizare Studiu de fezabilitate și înființare rețea alimentare cu gaze 

 a gospodăriilor din comuna Costești 

 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Proiectulpropus Realizare Studiu de fezabilitate și înființare rețea alimentare 

cu gaze a gospodăriilor din comuna Costești 
Cadrul general Implementareaunornoiprograme de 

investiţiişicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de 
interes public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condiţiilor 
de locuire conform cerinţeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială– 
comunaCostești 
UnităţiAdministrativteritoriale din judeţulBuzăuşi din 
Regiunea de Dezvoltare Sud Est 
Agenţii economici 
Potenţialiiinvestitori 
AparţinătoriifamiliilorstabiliteîncomunaCostești 
Turişti de tranzit, de weekend sau de sezon 

Obiective Îmbunătăţireainfrastructuriifizice de bază a localităţiiCostești 
Creşteranivelului de 
traipentrucomunitateabeneficiarăainvestiţiei 
Creştereagradului de atractivitate a comuneiCosteștişi a 
potenţialului economic aferent 
Crearea de noilocuri de muncă, 
ceeaceasigurăposibilitateaangajabilităţiiforţei de muncă locale 

Motivațiaproiectului Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale va avea 
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efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 
comunei, întrucât va avea condiţii adecvate de viaţă pentru 
locuitorii şi consumatorii economici care vor bene-ficia de pe 
urma infrastructurii edilitare 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie 
deopotrivă la: 
- creşterea atractivităţii economice şi, implicit, investiţionale a 
zonei; 
- creşterea atractivităţii, economice şi, implicit, investiţio-nale 
a zonei; 
- creşterea competitivităţii comunei Costești; 
- creşterea eficienţei activităţii economice de pe raza comunei; 
- creşterea atractivităţii turistice locale; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca 
efect al activităţilor create/dezvoltate 

Modul de implementare 
al proiectului 

Realizareadocumentaţieitehnicenecesarepromovăriiproiectului 
(Expertizatehnică, Studiu de fezabilitate/ Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, ProiectTehnic) 
Contractareaproiectului 
Organizareașidesfăşurareaprocedurilor de 
achiziţiepublicăprevăzuteprinproiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluareaşiauditulproiectului 

Sursa de finanțare Buget local 

Buget de stat 

FonduriEuropene/ FonduriStructurale 

Parteneriate 
Instituția care răspunde 
de realizareaproiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Numărul de kilometri de reţea de gaze 

naturaleamenajateprinproiect 

 

 

 

II.5Realizarea unui sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate  

pentru satele Spătaru, Costești și Pietrosu 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Proiectulpropu
s 

Realizarea unui sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate 
pentru satele Spătaru, Costești și Pietrosu 

Cadrul general Implementareaunornoiprograme de investițiișiconti-
nuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes public 
învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire conform 
cerințeloreuropeneînvigoare 
 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială- 
comunaCostești 
Agenții economici 
Potențialiinvestitori 
Participanții la trafic, populația de tranzit, aparținătoriifamiliilor din 
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zonă, comercianțișitransportatori, turișt 
Obiective Îmbunătățireaechipăriiedilitare de bază a localității ne- 

cesarăpentrudezvoltareaeconomicășisocialădurabilă a localității 
Asigurareatuturorutilitățilornecesaredesfășurăriiactivitățiipotențialilorin
vestitorisauconsumatori de la nivelulcomunității locale, 
utilităținecesarepentrucreștereanivelului de trai/ridicareastandardului de 
viață al acestora 
Modernizareainfrastructurii cu apăexistenteprinexecu-ția de lucrări de 
reabilitare a rețelei de alimentare cu apăexistente 
Asigurareacalitățiișidisponibilitățiiserviciilor de alimentare cu apă 
conform principiilorbazate pe maxi-mizareaeficiențeicosturilor, a 
calitățiiînfurnizareși a suportabilitățiipopulației 

Motivațiaproie
ctului 

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în sistem centralizat va avea 
efecte benefice asupra dezvoltării eco-nomice viitoare a localității, prin 
creșterea accesibilității comunității la serviciile de apă, prin conservarea, 
protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător și, nu în ultimul rând, 
prin protejarea sănătății populației 
Prin efectele pe care le produce, proiectul contribuie deo-potrivă la: 
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 
- creșterea atractivității turistice a zonei; 
- creșterea competitivității localității; 
- creșterea eficienței activităților economice; 
- atragerea la bugetul local de surse suplimentare de venit ca efect al 
activităților create/dezvoltate 

 Implementarea, monitorizarea, evaluarea și auditul pro-iectului 
Sursa de 
finanțare 

Fonduri Europene/Fonduri Structurale și de Coeziune  
Sponsorizări/Finanțări nerambursabile asigurate prin programe ale 
ambasadelor 
Bugetul local 
Bugetul de stat 
Fondul de mediu 
Sponsorizări 

Instituția care 
răspunde de 
realizareaproie
ctului 

Consiliul local 

Termen de 
realizare 

2026 

Indicatori Km rețea de canalizarerealizați 

 

 

 

 

II.6. Reabilitaresală de educațiefizicăși sport la Școalagimnazială 

 din satulCostești 

 

 
DOMENIU

L 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Proiectulpro Reabilitaresală de educațiefizicăși sport la Școalagimnazială din 
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pus satulCostești 
 

Cadrul 
general 

Implementareaunornoiprograme de 
investițiișicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes 
public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire, conform 
cerințeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativteritorială– comunaCostești 
UnitățiAdministrativTeritorialeînvecinate din județulBuzău 
Preșcolariișieleviiarondațiunităților de învățământvizate de proiect 
Populațiapreșcolarășișcolară de la nivelulcomuneiCozieniși din 
localitățileînvecinate 
Cadreledidacticeșipersonalulauziliar din unitățile de învățământvizate de 
proiect 
Viitoriicopiiarondațiunităților de învățământ 
Agenții economici 
Potențialiiinvestitori 
AparținătoriifamiliilorstabiliteîncomunaCostești 

Obiective Îmbunătățireainfrastructuriifizice de bază a localitățiiCostești 
Îmbunătățireacalitățiiinfrastructurii de educație din comunaCosteștiși a 
dotăriiacesteiaînvederaasigurăriiunuiproceseducațional la 
standardeeuropeneșiaasigu-răriicreșteriiparticipăriicopiilor la 
procesuleducațional 
Îmbunătățireastării de 
sănătateaelevilorșicadrelordidacticeprincreareaunorcondiții de 
educațiecorespunzătoare 
Facilitareașiextindereaaccesului la educație, princrea-rea 
unuispațiupropiceînvățării 
Reducereaabandonuluișcolar la nivelulcomunității 
Estetizareaspațiului rural șioferireaunui aspect modern al localității 
Creștereagradului de atractivitate a localitățiiCostești 

Motivațiapro
iectului 

Sportulesteceamaibunămetodăpentru a asigurapopulației o viațăsănătoasă, 
pentru a dezvoltaspiritul de echipășipentrua  asigurapopulației o 
posibilitate de petrecere a timpului liber 
Prinimplementareaacestuiproiect se asigurăcreștereacalitățiiserviciilor de 
educațieșistimulareaparticipăriicopiilor la acesteservicii, obiective care 
creazăpremiselenecesarepentruasigurareapopulației cu serviciiesențiale 
Prinimplementareaproiectului se urmărește: 
- creareauneiinfrastructurișcolaremoderne, adecvatădesfășurăriiprocesului 
de învățământ; 
- 
îmbunătățireacalitățiiactuluieducaționalcorespunzătorcerințelorpsihopedag
ogiceșiasigurareaaccesibilitățiicopiilor la procesul de învățământ; 
- creareaunuicadruadecvat de educațieîncondiții de 
siguranțăpentrupopulațiașcolarășipreșcolară; 

 - asigurareacondițiilorigienico- 

sanitareadecvateînvedereareduceriicauzelor de îmbolnăvire a copiilor. 

Prinefectele pe care le produce, proiectulcontribuiedeopotrivă la: 

- creștereaatractivitățiieconomiceși, implicit, investiționale ale zonei; 

- 

creștereacompetitivitățiilocalitățiiCosteștiînperspectivadezvoltăriidurabileș

ieficiențeienergetice; 

- creștereaatractivitățiituristice locale. 
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Modul de 
implementar
e al 
proiectului 

Realizareadocumentațieitehnicenecesarepromovăriiproiectului(Studiu de 
fezabilitate, proiecttehnic) 
Contractareaproiectului 
Organizarea/desfășurareaprocedurilor de 
achizițiepublicăprevăzuteprinproiect 
Implementarea, modernizarea, evaluareașiauditulproiectului 

Sursa de 
finanțare 

Bugetul local 
Bugetul de stat 
FonduriEuropene/Structurale 
Parteneriate 

Instituția 
care 
răspunde de 
realizareapro
iectului 

Consiliul local 
InspectoratulȘcolarJudețean 

Termen de 
realizare 

2024 

Indicatori Amenajareauneisăli de sport funcționaleînsatulCostești 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.Combatereafenomenului de abandon școlar 

 

 
DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Proiectul propus Combaterea fenomenului de abandon școlar la nivelul 
comunei Costești 

Cadrul general Există un procent destul de mare al celor care își 
abandonează studiile, în special din cauze financiare și 
sociale 

Grup țintă Populația școlară a comunei Costești 
Obiective Menținerea și integrarea tinerilor în viața școlară, socială 

și economică a societății 
Motivația proiectului Inexistența unei forme de prevenire a abandonului școlar 
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Modul de implementare 
al proiectului 

Înființarea unui centru de consiliere permanentă a 
tinerilor 

Sursa de finanțare Bugetul local 

Bugetul județean 

Programul operațional POSDRU 

Programe guvernamentale 
Instituția care răspunde 
de realizarea proiectului 

Școlile din comuna Costești 
Inspectoratul Școlar Județean Buzău 

Termen de realizare 2024 
Indicatori Înființare Centru de consiliere a tinerilor  

Scăderea ratei de abandon cu 15% pe an 

 

 

II.6. Programe de consiliereșiorientareprofesionalăpentrușomeri, 

persoane inactive saupersoaneaflateîncăutareaunui loc de muncă 

 
DOMENIUL EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

Proiectulpropus Programe de consiliereșiorientareprofesionalăpentrușomeri, persoane 
inactive saupersoaneaflateîncăutareaunui loc de muncă 

Cadrul general Implementareaunornoiprograme de 
investițiișicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes 
public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire 
conform cerințeloreuropeneînvigoare 
Consolidareacooperăriiinstituțiilorșiactorilorrelevanțipentruasigurareaa
ccesului pe piațamuncii a categoriilor de persoanedefavorizate 

Grupțintă Persoane inactive sauaflateîncăutareaunui loc de muncă 
Șomeri 
Comunitatealocalăînparteneriat cu firme private/ONG-uri de profil din 
UnitateaAdministrativTeritorială– comunaCostești 
InspectoratulȘcolarJudețeanBuzău 
AJOFM Buzău 
Direcția de AsistențăSocialăBuzău 
Agenții Economici 
AparținătoriifamiliilorstabiliteîncomunaCostești 

 Potențialiiinvestitori 
UnitățiAdministrativTeritorialeînvecinate din județulBuzăuși din 
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia 

Obiective Creștereaaccesuluigrupurilordefavorizate la o 
educațieșiformareprofesională de calitate 
Creștereaaccesuluigrupurilordefavorizate la 
activitățieconomiceșiînmaterie de angajareșiînprofesie 
Derularea de programe de formareșireconversieprofe-
sionalăpentruintegrareapersoanelordefavorizate pe piațamuncii 
Îmbunătățireacondițiilor de trai ale populațiilordefavori-zate 
Organizarea de activitățisocialeînsprijinulcategoriilordefavorizateși al 
minorităților de la nivelulcomuneiCozieni 
Creștereaîncrederii de sine 
șiredareademnitățiipersoanelordefavorizateprinoferirea de 
facilitățifamiliilor cu veniturimici, copiilorînafirmareșitinerelortalente, 
copii ai străzii etc. 

Motivațiaproiec
tului 

Adresabilitateaacestuiproiectestecomplexă, șianume: 
”grupurilevulnerabile, grupurile de riscsaucategoriiledefavorizate”. Sub 
oricedenumirear fi aceasta, include însăcaracteristicicomune, 



 

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Costești, județul Buzău, 

                                               pentru  perioada 2021-2027”  

  

101 
 

șianumeprezențaaceleicategorii de persoane care fie se află pe o poziție 
de ine-galitateînraport cu majoritateacetățenilor din cauzadiferențelor 
socio-economicefață de majoritate, fie se confruntă cu un 
comportament de respingereșimargina-lizare 
Program de formareșireconversieprofesionalăînrândulpopulației de 
etnieromă, proiectprin care se voracorda burse de participare pe 
perioada de implementare a proiectului 
Programulpentrupersoanelecelemaidefavorizatevizeazăpromovareaacce
suluifemeilortinere la educațieși la formare, în special al celor care 
provin din regiuniperifericeșicategoriivulnerabile, 
femeileaparținândminoritățiloretnice, femeile cu handicap 
șifemeilepuțincalificate. 
Autoritateapublicăvasusțineși o campanie de promovareînacestsens, 
astfelîncâtparteneriisocialișiîntreprinderile private 
șipublicesăelimineoriceformă de discriminare, 
săîncurajezeactivformareaprofesională la locul de muncă, 
eliminândtoatebarierele legate de vârstă, șisăsusținăconcediile de 
studiipentrucategoriiledefavorizate 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Organizarea de cursuri de formareprofesionalăcompatibile cu 
nevoilepiețeimuncii 
Contractareaproiectului 
Organizarea/desfășurareaprocedurilor de 
achizițiepublicăprevăzuteprinproiect 
Implementarea, monitorizarea, evaluareașiauditulproiectului 

Sursa de 
finanțare 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

FonduriEuropene-FonduriStructuraleși de Coeziune 

Sponsorizări/Finanțărinerambursabileasigurateprinprograme ale 

ambasadelor 

Parteneriate 
Instituția care 
răspunde de 
realizareaproiec
tului 

Consiliul local 
Consiliuljudețean 
AJOFM 

Termen de 
realizare 

2026 

Indicatori Spațiilesocialeamenajatepentruactivitățileproiectului 
Dotărilenecesarepentrurealizareaactivităților 
Numărul de beneficiari ai proiectului, pe categorii de activități 
Întâlnirilepubliceorganizateîncadrulcampaniei 

 

 

III.9. Amenajarea pe izlazulcomunal a unui parc eolian 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Proiectulprop
us 

Amenajarea pe izlazulcomunal a unui parc eolian 

Cadrul 
general 

Implementareaunornoiprograme de 
investițiișicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes 
public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire conform 
cerințeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială -comunaCostești 
UnitățiAdministrativTeritorialeînvecinate din județulBuzăuși din 



 

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Costești, județul Buzău, 

                                               pentru  perioada 2021-2027”  

  

102 
 

Regiunea de Dezvoltare Sud Est 
Agenții economici/ potențialiiinvestitori 
AparținătoriifamiliilorstabiliteîncomunaCostești 
Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon 

Obiective Dezvoltareaparteneriatului public-
privatîntreautoritățilepubliceșiasociații/investitoriprivațiîndomeniulenergi
eiregenerabile 
Promovareainvestițiilor de producereaenergieielectrice din 
surseregenerabile 
Amenajareaunui parc eolian la nivelulcomuneiCostești 
Organizarea de sesiuni de formare, seminarii, 
conferințeșidezbateripubliceîndomeniulenergieiregenrabile 
Creștereavenituriloratrase la bugetul local 

Motivațiaproi
ectului 

Conștienți de limitarearesurseloractuale de energie, 
autoritățileadministrațieipublice de la nivelulcomuneiCozieni au 
optatpentruinițiereaunuiproiectce are învedereamenajareaunorsuprafețe 
de teren cu sistemeeoliene 
Statulsprijinăproducția de energieverdeprinsistemulcertificatelorverzi. 
Avantajeleimplementăriiacestuiproiectrezultă din valo-area 
adăugatăaacestuia, faptulcăproiectul se 
încadreazăîncategoriainvestițiilorgeneratoare de 
venituriimediatepentrucomunitateșifaptulcăacestaaduceșinumeroasebenef
iciicalitățiimediuluiînconjurător 

Modul de 
implementare 
al proiectului 

Realizareadocumentațieitehnicenecesarepromovăriiproiectului 

(expertizatehnică, studiu de fezabilitate/ Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, proiecttehnic) 

Contractareaproiectului 

Organizarea/desfășurareaprocedurilor de 

achizițiepublicăprevăzuteprinproiect 

Implementarea, monitorizarea, evaluareașiauditul pro-iectului 
Sursa de 
finanțare 

Buget local 
Buget de stat/Fondul de mediu 
FonduriEuropene/FonduriStructurale 
Parteneriatepublice-private 

Instituția care 
răspunde de 
realizareaproi
ectului 

Consiliul local 

Termen de 
realizare 

2026 

Indicatori Suprafețeleamenajateprinproiect 
Rata de rentabilitateainvestiției 

 

 

III.10. Înființare parc însatulSpătaru 

 
DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Proiectulpropus Înființare parc însatulSpătaru 
Cadrul general Implementareaunornoiprograme de 

investițiișicontinuareaprogramelorexistenteîninfrastructura de interes 
public învedereaatingeriiînritmaccelerat a condițiilor de locuire 
conform cerințeloreuropeneînvigoare 

Grupțintă Comunitatealocală din UnitateaAdministrativTeritorială -



 

” Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Costești, județul Buzău, 

                                               pentru  perioada 2021-2027”  

  

103 
 

comunaCostești 
Agenții economici/potențialiiinvestitori 
AparținătoriifamiliilorstabiliteîncomunaCostești 
Turiști de tranzit, de weekend sau de sezon 

Obiective Dezvoltareaparteneriatului public-
privatîntreautoritățilepubliceșiasociații/investitoriprivațiîndomeniulpro
tecțieimediului 
Creștereacalitățiiviețiicetățenilorcomunei 
Creștereacalitățiimediuluiînconjurător 

Motivațiaproiect
ului 

Conștienți de limitarearesurseloractuale de energie, 
autoritățileadministrațieipublice de la nivelulcomuneiCostești au 
optatpentruinițiereaunuiproiectce are învedereamenajareaunui parc 
însatul de reședință al comunei 
Statulsprijinăproiectelepentruîmbunătățireacalitățiimediului 
Avantajeleimplementăriiacestuiproiectrezultă din 
faptulcăacestaaduceșinumeroasebeneficiicalitățiimediuluiînconjurător 

Modul de 
implementare al 
proiectului 

Realizareadocumentațieitehnicenecesarepromovăriiproiectului 

(expertizatehnică, studiu de fezabilitate/ Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, proiecttehnic) 

Contractareaproiectului 

Organizarea/desfășurareaprocedurilor de 

achizițiepublicăprevăzuteprinproiect 

Implementarea, monitorizarea, evaluareașiauditul pro-iectului 
Sursa de 
finanțare 

Buget local 
Buget de stat/Fondul de mediu 
FonduriEuropene/FonduriStructurale 
Parteneriatepublice-private 

Instituția care 
răspunde de 
realizareaproiect
ului 

Consiliul local 

Termen de 
realizare 

2026 

Indicatori Suprafețeleamenajateprinproiect 
Număr de beneficiari 
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CAPITOLUL 10 

CONCLUZII 
 

DezvoltareacomuneiCosteștinu reprezintădoar un obiectiv al 

autoritățilorpublice locale, ci estecondiționată de voințași de 

capacitateacomunității locale de a se implicaactivși constant 

înrealizareaobiectivelorstrategice. 

 

Strategia de dezvoltaredurabilă a 

comuneiCosteștipentruperioada 2021-2027 vautilizadreptsuport - 

realizareaprioritățilorstabilitevizândcreștereacalitățiiviețiiîncomunitatealo

cală, un element indispensabilpentruexistențaviitoare a comunei. 

 

ComunaCosteștise confruntă cu 

problemelespecificeuneicomunitățimedii, iarautoritățilepublice locale 

trebuiesăîșiasume cu adevăratrolul de coordonator al procesului de 

transformare, fructificândoportunitățile de care beneficiazăcomuna. 

 

Realizareaobiectivelorpropuseesteînstrânsădependență de 

sursele de finanțarenerambursabile care pot fi atrasedeoarece, bugetul 

local nu are capacitatea de a susținesingurrealizareaacestora. 

 

Un obiectiv principal 

esteatragereainvestitorilorșicrearealocurilor de muncă, faptprevăzut de 
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administrațialocalășiînstrategiileanterioare, darsusținută constant și de 

comunitatealocală. 

 

Un alt obiectiv important 

estefinalizarealucrărilorpentrurealizarea/modernizarearețelelor de 

utilitățipublice, avânddreptefect principal 

creștereacalitățiiviețiicomunității locale. 

 
 

 

 ”Înputereanoastrăstădoarvirtuteașiaceastapoate fi 

obținutăprinvoință...împreunăvomreuși!” 


