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Cuvânt înainte 

 

Viziunea de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru comunitățile din România 

reprezintă un element central în asigurarea unei traiectorii clare și stabile în procesul de dezvoltare. 

Formularea sintetică a obiectivului general și a unor obiective specifice  reprezintă, în același timp, 

principalul scop a dezvoltării preconizate a comunei și se 

circumscrie viziunii de dezvoltare, iar elaborarea strategiei de 

dezvoltare presupune tocmai identificarea căilor concrete de 

atingere a acestor deziderate. 

Întărirea atuurilor pe care le prezintă comunitatea, 

corelată cu o dezvoltare inteligentă a acesteia pe termen mediu 

și lung, presupune o serie de consultări ale tuturor factorilor 

implicați în acest proces. Însă pentru ca viziunea să devină 

realitate, este nevoie de mai mult. În realizarea viziunii este 

nevoie de implicarea și angajamentul părților interesate pe tot 

parcursul dezvoltării viziunii. La fel de important este ca 

viziunea să se traducă într-un cadru de politici clar, cu obiective și acțiuni concrete și măsurabile, 

care să fie susținute de o structură instituțională eficientă și care să beneficieze de alocări financiare 

adecvate. 

Este evident că oportunitățile, condițiile și nevoile de dezvoltare variază foarte mult de la 

o regiune la alta, iar strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecință în strânsă 

colaborare cu autoritățile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării rurale, așa 

cum nu există un singur factor determinant al traiectoriei economice a unei regiuni. Prin urmare, 

politicile din mediul rural sunt necesare pentru a spori capacitatea locală și participarea actorilor, 

pentru a mobiliza resursele inițiale și pentru a face față forțelor externe, răspunzând cel mai bine 

nevoilor locale. Autoritățile locale pot accesa, începând din anul 2007, fonduri nerambursabile 

pentru atingerea obiectivelor, însă trebuie să fie receptive la acest aspect. 
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Strategia de dezvoltare locală, este un instrument de management. Acest instrument este 

utilizat pentru a aborda problemele și oportunitățile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, 

astfel, o condiție esențială pentru asigurarea dezvoltării durabile a unei localități. 

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată în urma analizelor situației actuale 

și în urma aplicării unui chestionar pentru membrii comunității. Pentru formarea viziunii clare ale 

localității s-a pornit de la următoarele elemente: importanța regională a localității din punct de 

vedere economic, importanța construcției unei comunități primitoare, a unui mediu local plăcut 

pentru locuitori (creșterea calității vieții), necesitatea structurării unei administrații locale eficiente, 

transparente și responsive la nevoile comunității, importanța activismului la nivelul cetățenilor, și, 

în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism și implicare în viața 

comunității. 

 

Primarul comunei Costești 

   Lascăr Popa 
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PARTEA I 

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-ECONOMIC 

AL MEDIULUI ȘI NIVELULUI DE ECHIPARE TEHNICĂ ȘI SOCIALĂ A 

COMUNEI COSTEȘTI 

 

1. Prezentarea Regiunii Nord-Est 

 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor județene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste 

regiuni nu au personalitate juridică și nici statut administrativ, deși ele devin din ce în ce mai 

semnificative în dezvoltarea regională. 

 

Figura nr. 1 – Harta României cu cele opt regiuni 

 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile 

asimilabile NUTS, după cum urmează: 

➢ Nivel NUTS I: macroregiuni; 

➢ Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populație medie de 2,8 milioane 

locuitori;  

➢ Nivel NUTS III: 42 județe, care reflectă structura administrativ-teritorială a 

României; 

➢ Nivel NUTS IV: nu se folosește, deoarece nu s-au identificat asocieri de unități 

teritoriale; 
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➢ Nivel NUTS V: 265 municipii și orașe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care 

reflectă structura administrativ teritorială a României. 

 Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, cu o suprafață de 36.850 km2 

ceea ce înseamnă 15,46% din suprafața totală a țării. 

Geografic, regiunea se învecinează la Nord cu Ucraina, la Sud cu județele Galați și Vrancea 

(Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova, iar la Vest cu județele Maramureș și Bistrița-

Năsăud (Regiunea Nord-Vest) și județele Mureș, Harghita și Covasna (Regiunea Centru). 

Cele șase județe din componența sa sunt: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Suceava și Iași, 

unități administrativ-teritoriale și unități teritorial-statistice de nivel NUTS III. 

Parte a provinciei istorice Moldova, Regiunea Nord-Estică a României este o zonă în care 

istoria, cultura și tradiția completează mediul natural, deosebit de atrăgător.  

Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul 

numărului de locuitori și al suprafeței deținute. 

 Din perspectiva geografică, linia peisajului variază de la lanțurile muntoase împădurite din 

Vest, spre podișurile line din centru și apoi către câmpii în Est, cu lacuri, vii și zone agricole 

extinse. Beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și spirituală, regiunea îmbină în mod 

armonios tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul, potențialul acesteia putând fi folosit 

pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane. 

 Demografie  

Cu o populație de 3.994.475 locuitori, ce reprezintă 18,01% din populația României și o 

densitate a populație de 108,40 locuitori/km2, Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce 

privește densitatea după Regiunea București-Ilfov. Populația regiunii este localizată cu precădere 

în mediul rural (54,18%). 

 Relief 

Regiunea se caracterizează printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30% 

munți, 30% relieful subcarpatic, 40% podișului. Această ultimă formă de relief ocupă peste 70% 

din suprafață în județele Botoșani, Vaslui și Iași. Relieful bogat oferă zone de deal și câmpie care 

sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase 

sunt favorabile dezvoltării turismului. 

O secțiune longitudinală asupra regiunii, se prezintă sub forma unei pante care coboară 

dinspre Vest spre Est, cu numeroase variații. 

La Vest, Munții Carpați stau ca un zid cu înălțimi apropiate de 2.000 m în Nord (Vârful 

Pietrosu, Vârful Rarău, Vârful Giumalău, Vârful Ocolașul Mare, Vârful Hășmașul Mare) și cu o 
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scădere de înălțime spre Sud (Munții Ciuc, Munții Trotușului și, în mică măsură, Munții Vrancei). 

Subcarpații, cu înălțimi cuprinse între 700-800 m, înconjoară munții ca un brâu strâns. 

În continuare, jumătatea estică este împărțită în două mari zone: Câmpia colinară a 

Moldovei, în partea nordică și Podișul Bârladului, în partea de Sud. 

Partea de Nord-Vest a regiunii este cunoscută și sub numele de Podișul Sucevei cu o 

înălțime medie de 500 metri și este faimoasă pentru „obcinele” sale (ușoare ondulații ale reliefului, 

ca un lanț de unde pietrificate). 

Clima 

Diferitele tipuri de relief creează zone climatice cu diferențe semnificative între cele 

muntoase și cele de deal și de câmpie. 

În zona muntoasă a regiunii (zona vestică a județelor Suceava, Neamț și Bacău), climatul 

este continental moderat, cu veri răcoroase și ierni bogate în precipitații sub formă de ninsoare. 

În zona subcarpatică de dealuri și câmpie (părțile estice ale județelor Suceava, Neamț, 

Bacău precum și întreg teritoriul județelor Botoșani, Iași, Vaslui), climatul este continental, cu veri 

călduroase și secetoase și ierni reci și de cele mai multe ori fără zăpadă. 

Temperatura medie anuală a aerului este de 2ºC în zona de munte și de 9ºC în zona 

subcarpatică de dealuri și câmpie. 

Rețeaua hidrografică 

Regiunea este străbătută de un număr de opt cursuri importante de apă, care se repartizează 

pe direcția Nord-Sud, cele mai mari bazine hidrografice revenind Siretului (42.890 km2) și Prutului 

(10.990 km2). Acesta din urmă, se constituie în granița naturală cu Republica Moldova, pe o 

distanță de aproximativ 680 km. 

Multe din cursurile de apă ale regiunii au beneficiat de ample lucrări de amenajări și 

regularizare. Pe râul Bistrița s-a amenajat încă din anii '70 o „salbă” de șapte microhidrocentrale 

și cel mai mare lac de acumulare al regiunii (Izvorul Muntelui), cu un volum la nivel normal de 

retenție de 1.130 milioane m3. 

Resursele naturale ale regiunii 

Regiunea dispune de următoarele resurse exploatabile ale subsolului: Mangan (Dadu, 

Ciocănești-Oarta, Vatra Dornei, Iacobeni, Șaru Dornei, Broșteni); sulfuri polimetalice (Cârlibaba, 

Fundu Moldovei, Valea Corbului, Gemenea, Leșu Ursului); ape minerale carbogazoase (Neagra 

Șarului, Șaru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negrii, Dorna Cândrenilor, Poiana Stampei, Coșna, 

Oglinzi, Bălțătești); ape minerale sulfuroase și feruginoase (Strunga, Nicolina Iași - județul Iași, 

Drânceni, Murgeni, Pungești, Gura Morii - județul Vaslui, Băile Slănic, Moinești, Târgu Ocna, 
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Poiana Sărată, Sărata-Bacău - județul Bacău); materiale de construcții: calcare (Pojorâta, 

Câmpulung Moldovenesc, Botuș - județul Suceava, Bicaz Chei - județul Neamț, Bărbătești, 

Costești, Ipatele, Păun, Schitu Duca, Deleni, Strunga - județul Iași, Darabani, Ștefănești, Lipceni 

- județul Botoșani, în Vaslui găsindu-se, cu precădere, pe malurile râurilor); argile (Bistrița, 

Timișești, Tașca, Girov, Ozana - județul Neamț, Vlădiceni - județul Iași, Bucecea, Dorohoi, 

Leorda, Mihăileni, Botoșani - județul Botoșani, Doftana, Măgura, Călugara - județul Bacău; 

gresii (Tarcău - județul Neamț, Coșula, Tudora, Hudești - județul Botoșani, în Vaslui se găsesc 

gresii și nisip pe malurile râurilor, Ghimeș Făget și la Est de zona Slănic Moldova - județul Bacău, 

Solca Plătinoasa - județul Suceava, Doabra - comuna Frasin); gipsuri (Miorcani, Darabani - 

județul Botoșani, Perchiu Onești - județul Bacău); nisipuri cuarțoase (Miorcani și Alba Dudești); 

nisipuri pentru construcții (Hudești - județul Botoșani, Lespezi - județul Iași, Cornățel, Urechești 

Gârleni, Orbeni - județul Bacău); Turbă (Poiana Stampei - județul Suceava, Dersca - județul 

Botoșani; sare (Cacica - județul Suceava, Moinești, Sărata, Târgu Ocna - județul Bacău); zăcământ 

de sulf în Masivul Căliman; zăcăminte de șisturi bituminoase la Tazlău - Neamț; gaze naturale la 

Tazlău-Oituz - județul Bacău, Tazlău, Roman - județul Neamț, Todirești și Frasin. 

 Economie și turism 

 Pe ansamblul Regiunii Nord-Est sunt evidente discrepanțele ca nivel dar și ca potențial de 

dezvoltare între Vestul mai dezvoltat al regiunii și Estul mult rămas în urmă (județele Botoșani, 

Vaslui și Iași), Șansa zonelor de Est, limitrofe graniței de Est a Uniunii Europene, Ucrainei și 

Moldovei, este să se dezvolte ca areal de servicii de tranzit pentru produsele provenite din țările 

fostei URSS (înmagazinare, înnobilare și pregătire pentru segmentare și împachetare etc.). Pentru 

aceasta trebuie efectuate lucrări de infrastructură, de creare a unor zone cu facilități specifice 

(parcuri logistice), asemănătoare celor din porturile Belgiei, Olandei și Germaniei, specializate în 

astfel de servicii. 

 Datorită condițiilor favorabile de care dispune, a frumuseții locurilor, purității aerului, 

apelor, zonelor montane din județele Bacău, Neamț și Suceava, precum și a inestimabilului 

patrimoniu cultural și religios existent, Regiunea Nord-Est deține un potențial turistic relativ 

ridicat, care poate fi comparat cu alte zone turistice renumite din țară și străinătate. Alături de 

pitorescul regiunii, binecunoscuta ospitalitate, tradițiile populare, obiceiurile, specificul 

gastronomiei moldovenești, tradiționalele degustări de vinuri din podgoriile Cotnari și Huși dau 

culoare locală pentru atragerea turiștilor. 

 Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic, 

etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de agrement, de tranzit, agroturism. 
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 Zona muntoasă și deluroasă din Vestul regiunii (județele Suceava, Neamț, Bacău) dețin un 

potențial turistic valoros, în mare parte (exceptând Bucovina) insuficient dezvoltat, dar care, cu 

măsuri adecvate poate intra cu ușurință în circuitul turistic european, cu specializarea „turism 

religios” (Putna, Neamț, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Humor, Arbore, Agapia, Văratec, 

Dragomirna, Bistrița, Zamca, Secu, Sihăstria, Cașin), turism balneo-terapeutic (Vatra Dornei, 

Câmpulung Moldovenesc, Bălțătești, Oglinzi, Slănic Moldova, Târgu Ocna), turism etnografic, 

agroturism, turism rural, turism sportiv (alpinism, vânătoare, pescuit, sporturi extreme – zborul cu 

parapanta, rafting, orientare turistică, mountainbike, schi). 

 Gradul de dotare al localităților și originalitatea peisajului bucovinean cât și specificul 

deosebit al satelor, cu un grad înalt de civilizație a populației, pot juca un rol în turismul de lungă 

durată, cu activități sportive, agrement și pentru optimizarea sănătății (Vatra Dornei, Solca, Cacica 

și pe Valea Bistriței și Moldovei). 

Creșterea economică la nivel regional a fost susținută de condițiile economice favorabile 

existente atât la nivel comunitar cât și național, favorizând creșterea consumului individual, a 

investițiilor și a exporturilor. 

Întreprinderile mici și mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, 

absorbind, la nivelul anului 2018, o mare parte din efectivul de personal care activează în firme 

(51,3%). Dacă se ține cont și de cei care activează în microîntreprinderi, ponderea totală se ridică 

la 79,9%. La nivelul anului 2018, în regiune erau 62.160 întreprinderi active, cu 11.862 unități mai 

multe față de anul 2012. Procentual, acestea reprezintă 10,7% din totalul înregistrat la nivel 

național, nivel aproximativ constant în perioada analizată. 

La nivelul anului 2018, în Regiunea Nord-Est ponderea microîntreprinderilor în total 

unități active este majoritară cu 89,4% (apropriată de cea națională), urmată de IMM-uri cu 10,4%. 

În agricultură, industria prelucrătoare și servicii, microîntreprinderile dețin majoritatea în 

totalul întreprinderilor active. În comerț se regăsesc 92,1% din totalul unităților, în intermedieri 

financiare și asigurări 95,4%, în tranzacții imobiliare 96,8%, iar în construcții 86,1%. În privința 

IMM-urilor, acestea dețin ponderi ridicate în domeniile industriei extractive (30%), industriei 

prelucrătoare (23,1%) și energiei electrice și termice (39%), distribuției apei, salubritate, deșeuri 

(22,7%). Cele mai multe din întreprinderile mari activează în sectorul distribuției apei, salubritate, 

deșeuri, cu 3,8% din totalul unităților active. Se remarcă faptul că în domeniul tranzacțiilor 

imobiliare și în cel al intermedierilor financiare și asigurărilor activează numai microîntreprinderi 

și IMM-uri. 
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La nivel regional cea mai mare productivitate o au întreprinderile din comerț, industria 

prelucrătoare și informații și comunicații. Acesta se poate explica pe de o parte prin valoarea 

adăugată mare a activității desfășurate, iar pe de altă parte prin dimensiunea forței de muncă ce 

lucrează „la negru” în sectorul comerț. Cea mai mica productivitate se înregistrează în învățământ, 

industria extractivă, hoteluri și restaurante, tranzacții imobiliare și sănătate. 

 

 

2. Prezentarea județului Vaslui 

 

 Județul Vaslui este localizat în partea de Est a țării, în Regiunea Nord-Est. Din anul 2002, 

județul face parte din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Suprafața județului reprezintă 2,23% din 

suprafața României. În suprafață totală de 5.318 km2, județul Vaslui are în componență 5 orașe 

(dintre care trei municipii: Vaslui, Bârlad și Huși), 81 de comune și 449 de sate. 

 Are ca vecini la Est Republica Moldova, granița constituind-o râul Prut, la Vest județele 

Neamț, Bacău și Vrancea, la Sud județul Galați și la Nord județul Iași. În urma aderării României 

la Uniunea Europeană (2007), județul Vaslui a devenit parte a graniței de Est a Uniunii Europene. 

În județ există două puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova: Albița (România)/ 

Leușeni (Republica Moldova) – trafic rutier și Fălciu (România)/Stoianovca (Republica Moldova) 

– trafic feroviar. 

 Din punct de vedere geografic, județul se caracterizează prin zone de dealuri joase în partea 

centrală și de vest și de câmpii deluroase în partea de est. 

 Teritoriul județului Vaslui este drenat, în proporție de aproximativ 70%, de râul Bârlad și 

afluenții acestuia, excepție făcând zona de Est și Sud-Est care este tributară Prutului. 

 Principalele lacuri de pe teritoriului județului Vaslui sunt cele de natură antropică, 

construite în scopul satisfacerii diverselor folosințe și combaterii inundațiilor, iar lacurile naturale 

sunt puține la număr, importante fiind cele din Lunca Prutului. 

 Relieful este format în întregime de ansambluri de culmi și văi largi orientate, în general, 

pe direcția Nord-Sud. Podișul Central Moldovenesc, partea estică a Colinelor Tutovei, Dealurile 

Fălciului, Depresiunea Huși și Depresiunea Elan-Săratu, toate unități fizico-geografice ale 

Podișului Bârladului, sunt localizate pe teritoriul județului Vaslui. De asemenea, în județul Vaslui 

sunt desemnate nouă arii naturale protejate. 

 Clima în județul Vaslui este continentală, iarna se află sub efectul maselor de  aer rece al 

anticiclonului siberian și vara al aerului continental și tropical. Deși culmile deluroase oscilează 
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între 200 și 400 m altitudine, prin lucrări de îmbunătățiri funciare și construirea unor baraje, acestea 

sunt prielnice dezvoltării sectorului agricol (în special pomicultura, viticultura, piscicultura, 

apicultura și creșterea animalelor). 

 Conform datelor de la Institutul Național de Statistică, populația stabilă a județului Vaslui, 

la 1 ianuarie 2020 este de 504.879 persoane (2,28% din populația țării și 12,64% din populația 

Regiunii Nord-Est). Dintre aceștia 256.666 sunt bărbați ceea ce reprezintă 50,84% din populația 

județului, respectiv 248.213 femei adică 49,16%. Numărul persoanelor din mediul urban este de 

254.185, iar al celor din mediul rural 250.694, cu un grad de urbanizare al județului de 50,35%, 

mai mic față de media națională care este 56,42%, însă este mai bine reprezentat în județul Vaslui 

la grupa de vârstă 25-29 ani - 54,34% față de 54,20% media națională, la grupa de vârstă 30-34 

ani - 61,39% față de 59,74% media națională, 35-39 ani - 61,03% față de 60,99% media națională.  

Județul Vaslui dispune de resurse naturale extrem de limitate, acestea rezumându-se la 

solul favorabil agriculturii și creșterii animalelor. Din suprafața totală a județului de 533.127 ha, 

72,2% reprezintă zona agricolă, 16,4% păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră și 11,4% alte 

suprafețe (ape, suprafețe construite, drumuri, căi ferate etc.). 

Resursele naturale neregenerabile sunt puțin variate și sunt reprezentate de materiale de 

construcții (argile și luturi loessoidale, calcare de argilă, nisip din albia râurilor, gresii calcaroase, 

gresii nisipoase gălbui, cenușii) și ape minerale sulfuroase și feruginoase din izvoarele de la 

Drânceni, Murgeni, Pungești, Gura Văii. Lipsa altor materii prime și a resurselor de apă, constituie 

motivații importante ale dezvoltării lente și târzii a așezărilor urbane din județ. 

Sectorul industrial este concentrat în mare parte în centrele urbane, iar domeniile 

reprezentative sunt: industria textilă și a pielăriei și industria alimentară. 

De remarcat este faptul că în ultimii ani s-au dezvoltat semnificativ serviciile, în special în 

domeniul transporturilor, a activităților de întreținere și reparații, a activităților de consultanță, a 

tranzacțiilor imobiliare. 
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Figura nr. 2 – Harta județului Vaslui 

 

 

3. Profilul comunei Costești 

 

Ca atestare documentară majoritatea satelor componente ale comunei Costești sunt 

amintite încă din secolul al XV-lea când, pe la anul 1436, iunie, se dăruiesc lui Monica - vornic de 

gloată și fratelui său Tador - spătar, mai multe sate printre care și satul Costești. 

Costești – satul de reședință al comunei, este foarte vechi așa cum rezultă dintr-un act de 

danie purtând data de 14 decembrie 1433, de la Ștefan Voievod (1434-1447), fiul lui Alexandru 

cel Bun, (1400-1432), prin care dăruiește lui Micle satele Răusari pe râul Jijia  (râu care străbate 

teritoriile Ucrainei și României, fiind afluent de dreapta al râului Prut) și Micodani pe râul Bârlad 
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(râu din estul României, cel mai important afluent din partea stângă al râului Siret care izvorăște 

din Podișul Central Moldovenesc și trece pe lângă orașele Vaslui, Bârlad și Tecuci). 

În tradiția populară locală se zice că satul Costești își trage numele din vremea lui Bogdan 

al II-lea (n. 1409 – d. 1451) când în ajunul luptei cu polonii la codrii Crasnei se retrage cu armata 

la gura Lipovățului. După înfrângerea polonilor, Bogdan al II- lea dăruiește lui Costea, – 

Pârcălabul curții domnești – o parte din moșia domnească care va deveni de atunci, o porțiune din 

satul Costești. 

 

3.1. Așezarea geografică 

Costești este o comună în județul Vaslui, zona Moldova, România, formată din satele: 

Chițcani, Costești (reședința), Dinga, Pârvești, Puntișeni și Rădășeni. 

Comuna Costești este așezată între 

reședința de județ și municipiul Bârlad, la Sud 

de municipiul Vaslui și la Nord de municipiul 

Bârlad, teritoriul administrativ al comunei 

fiind situat la o distanță de aproximativ 26 km 

de municipiul Vaslui. 

Satul Costești are vechi tradiții 

etnografice, istorice și economice, cu o 

vechime de peste 300 de ani. Se întinde de o 

parte și de alta a râului Ghilahoi, afluent de 

dreapta al râului Bârlad, ce-și are izvoarele în 

comuna Deleni. 

Poziția geografică a satului este 

46°29'51" latitudine nordică și 27°45'52" longitudine estică.  

 În cadrul comunei, satul Puntișeni este situat la Sud de satul Costești, coordonatele 

geografice fiind 46°28'42" latitudine nordică și 27°45'58" longitudine estică. Legătura dintre satul 

reședință de comună, Costești și satul Puntișeni, se face prin Drumul Județean 245 L, asfaltat, sau 

prin drumul comunal DC 31 B care traversează satul Rădești. 

Satul Chițcani, este situat la Sud-Est față de satele Costești și Puntișeni, cu coordonatele 

46°27'09" latitudine nordică și 27°46'54" longitudine estică. Legătura dintre satul reședință de 

comună, Costești și satul Chițcani, se face prin Drumul Județean 245 L până în satul Puntișeni și 

drumul comunal DC 29.  Prin mijlocul satului curge pârâul Buga care izvorăște din satul Puntișeni; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova_Occidental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Nou_(Muntenii_de_Sus),_Vaslui
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denumirea cursului de apă a fost schimbată în râul Chițcani. Acesta se varsă în zona satului Sârbi 

în râul Bârlad. 

Satul Docolina a ajuns proprietate domnească în secolul al XVI-lea, probabil în cea de-a 

doua domnie a lui Petru Rareș (1541-1546), când domnul a locuit mai mult la Bârlad, Vaslui și 

Huși. Drumul comercial ce trecea pe valea Bârladului a devenit drum domnesc în timpul domniei 

lui Iliaș Rareș (1546-1551). În valea Docolinei a avut loc în vara anului 1577 o luptă pentru 

ocuparea tronului Moldovei, între oastea lui Petru Șchiopul, care venea dinspre sud și cea a lui Ioan 

Potcoavă, care cobora dinspre nord. Confruntarea de la Docolina dovedește existența unui pod în 

această zonă. 

Satul a fost dăruit la începutul secolului al XVII-lea boierului Mihai Furtună, această danie 

fiind întărită de domnitorul Simion Movilă, printr-un hrisov din 5 decembrie 1633. Același 

domnitor poruncise, printr-un hrisov din 10 august 1633, ca satul Docolina să devină „menzil de 

poștă domnească și loc de popas pentru diferite slugi domnești și boierești”, proprietarul și sătenii 

beneficiind de mai multe privilegii și scutiri. 

Satul Dinga, este situat la Vest de satul Costești, cu coordonatele 46°29'42" latitudine 

nordică și 27°44'04" longitudine estică. Legătura dintre satul reședință de comună, Costești și satul 

Dinga, se face prin drumul comunal DC 31. 

Satul Rădești, este situat la Sud-Est față de satul Costești, cu coordonatele 46°28'43" 

latitudine nordică și 27°47'28" longitudine estică. Legătura dintre satul reședință de comună, 

Costești și satul Rădești, se face prin Drumul Județean 245 L până în satul Puntișeni și drumul 

comunal DC 31 B care intră din drumul național DN 24 (E 581). 

Satul Pârvești, este situat la Sud-Vest față de satul Costești, cu coordonatele 46°27'09" 

latitudine nordică și 27°46'54" longitudine estică. Legătura dintre satul reședință de comună, 

Costești, se face prin Drumul Județean 245 L până în satul Pârvești prin Puntișeni și drumul 

comunal DC 31 prin satul Dinga.  Prin mijlocul satului curge pârâul Pârvești care se varsă în zona 

satului 1 Decembrie în râul Bârlad. 

 Suprafața administrativă a comunei Costești este de 73,60 km2; teritoriul administrativ se 

învecinează cu comunele: 

➢ Deleni la Nord; 

➢ Albești și Roșiești la Est; 

➢ Banca la Sud; 

➢ Bogdănești la Vest. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilia%C8%99_Rare%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_%C8%98chiopul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Potcoav%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Potcoav%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simion_Movil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
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Figura nr. 3 – Harta cu vecinii comunei Costești 

 

Pe raza comunei, la aproximativ 4 km, trece DN 24/DE 581 ce face legătura cu orașele de 

reședință Vaslui și Bârlad. De la DN 24/DE 581 până la satul Costești legătura se face prin DJ 245 

E, drum asfaltat. 

În cadrul județului, comuna Costești se află situată în centrul județului Vaslui și este 

înconjurată de codri vechi ce constituiau o pavăză împotriva năvălitorilor tătari și otomani, știut 

fiind că, drumul spre cetatea de scaun a Moldovei, era pe cursul apei Bârladului prin zona Crasnei. 

Altitudinea minimă este de 138 m în Chițcani, iar cel mai înalt punct (altitudinea maximă) 

este de 315 m în satul Dinga. 

În raport cu localitățile cele mai apropiate, se regăsește: 

➢ la 26 km de municipiul Vaslui; 

➢ la 37 km de municipiul Bârlad; 

➢ la 39 km de orașul Huși; 

➢ la 88 km de orașul Tecuci. 
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Figura nr. 4 – Harta așezării comunei Costești în cadrul județului Vaslui 

 

3.2. Descrierea mediului natural 

 Comuna Costești se întinde pe o suprafață de 7.360 ha, suprafața intravilanului fiind de 597 

ha, iar extravilanul comunei este de 6.543 ha. 

3.2.1. Relieful 

Relieful sculptural al comunei Costești este subordonat celui din Podișul Moldovenesc și 

este conturat de culmi ce coboară spre văile râurilor Bârlad sau a râurilor Ghilahoi, Chițcani și 

Pârvești. Alături de forme sculpturale majore, au o mare dezvoltare si cele rezultate în urma 

diverselor procese de versant (alunecări de straturi), prăbușiri, șiroiri, torențialitate. 

Formele de relief prezente sunt dealurile, colinele, platourile, toate cu o înclinare generală 

pe direcția N-NV spre S-SE. Dispoziția ordonată a culmilor și alungirea acestora pe distanțe mari 

le conferă un aspect montan. 

Configurația generală a reliefului este dată de văile largi ale râurilor, însoțite de terase între 

care se intercalează versanți ușor înclinați. Relieful este condiționat de structura monoclinală, fiind 

orientat în principal pe direcția NV-SE. 

Pe văile pâraielor Ghilahoi, Chițcani și Pârvești există forme de acumulare, creându-se 

meandre, mlaștini (listave), bălți, cursuri părăsite (nisipoase ori argiloase). 
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Caracterizare geomorfologică 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Costești se încadrează în unitatea Podișul 

Moldovei, unitatea Podișul Bârladului, subunitatea Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei), depresiunea 

Jijia Bașeu, fiind caracterizată de un relief cu aspect colinar cu un grad de fragmentare, sub forma 

unor culmi interfluviale orientate de la Nord la Sud. Teritoriul comunei este străbătut de râurile 

Ghilahoi, Chițcani și Pârvești, de la N la S, remarcându-se ca o zonă deluroasă, fragmentată prin 

văi de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungul rețelei hidrografice. 

Condițiile morfogenetice antrenează participarea unor factori extrem de variați. Alături de 

structură, tectonică și litologie, participă agenți subaerieni care dau reliefului o complexitate 

deosebită. Condițiile generale și specifice ale modelării au înregistrat intensități diferite, dovadă 

că echilibrul dintre acestea se modifică. 

Particularitățile morfologice se referă la aspectul pe care-l îmbracă relieful unei regiuni. 

Înfățișarea generală a reliefului derivă din alcătuirea geologică a acestei regiuni, care a determinat 

o diferențiere a activităților modelatoare a factorilor externi. 

Formele de relief prezente sunt dealurile, colinele, platourile, toate cu o înclinare generală 

pe o direcție Nord-Nord-Est spre Sud-Sud-Est. Această succesiune este rezultatul alcătuirii 

geologice care a determinat o selectare a proceselor de modelare a reliefului. Datorită structurii 

geologice de monoclin, în care predomină roci argilo-nisipoase, au rezultat forme de relief 

aparținând unor tipuri diferite: structural (cueste, văi subsecvente, consecvente și obsecvente), 

sculptural (interfluvii, versanți), de acumulare (conuri de dejecție și glacisuri, lunci și terase). 

Caracterizare geologică 

Formațiunile geologice din județul Vaslui aparțin Podișului Moldovei în fundamentul 

căruia se găsesc depozite de cuvertură. Retragerea treptată a apelor Sarmațianului sau Pliocenului 

către sud, a deschis ciclul continental și evoluția geomorfologică a reliefului actual, ciclu care 

continuă să rămână deschis până astăzi. Forma reliefului actual este o consecință a coborârii 

nivelului de bază și ridicarea neotectonică în regiunea podișului. Pe versanți, ca urmare a acțiunii 

factorilor climatici, orografici și biotici, s-au dezvoltat intense procese geomorfologice actuale sub 

formă de alunecări și surpări, eroziune areolară și torențială care au creat un microrelief 

caracteristic. Șesurile văilor principale au suferit colmatări importante cu aluviuni, proluviuni și 

coluviuni. 

Datorită energiei mari a versanților, a caracterului torențial al precipitațiilor, a modului de 

exploatare a terenului, aceste fenomene se desfășoară în continuare cu o intensitate tot mai mare, 

anual înregistrându-se mari pierderi materiale. 
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Sub raport geologic, județul Vaslui se încadrează în unitatea geologică Platforma 

Moldovenească (o prelungire a Platformei Ruse) - unitate structurală majoră - ce are soclul alcătuit 

din șisturi cristaline, iar cuvertura din formațiuni sedimentare. Acestea sunt dispuse transgresiv și 

discordant peste soclu. Platforma Moldovenească este o unitate rigidă, stabilă, fiind considerată a 

fi cea mai veche platformă ce s-a consolidat în Proterozoicul mediu. 

Pe cuprinsul platformei aflorează de la nord la sud, în sensul retragerii Mării sarmatice, 

toate cele patru subetaje: Buglovian, Volhinian, Basarabian și Kersonian. Buglovianul aflorează 

în partea nordică, între Prut și Valea Bașeului și Siret și Valea Sucevei. La nivelul Volhinianului, 

se modifică morfologia bazinului de sedimentare și se creează condiții faciale diferite de acumulare 

a sedimentelor. 

La est de linia Siretului se depun depozite predominant argiloase, cu intercalații subțiri de 

gresii și calcare; depozitele devin predominant arenitice (nisipoase), cu intercalații de gresii și 

calcare oolitice. Grosimea depozitelor crește de la est spre vest, de la 150 metri la 800 metri. 

Litologic, în toate formațiunile geologice predomină argilele și nisipurile. În partea 

superioară a Sarmațianului mediu (Basarabian), apare un orizont de gresie calcaroasă și chiar 

calcar oolitic. Un orizont mai subțire de calcar fosilifer apare și în straturile de vârsta Sarmațianului 

superior (Kersonian). 

Peste aceste straturi se întâlnesc cele de gresie nisipoasă și depozitele cuaternare alcătuite 

din luturi loessoide, aluviuni argilo-nisipoase, prundișuri de terasă și de luncă. Terasele formate 

de-a lungul principalelor ape, cuprind trei forme: superioară (70-80 metri), medie (40 metri) și 

inferioară (10-20 metri). Albiile sau șesurile Bârladului, Vasluiului și Racovei, puternic colmatate, 

sunt alcătuite dintr-un lehm aluvionar nisipos. 

Din analiza structurii geologice reiese ca la baza formării solurilor din această zonă au stat 

rocile sedimentare. 

Rocile mamă cele mai răspândite sunt: materialul leossoid, luturile, argilele și marnele, 

gresiile, nisipurile și nisipurile argiloase aluviale. 

Materialul leossoid ocupă în special interfluvii mai înguste din partea nordică a bazinului. 

El este rezultatul proceselor de diageneză care s-au produs asupra materialelor ușoare. Pe această 

rocă mamă s-au format cernoziomurile cambice, cernoziomurile argilo-iluviale și într-o oarecare 

măsură luvisolurile. 

Nisipurile ocupă suprafețe mai restrânse, întâlnindu-se pe diferite forme de relief. Luturile 

și în unele locuri intercalații de luturi cu nisipuri și materiale loessoide, formează alături de 

materialul leossoid cea mai răspândită rocă mamă, ocupând majoritatea versanților. 
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Argilele și marnele ocupă în general suprafețe mai restrânse, găsindu-se sub formă de 

petice. Pe versanții puternic înclinați rocile mamă apar adesea la zi din cauza fenomenului de 

eroziune a solului care este deosebit de accentuat. 

Pe terenurile înclinate, cu alternanțe de roci permeabile și impermeabile, s-au creat condiții 

pentru dezvoltarea alunecărilor. Marnele solifere ocupă suprafețe restrânse care au dat naștere la 

soluri saline (sărături de pantă). Pe văi înguste și la piciorul pantelor, roca mamă este materialul 

coluvial erodat de pe pante și depus mai aproape sau mai departe de locul de origine, în funcție de 

natura materialului și de puterea de transport a apei. 

Petrografic, rocile prezintă următoarele caracteristici: 

➢ nisip - granuloclasare normală, rulare și sortare slabă; laminații tabulare și 

concoide; porozitate ridicată; permeabilitate ridicată; 

➢ argilă - stratificație paralelă criptică; porozitate medie; compresibilitate ridicată, 

plastice (consistente/vârtoase); 

➢ argile nisipoase - stratificație lenticulară; porozitate scăzută; compresibilitate 

medie; 

➢ nisipuri argiloase - stratificație lenticulară; porozitate ridicată; compresibilitate 

scăzută. 

Caracteristici ale solurilor 

Datorită diversității condițiilor geografice și alcătuirii litologice, teritoriul județului Vaslui 

este acoperit de o cuvertură de soluri variate. Răspândirea cea mai mare o au solurile zonale. Din 

această categorie se întâlnesc două grupe, și anume: solurile de pădure și solurile cernoziomice de 

stepă și silvostepă. 

La nivelul comunei Costești învelișul solului este alcătuit din cernoziomuri tipice si 

levigate, precum și din soluri cenușii de pădure, pe dealurile mai înalte. Pe șesuri sunt soluri 

aluviale și petice de lacoviști. Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se desfășoară pe 

depozite calcaroase și argilo-nisipoase de vârsta Sarmațianului mijlociu spre baza dealurilor, în 

partea de nord a comunei și a Sarmațianului superior, în partea de est și de sud a comunei. Pe 

culmea dealurilor înalte sunt depozite de vârsta Meoțianului. În albiile majore ale râurilor care 

străbat comuna, Ghilahoi, Chițcani și Pârvești, sunt aluviuni argilo-nisipoase de vârstă Cuaternară, 

perioada Holocen. 

Solul comunei Costești este favorabil agriculturii și creșterii animalelor. 
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3.2.2. Clima 

Pe teritoriul comunei Costești se evidențiază un climat temperat-continental caracteristic 

zonei de silvostepă. 

Aceasta se datorează predominării influenței directe a maselor de aer continental, de 

origine asiatică, care, în general, iarna sunt uscate și reci, iar vara sunt calde sau chiar foarte calde 

și uscate. Ca urmare, precipitațiile sunt reduse oscilând între 450 și 550 mm/m2 anual; iarna acestea 

cad sub formă de zăpadă care este frecvent viscolită. Pe parcursul anului repartiția precipitațiilor 

este neuniformă, înregistrându-se perioade secetoase cu o frecvență mai mare vara. 

 În regimul precipitațiilor din zona comunei Costești, la fel ca și în celelalte localități din 

Podișul Moldovei, se resimt influențele euro-asiatice și atlantice, ultimele cu o frecvență mai mare 

în timpul verii. Drept urmare a acestor influențe dinamice, cea mai mare cantitate de precipitații 

se măsoară în intervalul aprilie-iulie, cu un maxim de 83,3 mm în luna iulie, iar cea mai mică, în 

luna ianuarie de 24,4 mm. 

 Ca și în restul Podișului Moldovei, precipitațiile atmosferice care cad în zona comunei 

Costești se remarcă printr-o variabilitate a cantităților, existând ani când acestea au depășit media 

plurianuală ori când acestea s-au situat sub valoarea ei. 

 De asemenea, o caracteristică a regimului de precipitații din zona comunei Costești este și 

aceea dată de frecvența relativ mare a ploilor torențiale cu caracter de averse, în timpul cărora 

cantitatea de precipitații, în timp de 24 de ore, atinge sau depășește media lunară. Aceste ploi 

abundente se produc mai ales în perioada caldă a anului (iulie și august) și sunt extrem de 

păgubitoare prin inundații, spălarea și eroziunea solului etc. 

 O altă particularitate a regimului pluviometric din zona Costești, o constituie apariția 

fenomenului de secetă, fenomen care interesează, sub aspect practic, economia acestui teritoriu, 

dar care, așa cum reiese din datele plurianuale înregistrate, se caracterizează printr-o durată 

moderată a perioadelor secetoase, plasate în afara epocilor de consum maxim de apă de către 

plante. 

Iarna temperaturile coboară în această perioadă până la -30C, iar vara urcă până la 30-

40C. 

Temperatura medie anuală este în jurul valorii de 9,4°C, iar amplitudinea medie anuală 

este de 25,2°C. 

Vânturile cu cea mai mare frecvență sunt cele de nord-vest (21,8%) și cele de sud-est 

(19,8%). Cea mai mică frecvență o au vânturile de sud-vest (1,2%), iar calmul atmosferic 

reprezintă 23,8%. Vânturile dominante au și viteza cea mai mare (cele nordice și nord-vestice, cu 
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4,3 m/s și respectiv 4,6 m/s). Față de aceste date, pe văi, unde se întreține permanent în lungul axei 

lor o dinamică activă sau pe culmile dealurilor mai înalte din jur există abateri pozitive însemnate. 

Ca regim anual, cea mai mare frecvență a vânturilor, ca și cea mai mare viteză, se înregistrează în 

anotimpurile de primăvară și iarnă. În aceste anotimpuri, valoarea calmului se reduce mult (sub 

20%). Frecvența și viteza cu care bate vântul în timpul anului se răsfrâng, prin aspecte negative 

sau pozitive, asupra activității cotidiene a omului. Astfel, în timpul iernii bate crivățul, vânt care 

viscolește zăpada, provocând înzăpezirea drumurilor sau dezgolirea arăturilor, ceea ce impune 

luarea unor măsuri speciale de protecție. 

Deși vânturile sunt puternice, ele nu au posibilitatea de a se dezlănțui în toată furia lor, din 

cauza dealurilor și pădurilor. De aceea, vara nu se simt aproape deloc mișcările aerului, iar 

căldurile sunt de multe ori înăbușitoare. 

O caracteristică termică specifică intervalului noiembrie-martie este înghețul, care se 

produce în medie toamna în octombrie și primăvara în aprilie, numărul mediu al zilelor cu îngheț 

fiind de 110. Cel mai timpuriu îngheț s-a înregistrat la 10 septembrie, iar cel mai târziu la 21 mai. 

În mod obișnuit, primul îngheț se produce în jurul datei de 14 octombrie, iar ultimul la 20 aprilie. 

În dealurile cu înălțimi mai mari de 350 m se înregistrează peste 120 zile cu îngheț și peste 40 zile 

de iarnă, iar în dealurile și culoarele de vale cu altitudini mai mici de 350 m, numărul mediu al 

zilelor cu îngheț este 110. 

Adâncimea de îngheț este de 0,90-1,00 metri, conform STAS 6054/77. 

Încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani: 2,5 kN/mp. 

Ninsoarea ca fenomen meteorologic se produce în situațiile în care stratul de aer interpus 

între sol și baza plafonului de nori are temperaturi sub 0˚C. Asemenea temperaturi se înregistrează 

de regulă, cu intermitență bineînțeles, începând din primele luni ale toamnei până în cele ale 

sfârșitului de primăvară. 

În urma analizei datelor de la stația meteorologică Vaslui, rezultă că această formă de 

cădere a precipitațiilor se înregistrează efectiv în 27,3 zile (medie multianuală pentru ultimul 

deceniu) iar numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 60. 

Umezeala relativă a aerului are valori medii anuale de 74% în zona joasă. Cele mai mari 

valori lunare depășesc 85–90% iarna, iar cele mai reduse coboară până la 64-65% vara. Important 

de menționat este deficitul de umiditate din aer care se înregistrează în aprilie-mai (67-66%), 

influențând negativ dezvoltarea vegetației. 

Nebulozitatea este direct influențată de temperatura și umezeala aerului, valoarea medie 

anuală variind de la 5 zecimi la 6,5 zecimi, cele mai mari valori medii lunare înregistrându-se iarna 
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(peste 7 zecimi). Ca urmare, durata efectivă de strălucire a soarelui variază între 2000 și 2100 

ore/an. În cadrul acestor zone se înregistrează valori mai reduse pe văile principale, respectiv sub 

1900 ore/an. 

Ca fenomene meteorologice de risc și impact negativ pot fi amintite: 

➢ înghețul la sol primăvara târziu, primăvara (mai) și toamna timpuriu 

(octombrie); 

➢ seceta – fenomen frecvent și relativ accentuat în ultimul timp și mai prelungit 

ca durată; 

➢ grindina își face apariția de regulă o dată cu ploaia torențială după o lungă 

perioadă de secetă. 

3.2.3. Rețeaua hidrografică 

Considerații hidrografice 

Din punct de hidrografic, teritoriul județului Vaslui aparține bazinului râului Prut, care 

cuprinde partea de E și S-E, precum și bazinul râului Siret, care prin intermediul Bârladului 

drenează cea mai mare parte (2/3) din suprafața acestuia. 

Rețeaua hidrografică este reprezentată în special de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu 

afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin, iar în partea de sud-est a județului de râul Elan, afluent 

al Prutului. 

Resursele de apă din bazinul hidrografic Bârlad sunt constituite din rețeaua hidrografică 

(permanentă și temporară) la care se adaugă izvoarele și apele subterane, lacurile artificiale și 

naturale, heleșteie și iazuri. În bazinul Bârladului există o multitudine de acumulări, lacuri și iazuri 

piscicole cât și o serie de canale cu scop de regularizare a debitelor, de desecare și de irigare. 

Luncile râurilor principale au stratul freatic de suprafață, aflat în legătură directă cu nivelul râului, 

care îndeplinește rolul de regulator freatic: la cotă ridicată râul alimentează stratul acvifer, iar la 

cotă scăzută râul drenează stratul acvifer. 

Hidrografia este reprezentată prin ape subterane, repartizate neuniform, caracterizându-se 

prin debite mici. În partea de nord a județului, respectiv Podișul Central Moldovenesc, există 

lentile de ape freatice cantonate în depozite superficiale lutoase și luto-nisipoase la adâncimi de -

15-20 m. Sunt și ape de suprafață, care în timpul verii și al iernii scad. 

Teritoriul comunei Costești se remarcă prin existența: 

➢ apelor de suprafață curgătoare; 

➢ apelor subterane – freatice și acvifere. 
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Apele de suprafață din comuna Costești sunt reprezentate de râurile Ghilahoi, Chițcani și 

Pârvești. Teritoriul bazinului hidrografic al acestor râuri se află amplasat în zona centrală a 

Podișului Moldovei între orașele Vaslui la Nord și Bârlad la Sud. 

Râul Ghilahoi este un afluent de stânga al râului Chițoc, ce-și are izvoarele în comuna 

Deleni și se varsă în Bârlad, pe teritoriul comunei Albești. Râurile Chițcani și Pârvești – care 

traversează satul Mitoc, comuna Banca – își au izvoarele în comuna Costești și se varsă în râul 

Bârlad în apropiere de satul Sârbi, comuna Banca, respectiv Strâmtura Mitoc, comuna Banca. 

Considerații hidrogeologice 

Apele subterane prezintă un grad scăzut de mineralizare, deoarece în drumul lor nu străbat 

straturi de marne salifere. Prezența lor este legată de complexul mio-pliocen care alcătuiește din 

punct de vedere geologic, subsolul acestei unități. Succesiunea de nisipuri cu argile și gresii permit 

infiltrarea apelor meteorice și acumularea lor în straturi acvifere suprapuse la diferite niveluri și în 

toate formele de relief. 

După locul de amplasare, în bazin se întâlnesc: 

➢ ape freatice care se află în zona schimbului activ, care se găsește pe interfluvii și 

pe versanți; 

➢ ape freatice de adâncime. 

Apele freatice de pe versanți apar frecvent la suprafață sub formă de izvoare de coastă și 

au un rol important în declanșarea și menținerea proceselor geomorfologice actuale care sunt foarte 

frecvente. 

În general, apele freatice se găsesc la adâncimi variabile. Pe versanți, adâncimea variază 

datorită structurii geologice și lipsei de continuitate a straturilor acvifere. Adâncimea minimă se 

întâlnește pe solurile aluvionare din luncă unde apele freatice se găsesc sub influența apei stagnate 

la suprafață și a nivelului apelor curgătoare aflate în vecinătate. Pe interfluvii și pe platouri, 

adâncimea stratului acvifer depășește adesea 7 metri ajungând uneori chiar la 15-20 metri. Apariția 

lacurilor antropice a fost posibilă, datorită existenței unui strat impermeabil în substratul geologic, 

cât și de văile cu scurgere intermitentă. 

În comuna Costești, nivelul hidrostatic se situează între -1,5 și -10 metri, având un regim 

fluctuant pe verticală, în funcție de precipitațiile locale. Din punct de vedere al adâncimii de 

fundare nu prezintă pericole. 

3.2.4. Vegetația 

Vegetația specifică silvostepei este reprezentată prin pâlcuri de pădure și pajiști, puternic 

transformate și modificate antropic. Vegetația silvostepei este formată din păduri de gorun și stejar, 
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alături de care se întâlnește: carpenul, teiul, arțarul, jugastrul, ulmul, cireșul. Pajiștile silvostepei 

sunt formate din asociații de păiuș, colilie, firuță cu bulb, bărboasă, obsigă, peliniță, laptele câinelui 

etc. 

Vegetația specifică luncilor este formată din asociații de pir târâtor, iarba câmpului, firuță 

de câmp, păiuș, pir, coada vulpii, lucernă etc. Izolat, se întâlnesc pâlcuri de pădure (zăvoaie) 

formate mai ales din esențe moi: salcie, răchită, plop, arin negru). Vegetația palustră este 

răspândită pe suprafețe mici: papură, stuf, rogoz, trestie, coada calului. Vegetația forestieră se 

regăsește în special pe versanții dealurilor din teritoriu. Defrișările și desțelenirile practicate, cu 

scopul extinderii culturilor agricole, au determinat diminuarea suprafețelor ocupate de păduri și 

pajiști, cu efecte negative asupra sistemului natural. 

Vegetația comunei Costești este reprezentată prin păduri și pășuni naturale. Pădurile și alte 

terenuri cu vegetație forestieră ocupă o suprafață destul de mare, de aproximativ 1.275 ha. 

Extinderea culturilor agricole și pomi-viticole a creat discontinuități în aria pădurilor, care 

pe alocuri au rămas sub forma unor fâșii ce acoperă culmile dealurilor și partea superioară a 

versanților. 

Pășunile naturale acoperă o suprafață aproximativă de 924 ha și se găsesc situate pe văile 

principale ale râurilor și pe versanții afectați de fenomenele geografice. 

3.2.5. Flora și fauna 

Fauna este în general săracă, fiind mult mai diminuată în urma expansiunii activităților 

umane. 

Flora și fauna sunt specifice zonei silvostepei și a stepei, în păduri și pe dealuri sunt 

răspândite animale ce fac parte din fondul cinegetic: mistreți, căprioare, vulpi, iepuri de câmp. 

Păsări mai des întâlnite sunt: coțofana, gaița, graurul, dumbrăveanca, botgrosul, cinteza, 

pițigoiul, mierla, sturzul, ciocănitoarea, privighetoarea, măcăleandrul, turturica, cucul, pupăza, 

porumbelul gulerat, guguștiucul, corbul, cioara, huhurezul. 

Reptilele mai răspândite sunt: șopârla, gușterul, șarpele de pădure. 

 

3.3. Structura demografică 

 Populația după domiciliu a comunei Costești, era la 1 ianuarie 2020, de 2.782 locuitori, în 

scădere cu 5,79% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (2.953 locuitori, conform 

Recensământului populației din 2011), populația comunei înregistrând o scădere medie anuală de 

0,59%. Majoritatea locuitorilor sunt de naționalitate română și religie ortodoxă. 
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Tabelul nr. 1 – Populația comunei Costești 

Anul Total populație Evoluție medie anuală Evoluție totală 

2011 2.953 
0,58% 5,79% 

2020 2.782 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Costești se ridică la 2.953 

locuitori, reprezentând 0,75% din populația județului Vaslui, în scădere față de recensământul 

anterior din 2002, când se înregistraseră 3.204 de locuitori. 

Cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai importante fiind 

îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale și sporul natural negativ. 

În ultimii 15 ani se observă o scădere continuă a populației cu domiciliul în comuna 

Costești. Cauzele scăderii numărului de locuitori ai comunei se datorează în special migrației 

populației, dar și schimbarea domiciliului unor locuitori ai în comunei. 

În distribuția pe sexe a populației comunei Costești la 1 ianuarie 2020 se poate observa un 

oarecare echilibru între ponderea populației feminine – 49,64% (1.381 femei) și a celei masculine 

– 50,36% (1.401 bărbați) de la nivelul comunei Costești. 

 

Graficul nr. 1 – Numărul persoanelor cu domiciliul în comuna Costești în perioada 

1 ianuarie 2005-1 ianuarie 2020 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Piramida vârstelor pentru comuna Costești evidențiază un proces de îmbătrânire 

demografică, caracterizată de baza îngustă, ce reprezintă generațiile tinere care vor intra pe piața 

muncii în următorii 10-15 ani, cât și de vârful relativ lat, reprezentând generațiile vârstnice. 

 

Graficul nr. 2 – Piramida vârstelor la 1 ianuarie 2020 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

La nivelul comunei Costești, evoluția procesului de îmbătrânire se caracterizează prin 

următoarele particularități: procesul este mai intens la femei decât la bărbați (datorită speranței de 

viață mai mare a populației feminine). 

Din cauza numărului mare de persoane născute în perioada de început a „baby-boomului”, 

în anii 1967-1968, ajunse în 2019 la vârsta de 51-52 de ani, populația adultă, în vârstă de muncă, 

este și ea îmbătrânită. 

Din analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se observă faptul că 

ponderea copiilor sub 15 ani (14,91%) este relativ mică comparativ cu cea a vârstnicilor (22,00%), 

ceea ce confirmă un proces de îmbătrânire demografică. 
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Graficul nr. 3 – Structura populației pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Tabelul nr. 2 – Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul comunei Costești și la 

nivelul județului Vaslui la 1 ianuarie 2020 

Structura populației pe grupe de vârstă la 

nivelul județului Vaslui 

Structura populației pe grupe de vârstă la 

nivelul comunei Costești 

Grupa 

de vârstă 

Masculin Feminin Total Grupa 

de vârstă 

Masculin Feminin Total 

0-14 ani 40.965 39.040 80.005 0-14 ani 207 208 415 

15-34 ani 76.214 66.866 143.080 15-34 ani 370 340 710 

35-64 ani 110.517 100.320 210.837 35-64 ani 588 457 1.045 

65 ani și 

peste 

28.970 41.987 70957 65 ani și 

peste 

236 376 612 

Total 256.666 248.213 504.879 Total 1.401 1.381 2.782 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

În cazul comunei Costești, ponderea de 25,52% a tinerilor (15-34 ani) este apropiată de cea 

înregistrată la nivel de județ (28,34%). Aceeași situație o regăsim și la nivelul populației din grupa 
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nivelul comunei și la nivelul populației din grupa de vârstă 65 ani și peste unde ponderea la nivelul 

comunei este de 22,00% comparativ cu cea de la nivelul județului care este 14,05%, sunt puțin 

peste ponderile la nivel județean. 
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Graficul nr. 4 – Analiza comparativă a structurii populației pe grupe de vârstă 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

La 1 ianuarie 2011 datele evidențiază pe ansamblul comunei Costești, următoarea 

distribuție pe principalele grupe de vârstă: populația cu vârste cuprinse între 0-14 ani – populație 

tânără - reprezenta 19,88% din totalul populației comunei, proporția celor în vârstă de muncă era 

de 56,53%, iar cei cu vârste de peste 65 de ani – vârstnicii, reprezentau 23,59%. 

Conform datelor statistice, structura populației pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 avea 

următoarea structură: ponderea populației tânără (0-14 ani) reprezenta 14,91%, ponderea 

populației în vârstă de muncă era de 63,09%, iar a celei vârstnice de peste 65 de ani era de 22,00%. 

Comparativ cu anul 2011, ponderea populației tinere a cunoscut, până în anul 2020, o 

oarecare descreștere, ca și ponderea populației în vârstă, dar populația în vârstă de muncă a 

înregistrat o creștere, cu 6,56 puncte procentuale. 

Dinamica populației este determinată de rezultatul conjugat a două importante fenomene 

demografice: sporul natural al populației și migrația. 

Mișcarea naturală a populației 

În perioada 2004-2019, la nivelul comunei Costești se observă, în general, o scădere a 

numărului de nașteri și a sporului natural (diferența între numărul născuților vii și cel al decedaților 

într-un an). 
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Tabelul nr. 3 – Mișcarea naturală a populației (2004-2019) 

Anul Născuți vii Decedați Sporul 

natural 

Rata 

sporului 

natural 

Rata 

generală a 

mortalității 

Rata 

generală a 

natalității 

2004 40 56 -16 -5,04 17,63 12,59 

2005 39 60 -21 -6,69 19,13 12,44 

2006 38 51 -13 -4,17 16,33 12,16 

2007 36 55 -19 -6,13 17,75 11,62 

2008 40 47 -7 -2,27 15,23 12,96 

2009 28 47 -19 -6,19 15,30 9,11 

2010 33 63 -30 -9,78 20,53 10,75 

2011 30 41 -9 -3,60 13,39 9,79 

2012 28 44 -16 -5,26 14,45 9,19 

2013 29 64 -35 -11,61 21,23 9,62 

2014 23 59 -36 -12,12 19,86 7,74 

2015 19 55 -36 -12,23 18,69 6,46 

2016 20 62 -42 -14,57 21,50 6,93 

2017 22 56 -34 -11,93 19,64 7,71 

2018 14 52 -38 -13,53 18,51 4,98 

2019 26 41 -15 -5,39 14,74 9,35 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Graficul nr. 5 – Evoluția ratei sporului natural în perioada 2004-2019 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Pe toată perioada analizată, rata natalității s-a menținut inferioară ratei mortalității, motiv 

pentru care și bilanțul natural înregistrează doar valori pozitive. Scăderea bilanțului natural a avut 

loc din cauza unei descreșteri a ratei natalității și a unei creșteri considerabile a ratei mortalității. 

În toți acești ani bilanțul natural înregistrează doar valori negative. 

 În perioada analizată, cea mai mare rată a sporului natural a fost de -2,27‰, înregistrată în 

anul 2008, iar cea mai mică -14,57‰ înregistrată în anul 2016. 

Migrația populației 

Media ratei migrației la nivelul comunei Costești este pozitivă doar la nivelul anilor 2006, 

2010, 2011, 2013, 2015 și 2017 înregistrându-se mai multe stabiliri cu domiciliul decât plecări, 

dar în anul 2009 rata migrației a fost zero. Cea mai mare rată a migrației s-a înregistrat în anul 

2010 (7,49‰), iar cea mai mică, la nivelul anului 2016 (-5,89‰). Un aspect negativ este faptul că 

la nivelul comunei Costești în majoritatea anilor s-au înregistrat valori pozitive ale ratei migrației. 

Dacă înainte de 1989 fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, în 

ultimii ani s-a constatat aceeași tendință a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor economice 

și sociale generate de procesele de restructurare industrială cât și ca urmare a dezvoltării 

infrastructurii edilitare a unor comune. De asemenea, odată cu deschiderea granițelor, un segment 

important al populației a ales să emigreze în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. 

 

Tabelul nr. 4 – Migrația populației (2004-2019) 

Anul Stabiliri de 

domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 

domiciliul din 

localitate 

Soldul migrației Rata migrației 

2004 63 69 -6 -1,89 

2005 41 57 -16 -5,10 

2006 49 46 3 0,96 

2007 46 56 -10 -3,23 

2008 51 54 -3 -0,97 

2009 48 48 0 0,00 

2010 86 63 23 7,49 

2011 48 44 4 1,31 

2012 51 56 -5 -1,64 

2013 48 40 8 2,65 
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Anul Stabiliri de 

domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 

domiciliul din 

localitate 

Soldul migrației Rata migrației 

2014 36 42 -6 -2,02 

2015 55 49 6 2,04 

2016 33 50 -17 -5,89 

2017 45 44 1 0,35 

2018 38 41 -3 -1,07 

2019 43 54 -11 -3,95 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Graficul nr. 6 – Stabiliri de domiciliu (inclusiv migrația externă), plecări cu domiciliul și 

rata migrației 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Populația aptă de muncă este considerată populația cuprinsă între 15 și 64 de ani, 

indiferent dacă este încadrată sau nu într-un sector de activitate. 

 La nivelul anului 2017, numărul mediu al salariaților din comuna Costești pe activități ale 

economiei naționale era în total de 346, din care 128 desfășurau activități în agricultură, 40 în 

industrie, 0 în construcții, 14 în administrația publică, 47 în învățământ și 19 în sănătate și asistență 

socială. De asemenea, numărul șomerilor înregistrați era de 120, din care cu indemnizație 10 și 

fără indemnizație 110; populația 18-62 de ani era în număr de 1.572, iar ponderea șomerilor 

înregistrați în categoria de vârstă 18-62 ani era de 7,6%. 
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Graficul nr. 7 – Numărul salariaților pe activități ale economiei naționale și a șomerilor în 

anul 2017 

 

Sursa: prelucrare date https://vaslui.insse.ro/wp-content/uploads/2020/04/ANUAR-TOT.pdf 

 

Graficul nr. 8 – Numărul șomerilor înregistrați la nivelul comunei, în perioada 2010-2019 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

La nivelul anilor 2010-2019 numărul șomerilor înregistrați în comuna Costești a oscilat, de 

la 111 persoane în anul 2010, la 150 șomeri în anul 2016, după care s-a înregistrat un trend 

descrescător, ajungând la 85 șomeri în anul 2019. 

 

 

 

128

40

0

14

47

19
10

110

0

20

40

60

80

100

120

140

Agricultură Industrie Construcții Administrația 
publică

Învațământ Sănătate și 
asistență socială

Salariați Șomeri cu indemnizație Șomeri fără indemnizație

111
134

127

146

151
148

150

120

94
85

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://vaslui.insse.ro/wp-content/uploads/2020/04/ANUAR-TOT.pdf
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

35 

4. Profilul economic 

 

4.1. Privire de ansamblu 

 Economia comunei Costești are un caracter predominant agrar, datorită numărului mare de 

persoane care locuiesc în comună și se ocupă cu agricultura. 

Comuna Costești este situată în apropierea municipiului Vaslui, fiind astfel în sfera de 

influență a orașului. Relațiile cu acesta sunt numeroase și diverse: de valorificare a surplusului de 

produse agricole și alimentare în piețele orașului, de aprovizionare cu diverse bunuri care nu pot 

fi cumpărate pe plan local, deplasări pentru a munci în oraș (navetism), deplasări pentru sănătate, 

pentru învățământ. 

 Relațiile economice ale comunei sunt realizate prin interacțiunea cu comunele învecinate, 

cu municipiul Vaslui, cu zonele urbane cele mai apropiate, dar și cu străinătatea prin deplasările 

pentru a munci. 

 Cu privire la relațiile economice, facem precizarea că în primul rând așezările rurale 

îndeplinesc, printre altele, și funcția economică, care garantează satisfacerea nevoilor alimentare, 

venituri corespunzătoare comparabile cu profesiile liberale și protecția mediului. Relațiile 

economice care se stabilesc în interiorul comunei (între localitățile comunei), cât și între comuna 

Costești și localitățile învecinate trebuie să urmărească realizarea acestei funcții economice atât la 

nivel local, cât și la nivel micro-regional. Aceste relații economice se materializează prin 

schimburile de produse în cadrul târgurilor organizate săptămânal, prin deplasările la muncă în și 

dinspre comuna Costești, în administrarea în comun a unor suprafețe de teren agricol, utilizarea în 

comun a unor utilaje agricole, cooperarea administrațiilor locale în vederea realizării de proiecte 

și accesări de fonduri naționale și europene pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a 

infrastructurii edilitare etc. Relațiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, orașele devenind 

piață de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile locale. 

 Alte relații se desfășoară cu străinătatea, prin perspectiva persoanelor din comună plecate 

la muncă în diferite țări din Europa. Repatrierea valutei de către cei care lucrează în străinătatea 

contribuie, într-o anumită măsură, la ridicarea standardului de viață, chiar dacă cea mai mare parte 

a investițiilor sunt orientate în construcția de locuințe și cumpărarea de bunuri, prea puține fiind 

direcționate în domeniul antreprenorial. 

 Un aspect important care a permis dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, a 

fost reprezentat cu precădere de poziția avantajoasă a comunei, respectiv în imediata apropiere de 

municipiul reședință de județ (la distanță de 26 km). Astfel, pe raza comunei există unități 
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industriale care utilizează forța de muncă a comunei, din domenii precum: cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, 

restaurante, transporturi rutiere de mărfuri etc. De asemenea, există numeroase asociații familiale 

și societăți comerciale care desfășoară activitate de comerț cu ridicata și cu amănuntul. 

 

Graficul nr. 9 – Evoluția întreprinderilor active din comuna Costești în perioada 2005-2019 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

Conform datelor de la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui se constată faptul că în 

sectorul economic al comunei Cozmești activau în anul 2019 un număr de 29 societăți comerciale. 

Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2005-2019, se remarcă o 

creștere constantă pe tot intervalul de timp analizat. Chiar dacă în perioada analizată, unele firme 

și-au închis activitatea, firmele nou înființate au fost superioare numeric celor care și-au închis 

activitate, ceea ce a condus la trendul crescător pe toată perioada. 

Activitățile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – servicii, ocupând 

68,97% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii – are o pondere de 20,69%, pe 

când restul întreprinderilor își desfășoară activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultură, 

pescuit (într-un procent de 10,34%).  
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Graficul nr. 10 – Ponderea activităților din comuna Costești în anul 2019 pe secțiuni de 

activitate 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

Agenții economici din comuna Costești desfășoară activități în următoarele domenii: 

comerț (27,59%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (10,34%), transporturi (6,90%), 

fabricarea produselor din lemn (6,90%), lucrări construcții de clădiri (6,90%), agricultură 

(6,90%) (cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase), restaurante (6,90%), creșterea altor animale (3,45%), alte lucrări de 

finisare (3,45%), activități veterinare (3,45%), lucrări de construcție a drumurilor și podurilor 

(3,45%), activități poștale (3,45%), activități de consultanță (3,45%), construcții pentru fluide 

(3,45%) și fabricarea produselor de morărit (3,45%). 

 Dezvoltarea comunei a fost influențată de o serie de factori care au influențat pozitiv 

economia locală: 
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➢ poziția avantajoasă a comunei, respectiv în apropiere de municipiul reședință 

de județ; 

➢ mediu economic stabil; 

➢ buna colaborare cu instituțiile publice; 

➢ mână de lucru calificată, disciplinată și mai ieftină decât în orașele din 

vecinătate; 

➢ costuri reduse la cumpărarea/închirierea/concesionarea terenurilor. 

Dinamica antreprenorială 

 Ca și dinamică a volumului de afaceri, în comuna Costești activitatea economică a fost în 

continuă creștere, cu o ușoară scădere în anii 2012 și 2015, sub efectele crizei economice. 

 

Graficul nr. 11 – Evoluția cifrei de afaceri înregistrată de societățile comerciale din 

comuna Costești, în perioada 2005-2019 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

Numărul de locurilor de muncă create la nivelul comunei înregistrează în general un trend 

crescător în perioada analizată, cu o ușoară tendință de scădere în anii 2012, 2014 și 2019. 

Sectoarele economice considerate a fi cu potențial semnificativ la dezvoltarea locală în 

comuna Costești: comerțul, agricultura, transporturile și restaurantele. 

Din analiza activității societăților comerciale la nivelul comunei Costești, au fost desprinse 

următoarele caracteristici ale mediului de afaceri, la nivelul anului 2019: 

➢ 27,59% din totalul societăților comerciale înregistrate la nivelul comunei nu au 

înregistrat cifră de afaceri, iar 37,93% nu au avut niciun salariat; 
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➢ locuitorii comunei activează în special în comerț (27,59%), fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte (10,34%), transporturi (6,90%), fabricarea 

produselor din lemn (6,90%), construcții (6,90%), agricultură (6,90%) și 

restaurante (6,90%). 

 

Graficul nr. 12 – Evoluția numărului de angajați înregistrați de societățile comerciale din 

comuna Costești, în perioada 2005-2019 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

Tabelul nr. 5 - Topul societăților comerciale cu sediul în comuna Costești, după cifra de 

afaceri, 2019 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Domeniu de activitate Nr. 

salariați 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

net (lei) 

1 EVEL H COMPANY 

SRL COSTEȘTI 

111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe 

oleaginoase. 

31 10.275.561 1.042.884 

2 SALCÂMUL 

SRL COSTEȘTI 

5610 - Restaurante. 45 4.207.886 303.352 

3 POPAS MATEI 

SRL COSTEȘTI 

5610 - Restaurante. 25 1.657.941 157.423 
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Nr. 

crt. 

Denumire firmă Domeniu de activitate Nr. 

salariați 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

net (lei) 

4 AUTO DANDA 

SRL COSTEȘTI 

4941 - Transporturi rutiere 

de mărfuri. 

3 980.148 -42.260 

5 AGRO RĂDEȘTENI 

SRL RĂDEȘTI 

111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe 

oleaginoase. 

1 462.373 82.743 

6 ONIAGROFARM 

SRL COSTEȘTI 

4773 - Comerț cu 

amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine 

specializate. 

1 366.758 61.057 

7 MACRIVALEM 

SRL COSTEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

2 303.752 -24.026 

8 VAMCONS 

HIDROIZOLAȚII 

SRL PUNTIȘENI 

4120 - Lucrări de 

construcții a clădirilor 

rezidențiale și 

nerezidențiale. 

3 281.436 108.344 

9 FOCȘA IMPEX 

SRL COSTEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

4 276.583 -30.405 

10 IORGUBOGDAN 

SRL COSTEȘTI 

4120 - Lucrări de 

construcții a clădirilor 

rezidențiale și 

nerezidențiale. 

1 182.291 117.145 
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Nr. 

crt. 

Denumire firmă Domeniu de activitate Nr. 

salariați 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

net (lei) 

11 DIANMARK 

SRL COSTEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

2 178.391 -8.093 

12 NEGHINIȚĂ 

SRL COSTEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

2 173.271 -4.845 

13 SEBY HORD 

MARMURĂ ȘI 

GRANIT 

SRL COSTEȘTI 

4339 - Alte lucrări de 

finisare. 

2 171.500 294 

14 OTIMARVET 

SRL COSTEȘTI 

7500 - Activități 

veterinare. 

2 145.903 75.744 

15 LUCMARK 

SRL COSTEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

1 126.957 -1.978 

16 BUBU 

SRL RĂDEȘTI 

4711 - Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 

1 86.182 1.620 

17 VILI GAM TRANS 

SRL COSTEȘTI 

4211 - Lucrări de 

construcții a drumurilor și 

autostrăzilor. 

0 79.209 19 
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Nr. 

crt. 

Denumire firmă Domeniu de activitate Nr. 

salariați 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

net (lei) 

18 TRANSPORTURI 

HABA 

SRL COSTEȘTI 

4941 - Transporturi rutiere 

de mărfuri. 

3 63.497 -66.919 

19 PETVAS DELIVERY 

SRL COSTEȘTI 

5320 - Alte activități 

poștale și de curier. 

0 17.331 -15.333 

20 STUPINA DRAGUS 

SRL COSTEȘTI 

149 - Creșterea altor 

animale. 

0 15.668 6.652 

21 MGU CONSULT 

SRL COSTEȘTI 

7112 - Activități de 

inginerie și consultanță 

tehnică legate de acestea. 

0 10.000 -9.105 

22 FORAJ 

SRL COSTEȘTI 

4221 - Lucrări de 

construcții a proiectelor 

utilitare pentru fluide. 

0 0 0 

23 PROMOBILITATE 

SRL COSTEȘTI 

4791 - Comerț cu 

amănuntul prin intermediul 

caselor de comenzi sau prin 

internet. 

0 0 0 

24 DEMOCRIT 

SRL COSTEȘTI 

1061 - Fabricarea 

produselor de morărit. 

0 0 0 

25 GEL ANDCRIS 

SRL COSTEȘTI 

1413 - Fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte 

(exclusiv lenjeria de corp). 

1 0 -2.906 

26 CONEXWOOD 

SRL COSTEȘTI 

1629 - Fabricarea altor 

produse din lemn; 

fabricarea articolelor din 

plută, paie și din alte 

materiale vegetale 

împletite. 

0 0 0 
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Nr. 

crt. 

Denumire firmă Domeniu de activitate Nr. 

salariați 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

net (lei) 

27 SAURON 

SRL COSTEȘTI 

3101 - Fabricarea de 

mobilă pentru birouri și 

magazine. 

0 0 0 

28 DYONY CONF 

SRL COSTEȘTI 

1419 - Fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte și 

accesorii n.c.a. 

0 0 0 

29 CATIANIS 

SRL COSTEȘTI 

1413 - Fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte 

(exclusiv lenjeria de corp). 

0 0 0 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

4.2. Industrie și servicii 

Producția industrială la nivelul comunei Costești poate fi considerată ca fiind bună. Astfel, 

în anul 2019 se întâlneau 6 unități ce activau în domeniul industriei. 

În industria alimentară, fabricarea produselor de morărit (cod CAEN 1061), la nivelul 

comunei Costești își desfășoară activitatea un agent economic, ceea ce reprezintă 4,00% din 

unitățile cu același profil înregistrate în județul Vaslui, în anul 2019 neînregistrând cifră de afaceri 

și nici angajați. 

Activitățile din industria ușoară, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 

lenjeria de corp) (cod CAEN 1413), desfășurate în comună de doi agenți economici, reprezintă 

2,20% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, iar în anul 2019 nu se 

înregistrează cifră de afaceri, dar se înregistrează 1 angajat, ceea ce reprezintă 0,77% din numărul 

total de angajați în cadrul societăților comerciale din comună. 

De asemenea, în comună există un agent economic care desfășoară activitatea de fabricarea 

altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. (cod CAEN 1419), reprezentând 10,00% din 

unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 neînregistrând cifră 

de afaceri și nici angajați. Mai există un agent economic care desfășoară activitatea de fabricarea 

altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 

(cod CAEN 1629), reprezentând 10,00% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 

https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm


Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

44 

județului Vaslui, în anul 2019 neînregistrând cifră de afaceri și nici angajați și un agent economic 

care desfășoară activitatea de fabricare de mobilă pentru birouri și magazine (cod CAEN 3101), 

reprezentând 7,69% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 

2019 neînregistrând nici cifră de afaceri și nici angajați. 

 

Graficul nr. 13 – Ponderea cifrei de afaceri a principalelor activități din industrie 

desfășurate în comuna Costești și ponderea unităților cu același profil înregistrate la 

nivelul județului Vaslui 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/judet/vaslui/caen/ 

 

Forma de activitate economică non-agricolă cea mai des întâlnită la nivelul comunităților 

rurale este reprezentată de micile magazine sătești care aprovizionează populația cu produse de 

folosință curentă. 

Comerțul deține o pondere de 7,54% din totalul cifrei de afaceri a comunei Costești. În 

acest sector își desfășoară activitatea 8 societăți care au înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de 

1.511.894 lei cu 13 angajați. 

Comerțul este reprezentat de societățile comerciale care comercializează produse 

alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711), reprezentând 0,61% din unitățile cu același profil 

înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 înregistrând o cifră de afaceri de 1.145.136 lei 

și 12 de angajați, ceea ce reprezintă 5,71% din totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 

9,23% din numărul total de angajați în cadrul societăților comerciale din comună, urmat de 

societățile care: 
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➢ comercializează produse farmaceutice (cod CAEN 4773), reprezentând 1,56% din 

unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 înregistrând 

o cifră de afaceri de 366.758 lei și 1 angajat, ceea ce reprezintă 1,83% din totalul cifrei de 

afaceri de la nivelul comunei și 0,77% din numărul total de angajați în cadrul societăților 

comerciale din comună; 

➢ comercializează cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (cod 

CAEN 4791), reprezentând 2,86% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 

județului Vaslui, în anul 2019 neînregistrând cifră de afaceri și salariați. 

 

Graficul nr. 14 – Ponderea cifrei de afaceri a principalelor activități de comerț desfășurate 

în comuna Costești și ponderea unităților cu același profil înregistrate la nivelul județului 

Vaslui 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/judet/vaslui/caen/ 

 

 În domeniul „Transporturi” cele două societăți desfășoară transporturi rutiere de mărfuri 

(cod CAEN 4941), reprezentând 0,61% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 

județului Vaslui, în anul 2019 înregistrând o cifră de afaceri de 1.043.645 lei și 6 angajați, ceea ce 

reprezintă 5,20% din totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 4,62% din numărul total de 

angajați în cadrul societăților comerciale din comună. 

 Domeniul „Construcții” (cod CAEN 4120) deține o pondere de 6,90% din totalul cifrei 

de afaceri a comunei Costești. În acest sector își desfășoară activitatea 2 societăți care reprezintă 

0,42% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, societăți care au 
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înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de 463.727 lei cu 4 angajați, ceea ce reprezintă 2,31% din 

totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 3,08% din numărul total de angajați în cadrul 

societăților comerciale din comună. 

 Alte activități de servicii desfășurate de societățile comunei Costești se referă la: 

➢ restaurante (cod CAEN 5610), reprezentând 1,85% din unitățile cu același 

profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 s-a înregistrat o cifră 

de afaceri de 5.865.827 lei și 70 angajați, ceea ce reprezintă 29,24% din totalul 

cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 53,85% din numărul total de angajați 

în cadrul societăților comerciale din comună; 

➢ lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (cod CAEN 4211), 

reprezentând 4,55% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 

județului Vaslui, în anul 2019 înregistrându-se o cifră de afaceri de 79.209 lei 

și niciun angajat, ceea ce reprezintă 0,39% din totalul cifrei de afaceri de la 

nivelul comunei; 

➢ lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221), 

reprezentând 14,29% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 

județului Vaslui, în anul 2019 nu s-a înregistrat cifră de afaceri și nici angajați; 

➢ alte lucrări de finisare (cod CAEN 4339), reprezentând 14,29% din unitățile cu 

același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 s-a înregistrat 

o cifră de afaceri de 171.500 lei și 2 angajați, ceea ce reprezintă 0,85% din 

totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 1,54% din numărul total de 

angajați în cadrul societăților comerciale din comună; 

➢ activități veterinare (cod CAEN 7500), reprezentând 1,37% din unitățile cu 

același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 s-a înregistrat 

o cifră de afaceri de 145.903 lei și 2 angajați, ceea ce reprezintă 0,73% din 

totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 1,54% din numărul total de 

angajați în cadrul societăților comerciale din comună; 

➢ alte activități de poștă și de curier (cod CAEN 5320), reprezentând 4,55% din 

unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 

înregistrându-se o cifră de afaceri de 17.331 lei și niciun angajat, ceea ce 

reprezintă 0,09% din totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei; 

➢ activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN 

7112), reprezentând 0,91% din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul 
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județului Vaslui, în anul 2019 înregistrându-se o cifră de afaceri de 10.000 lei 

și niciun angajat, ceea ce reprezintă 0,05% din totalul cifrei de afaceri de la 

nivelul comunei. 

În dezvoltarea economică a comunei Costești, un rol important îl joacă activitatea de 

restaurante, aspect susținut de faptul că cele două societăți generează 29,24% din totalul cifrei de 

afaceri a comunei Costești și 53,85% din locurile de muncă de la nivelul comunei. 

 

4.3. Agricultură 

Domeniul agricultură deține o pondere de 53,60% din totalul cifrei de afaceri a comunei 

Costești. În acest sector își desfășoară activitatea 3 societăți care au înregistrat în anul 2019 o cifră 

de afaceri de 10.753.602 lei cu 32 angajați. 

Condițiile climaterice și geografice favorabile ale zonei au determinat o parte dintre 

locuitorii comunei să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi cultivarea 

plantelor și creșterea animalelor. 

Activitățile desfășurate în acest domeniu sunt: 

➢ cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase (cod CAEN 111), reprezentând 0,91% 

din unitățile cu același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 

2019 s-a înregistrat o cifră de afaceri de 10.737.934 lei și 32 de angajați, ceea 

ce reprezintă 53,52% din totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei și 

24,62% din numărul total de angajați în cadrul societăților comerciale din 

comună; 

➢ creșterea altor animale (cod CAEN 149), reprezentând 10,00% din unitățile cu 

același profil înregistrate la nivelul județului Vaslui, în anul 2019 s-a înregistrat 

o cifră de afaceri de 15.668 lei și niciun angajat, ceea ce reprezintă 0,08% din 

totalul cifrei de afaceri de la nivelul comunei; 

În dezvoltarea economică a comunei Costești, un rol important îl joacă activitățile din 

agricultură, aspect susținut de faptul că cele trei societăți generează 53,60% din totalul cifrei de 

afaceri a comunei Costești și 24,62% din locurile de muncă de la nivelul comunei. 

Pentru comuna Costești, agricultura poate reprezenta una din oportunitățile de dezvoltare 

a zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată. 
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Ca și resurse existente pe plan local care pot constitui baza pentru dezvoltarea socio-

economică a comunei Costești, terenurile agricole precum și pădurile și vegetația forestieră 

prezintă un potențial ridicat. 

 

Graficul nr. 15 – Ponderea cifrei de afaceri a principalelor activități din agricultură 

desfășurate în comuna Costești și ponderea unităților cu același profil înregistrate la 

nivelul județului Vaslui 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/judet/vaslui/caen/ 

 

În prezent agricultura nu este exploatată suficient însă oportunitatea fondurilor europene în 

acest sector de activitate poate reprezenta un stimulent în creșterea interesului antreprenorial 

pentru realizarea de proiecte investiționale în acest domeniu. Micii producători agricoli, dar și 

societățile private din agricultură constituie un fundament al revitalizării agriculturii locale. 
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Graficul nr. 16 – Ponderea cifrei de afaceri a principalelor activități desfășurate în comuna 

Costești în cifra de afaceri totală a comunei în 2019 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm;  https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm; 

 

Fondul funciar reprezintă totalitatea suprafețelor de teren aflate în limitele unei unități 

administrativ-teritorială. Astfel, fondul funciar al comunei Costești este de 7.360 ha, din care 6.230 

ha proprietate privată și se compune din: 

➢ terenurile agricole, în suprafață de 5.330 ha ocupă cel mai mare procent din 

suprafața totală a comunei Costești (72,42%) și includ: 

o teren arabil – 4.338 ha (58,94%); 

o pășuni – 924 ha (12,56%); 

o vii și pepiniere viticole – 64 ha (0,87%); 

o livezi și pepiniere pomicole – 4 ha (0,05%). 
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➢ terenurile neagricole, în suprafață de 2.030 ha, reprezintă 27,58% din suprafața 

totală a comunei și includ: 

o păduri și altă vegetație forestieră – 1.275 ha (17,32%); 

o ocupată cu ape, bălți – 53 ha (0,72%); 

o ocupată cu construcții – 180 ha (2,45%); 

o cai de comunicație și căi ferate – 145 ha (1,97%); 

o terenuri degradate și neproductive – 377 ha (5,12%). 

 

Tabelul nr. 6 – Fondul funciar al comunei Costești 

Suprafața 

totală 

(ha) 

Suprafața 

agricolă 

(ha) 

Suprafața agricolă pe categorii de folosință (ha) 

Arabilă Pășuni Fânețe Vii  Livezi  

7.360 5.330 4.338 924 - 64 4 

din care, proprietate privată: 

6.230 5.224 4.232 924 - 64 4 

Suprafața 

neagricolă 

(ha) 

Suprafața neagricolă pe categorii (ha) 

Păduri Ocupată 

cu ape, 

bălți 

Ocupată cu 

construcții 

Cai de 

comunicație 

și căi ferate 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

2.030 1.275 53 180 145 377 

din care, proprietate privată: 

1.006 545 - 151 - 310 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Din suprafața totală a terenurilor agricole ale comunei, 5.224 ha sunt proprietate privată, 

ceea ce reprezintă 98,01%. De asemenea, suprafața arabilă este proprietate privată în proporție de 

97,56%, iar pășunile, viile și livezile sunt în proporție de 100% proprietate privată. 

Din suprafața totală a terenurilor neagricole ale comunei, 1.006 ha sunt proprietate privată, 

ceea ce reprezintă 49,56%. Pădurile, suprafața ocupată cu construcțiile și terenurile degradate sunt 

proprietate privată în proporție de 42,75%, 83,88%, respectiv 82,23%, iar suprafața ocupată cu 

ape, bălți și cea ocupată cu căi de comunicație este 100% proprietate publică. 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Graficul nr. 17 – Fondul funciar al comunei Costești în funcție de forma de proprietate (în 

procente) 

 

Sursa: prelucrare date INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 Ponderea cea mai mare în ceea ce privește ocuparea suprafețelor arabile, este deținută de 

cultivarea cerealelor pentru boabe, astfel în anul 2018, 31,24% din teren a fost plantat cu grâu 

(1.355 ha), 27,94% cu porumb (1.212 ha), 13,51% cu floarea soarelui (586 ha), 0,65% cu legume 

(28 ha), iar în anul 2019 a scăzut suprafața cultivată cu grâu și porumb, dar a crescut cea cultivată 

cu floarea soarelui și legume, astfel 23,70% din teren a fost plantat cu grâu (1.028 ha), 23,79% cu 

porumb (1.032 ha), 23,79% cu floarea soarelui (1.032 ha), 0,92% cu legume (40 ha). Datorită 

utilizării extinse a cerealelor, atât în hrana animalelor, cât și în alimentația curentă a populației, 

prezența culturilor de cereale pe suprafețe întinse a devenit o situație obișnuită în majoritatea 

satelor din Moldova. 

 Un sector cu potențial de producție, întins pe o suprafață de 64 hectare, este reprezentat de 

viticultură, sector cu tradiție îndelungată în comuna Costești. De asemenea, o suprafață de 4 

hectare este ocupată de livezi și 1.275 hectare de păduri. 

 Clima favorizează cultivarea legumelor, dar sunt necesare investiții în vederea 

rentabilizării procesului agricol. Astfel, pe lângă investițiile în sistemele de irigație, este necesară 

realizarea de investiții în tehnologie modernă de cultivare, în solarii, în centre de colectare și 

prelucrare a produselor. În comuna Costești, legumele sunt cultivate doar în gospodării. 
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Graficul nr. 18 – Suprafețele cultivate în anii 2018 și 2019 în comuna Costești 

 

 

 O preocupare importantă a locuitorilor din comună este și zootehnia, preocupare 

evidențiată prin efectivul de animale, la finalul anului 2019, a unui număr de 17.940 de capete la 

care se adaugă și 1.702 familii albine, dar comparativ cu anul 2018, se observă o scădere a 

efectivului de animale la toate categoriile, excepție făcând familiile de albine care au înregistrat 

creșteri. O contribuție importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Costești o are suprafața de 

pășuni existentă de 924 hectare. În ciuda faptului că interesul locuitorilor din mediul rural față de 

activitatea de creștere a animalelor a scăzut în ultimii ani, în comuna Costești există încă efective 

de animale substanțiale. 

 

Tabelul nr. 7 – Efectivele de animale din comuna Costești în anul 2018 și 2019 

Principalele categorii de 

animale 

Număr capete 2018 Număr capete 2019 

Bovine 295 285 

Ovine și caprine 1.577 1.199 

Porcine 392 252 

Cabaline 199 197 

Păsări 15.637 15.925 

Iepuri de casă 88 82 

Familii de albine 1.565 1.702 
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Din punct de vedere al utilajelor folosite în agricultură, în comuna Costești, sunt 69 de 

utilaje aflate în gospodării și în exploatațiile agricole. 

 

4.4. Silvicultura 

 Din suprafața comunei, a doua categorie de teren ca răspândire, după suprafața arabilă, o 

reprezintă pădurea de 1.257 hectare. Starea generală a fondului forestier de pe teritoriul comunei 

Costești, din punct de vedere calitativ și cantitativ, este bună, cu un ritm normal de tăiere a 

copacilor. Trebuie menționat faptul că s-au derulat acțiuni cu caracter informativ-educativ ce au 

avut ca scop popularizarea necesității grijii față de pădure, păstrarea integrității fondului forestier, 

extinderea suprafețelor împădurite. 

 

4.5. Piscicultura 

 În comuna Costești, nu există iazuri, lacuri ce s-ar putea amenaja în vederea exploatării 

piscicole. Zona nu este favorabilă dezvoltării pisciculturii. 

 

4.6. Turism 

Din păcate, sectorul turistic nu este dezvoltat pe teritoriul comunei Costești, deși există 

posibilități ca acest sector să funcționeze. Astfel, în comună nu se regăsește nicio întreprindere 

care să activeze în sectorul serviciilor de cazare. Așadar, oferta și posibilitățile de entertainment, 

recreere și petrecere a timpului liber sunt limitate, aproape inexistente. 

Cu toate acestea, potențialul turistic de natură antropică a comunei Costești reunește o gamă 

variată de obiective majore: 

➢ obiective turistice religioase: 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Gheorghe” – în localitatea Costești; 

▪ Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” – în localitatea Costești 

▪ Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – în localitatea Chițcani; 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” – în localitatea Pârvești; 

▪ Biserica ortodoxă „Sf. Mihail și Gavril” – în localitatea Rădești; 

▪ Biserica ortodoxă „Cuvioasa Parascheva” – în localitatea Puntișeni. 

➢ obiective turistice culturale. 

Biserica ortodoxă „Sf. Gheorghe” Costești a fost construită în 1942, după cea vechea 

biserică, monument istoric a fost distrusă de cutremurul din noiembrie 1942. Vechea ctitorie cu 

același hram, a fost construită de enoriași din vălătuci și lemn, pe un platou situat deasupra albiei 
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pârâului Bilavoi. Pe o grindă din altarul fostei biserici era dăltuit anul 1788, dată despre care se 

spune că este anul în care a fost construită biserica. Vechea biserică nu avea turle, era construită 

în formă de corabie și acoperită cu tablă. Spațiul interior al bisericii era distribuit după modelul 

vechilor biserici, pridvor, pronaos (tinda femeilor), naos, altar cu firidă pentru proscomidie și 

veșmântar. Catapeteasma în stil bizantin a vechii biserici, ar fi fost adusă de la biserica din punctul 

Ciorăni de întemeietorul satului Costea Coștiuc, cu prilejul strămutării sale pe vatra de astăzi a 

satului. Pe un pomelnic al vechii biserici – datat din 11 iulie 1793 – se pot citi și astăzi numele 

ctitorilor. 

Construirea noului lăcaș s-a făcut la distanță de 50 m Sud-Vest de fosta biserică, pe terenul 

donat de credincioși. Noua Biserică în formă de cruce are două turle hexagonale: una mare, plasată 

deasupra capului, alta mică, deasupra altarului și este acoperită cu tabla. Lungimea Bisericii, 

măsurată în interior, de la prag până la extremitatea altarului este de 20 m. Datorită războiului, 

lipsind cărămida și cimentul, în împrejurări de acută criză materială, clădirea s-a executat din paie 

cu vălătuci, prin contribuția enoriașilor și a altor donatori. 

Ca interior, noua Biserică „Sf. Gheorghe” are următoarele subdiviziuni: pridvor, naos, altar 

și veșmântar. De la vechea Biserică au intrat în patrimoniul noului lăcaș de cult: catapeteasma, 

icoanele portative, majoritatea obiectelor și a cărților de cult și o parte din mobilier. 
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Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” Costești este situată în partea de răsărit a satului 

Costești și este vizibilă din depărtare. Temelia construcției este executată din blocuri de piatră 

cioplită și legată în ciment. Construcția zidăriei este realizată din cărămidă presată, în roșu afară. 

Clădirea este în formă de cruce, are o suprafață de 150 m2, iar specific acestei construcții este 

pridvorul de la intrare așezat pe patru stâlpi din beton cu arcade în față și în lateral. 

De-a lungul timpului biserica a suferit mici modificări în ceea ce privește zidăria originală, 

din cauza cutremurelor din 1940 și 1977 care au provocat mari stricăciuni. Turla și zidăria de la 

altar prezentau grave fisuri. Turla este demolată complet și reclădită, dar a fost coborâtă cu 

aproximativ 2 m, iar zidurile de la altar au fost ancorate cu fier. 

 Interes deosebit din punct de vedere artistic prezintă două iconostase care au fost 

strămutate de la vechea biserică. Se păstrează până astăzi, au o vechime de aproximativ 200 de ani 

și atrag atenția prin dantelăria sculpturii și coloritul picturii de la icoanele împărătești. 

De asemenea, începând cu anul 1990 se termină lucrarea de acoperire a bisericii, se începe 

construcția la casa praznicală (trapeza) și la clopotniță, se zugrăvește și se pictează din nou în 

frescă biserica în interior și în exterior și se împodobește cu strane, iconostase și catapeteasmă noi. 

Casa praznicală sau trapeza a fost ridicată între anii 1992-1993, are o suprafață de 120 m2 

și este situată la Nord de biserică. 

Construcția zidăriei este din BCA și ciment. Deasupra trapezei se înalță maiestuos 

clopotnița bisericii cu trei clopote și o toacă de lemn. Clopotul cel mare are 200 de kg și este turnat 

în anul 1960 la Galați. 
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani este construită în anul 1817, din 

cărămidă, pe temelie de piatră și acoperită cu tablă galvanizată. Acest acoperiș s-a degradat în timp 

și a fost refăcut în anul 1936, când tabla a fost schimbată, efectuându-se totodată și reparații la 

pereții exteriori. Actuala biserică s-a construit pe locul altei biserici, mai mici, din lemn, care 

datează din secolul al XIV-lea și a cărui ctitori nu se cunosc. Bisericuța din lemn a fost strămutată 

în 1817 în satul Rădești, unde a servit ca biserică parohială până în anul 1935, când aici s-a 

construit actuala biserică. 

Din istoricul vechi al bisericii aflăm că aceasta s-a ridicat cu cheltuiala Doamnei Casandra 

Negel, sora vrednicului de pomenire, Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache (1803-1808; 

1812-1821; 1842-1846). Tot ea a purtat la început și grija clerului slujitor, în număr de 7 membri, 

ce săvârșeau zilnic sfânta leturghie. Construcția bisericii respectă stilul bizantin, în formă de cruce, 

având atât interiorul, cât și exteriorul, tencuit, iar deasupra are un singur turn clopotniță. La intrarea 

în biserică, are o ușă din lemn masiv, ferecată cu fier, precum și un sistem de blocare care iese 

dintr-o nișă, trece de-a latul ușii și intră în altă nișă, astfel blocată din interior, biserica prezenta în 

caz de pericol un loc sigur. Catapeteasma este din lemn de tei nefasonat, iar pictorul acesteia nu se 

cunoaște, fondul picturii este roșu cu negru. 

 

Ca obiecte de valoare menționăm icoanele vechi ce datează din 1853, una ce înfățișează pe 

Maica Domnului cu pruncul, (ulei pe lemn), ieșind în evidență prin faptul că până în anul 2005, a 
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fost îmbrăcată în argint suflat cu aur cu o greutate de aproximativ 4 kg. Această icoană a fost 

donată de un credincios pe nume Botezatu, după cum arată inscripția în limba slavonă din partea 

de jos a icoanei. În prezent icoana există în biserică, dar fără îmbrăcămintea de argint care a 

dispărut. Pe lângă această icoană, la tetrapodul din stânga bisericii, deasupra icoanei, sunt trei 

candele din argint. Două cu o greutate de aproximativ 390 gr., iar una cu o greutate de aproximativ 

700 gr., toate având pe ele inscripția: „Sunt făcute de serdarul Teodor Tlahadi -1854”. Din 

documentele existente în arhiva parohiei am aflat că a existat și o cutioară în care se păstrau 

părticele din Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina a cărui icoană se află în biserică, alături 

de cea praznicală a „Adormirii Maicii Domnului” și pe care îl considerăm, alături de Sfânta 

Fecioară Maria, ocrotitor al acestui sfânt lăcaș. Astăzi nu mai există această cutioară, dar în anul 

2006 Doamna Valeria Vasiliu, nepoata Preotului Theodorescu Gheorghe, slujitor al acestui sfânt 

lăcaș în perioada de după al II-lea război mondial, a dăruit bisericii o cruce-relicvă foarte veche, 

care conținea o părticică din sfintele moaște. 

Crucea de pe turlă pare să fie din bronz, cu două inele de prindere în partea de sus și cea 

de jos. Deși nu se vede bine, pe o parte este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos Răstignit, iar pe 

cealaltă parte, se pare că este reprezentat Botezul Domnului. Pe ambele fețe există câte o inscripție 

dar care nu poate fi descifrată. Tot aici se pare că a fost o sfântă evanghelie veche ferecată în argint 

despre care pomenesc adesea oamenii din sat și care astăzi nu se știe unde este. După cutremurul 

din 1940 biserica a avut nevoie de reparații serioase care s-au dărâmat, însă în 1956 a fost 

consolidată și tencuită din nou. După spusele enoriașilor mai bătrâni din sat, mai târziu tabla de pe 

acoperiș s-a degradat și a fost schimbată. Cutremurele mai recente, în special cel din 1977, a creat 

fisuri adânci în structura bisericii, aceasta necesitând reparații grabnice. În anul 2007 prin 

contribuția unor enoriași cu dragoste de Hristos și biserică, s-a schimbat tabla de pe acoperișul 

pridvorului, deoarece se spărsese și ploua în interior, fapt care a afectat podeaua din scândură și s-

a construit un gard nou din scândură și sârmă plasă de jur-împrejurul bisericii și a cimitirului, iar 

în 2009, o parte din gard, precum și porțile s-au făcut din beton și fier forjat. 

În interior biserica a fost împodobită cu icoane și alte obiecte de cult, toate prin contribuția 

enoriașilor și a fiilor satului. 

Biserica de lemn „Sfântul Neculai” Pârvești a Mănăstirii Pârvești – Schitul Pârvești – 

întemeiat la 1666 de vornicul de poartă, Apostol Talpeș și nepoții săi, Ioan și Simion Popescu, 

postelnici de Bilavoi. 
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După unele cercetări se crede că prima biserica din lemn, denumita Crucea sau Cruceanu, 

a fost adusă aici din Dărăști. După 150 de ani, biserica ridicata în 1666 degradându-se, s-a dărâmat 

și în 1816 s-a început 

construcția unei noi biserici 

care a fost sfințită în anul 

1820. Ctitorii actualei 

biserici, construită în 1816, 

sunt urmașii familiilor 

Nicolae Talpeș și Nicodim 

Popescu (serdarul Gh. 

Gociu și Ioan Nedelcu). 

Schitul a dăinuit 

până în 1864, când și-a 

încetat activitatea și 

biserica a devenit biserică de mir, reclădită între anii 1816-1820 de către monahul Nicodim 

Popescu, urmaș al ctitorilor, împreună cu serdarul Gh. Gociu și Ioan Nedelcu. Așezământul 

cuprindea biserica, chiliile și „alte acareturi”, necesare desfășurării activității monahale, fiind 

deservit de 80 de călugări. Inițial, a fost închinat Episcopiei Romanului, iar în 1852 a devenit 

metoh al Episcopiei Hușilor, ca urmare a înglobării ținutului Tutovei la această eparhie. 

Arhitectură populară de lemn este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției 

și armonia volumelor fiind nemaiîntâlnite prin zonă. De plan triconc, cu absida altarului poligonală 

decroșată, intrare Vest și trei turle. Pridvorul, inițial deschis, are o balustradă de lemn cu baluștri 

crestați, încastrați în fruntar. Este construită din bârne de stejar, prinse în cheutoare dreaptă, pe 

temelie de piatră de râu și tălpoaie de lemn. Acoperișul în patru ape este învelit cu șindrilă. Fațadele 

din bârne, cioplite cu barda și fasonate, sunt decorate cu o friză de denticule sub cornișă. Ferestrele 

rectangulare sunt subliniate de ancadramente simple. Paramentul interior este din bârne. Turlele 

octogonale de pe pronaos, naos și altar sunt realizate din blăni de stejar, îmbinate armonios și 

unitar cu semicalotele de pe absidele laterale. Ușa masivă de stejar de la intrarea în pronaos are 

feroneria lucrată în atelier meșteșugăresc local. Lăcașul păstrează icoane și mobilier de epocă din 

lemn de tei, sculptat și pictat în tehnica ulei (catapeteasma, iconostasele icoanelor împărătești, 

amvonul, scaunul arhieresc, policandru). 

Biserica este construită la poalele a două dealuri ca într-o albie – așa este și numită de 

localnici, „Albia”. 
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Mânăstirea s-a reînființat în anul 1993 când a fost reactivată cu statutul de mănăstire de 

maici. Cu destule greutăți privind materialele de construcție și finanțele, mica obște a reușit să 

ridice doua clădiri pentru 

chilii, stăreție, trapeză și 

bucătărie în ultima vreme fiind 

îmbunătățit drumul de acces. 

Prima clădire ridicată este din 

chirpici, acoperita cu țiglă. 

Clădirea a doua, o construcție 

mai mare din zid, acoperită tot 

cu țiglă, este așezată în linie cu 

prima construcție. În aceasta 

se afla trapeza, bucătăria și 

paraclisul  în care se slujește 

iarna. Cele trei turle octogonale sunt pe pronaos, naos și altar. 

Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma, din lemn de tei sculptat, este 

înălțată până la boltă. Naosul spațios, luminat de câte o fereastră la Nord și Sud este delimitat de 

pronaos printr-un perete din lemn. Pronaosul, puțin spațios este luminat de câte o fereastră la Sud 

și Nord. Intrarea în pronaos se face printr-o ușa masiva din stejar, care nu este sculptată. Ferestrele 

sunt din lemn, simple cu grilaj metalic în interior. 

Pridvorul a fost inițial deschis, susținut de doi stâlpi de lemn în față. Mai târziu a fost închis 

cu geamuri. Intrarea în pridvor se face prin Vest, printr-o ușă de lemn simplă. Biserica nu este 

tencuită. Pardoseala este din dulapi de stejar, iar acoperișul este cu draniță (șindrilă). Turlele au 

acoperișul din tablă așezată în solzi. În biserica de la Pârvești sunt adăpostite odoare valoroase: 

cutii de argint cu părticele din moaștele „Sfintei Mina”, veșmânt al Sf. Ioan Gură de Aur, 

policandru de lemn al vechii biserici. 

Clopotnița datează din 1816-1820, fiind refăcută din alta mai veche. În prezent este 

amplasată între cele două clădiri (chilii, stăreția, trapeză și bucătărie) ridicate după 1993. 

Clopotnița și clădirile sunt construite la 50 m Vest de biserică. Aici se adăpostesc două clopote. 

Este construită la inițiativa lui Nicodim Popescu, monah, Gh. Gociu, serdar și Ioan Nedelcu, în 

partea de Vest a incintei. 
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Turn de plan pătrat cu 2 niveluri delimitate printr-o cornișă amplă și cu acoperiș piramidal. 

Construit din bârne de stejar, încheiate 

în cheutoare dreaptă, pe soclu de piatră. 

Are scară interioară de lemn și 

învelitori din șindrilă. Exemplar unic în 

eparhia Hușilor prin structură și decor. 

Adăpostește două clopote de bronz 

datate: 1819 și 1827. 

Tipurile de turism care pot fi 

practicate pe teritoriul comunei 

Costești sunt: 

Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” Rădești a fost la început de lemn, strămutată 

de la Chițcani în anul 1817 și servind ca biserică parohială până în anul 1935, când a fost ridicat 

actualul edificiu din cărămidă pe temelie de 

piatră. La acoperiș s-a folosit, încă de atunci, 

tablă galvanizată, care există și astăzi. 

Biserica este pictată în interior, dar 

lucrarea este de o calitate îndoielnică, afirmație 

pe care nu o putem susține în privința 

catapetesmei, de o calitate net superioară, dar al 

cărei autor rămâne necunoscut. Sfântul lăcaș nu 

conține obiecte de valoare istorică sau 

documentară, fiind de dată mai recentă, însă 

enoriașii mai în etate vorbesc despre existența 

unei sfinte evanghelii ferecată în argint și catifea 

despre care, astăzi, nu mai există nici o 

informație și care nu se mai găsește în 

biserică.  De menționat că în biserică sunt și 

icoane vechi de pe la 1894 donate de familii 

credincioase. 

La tetrapodul din dreapta catapetesmei există o icoană a Maicii Domnului cu pruncul de 

dimensiuni mici, care, din mărturiile enoriașilor ar fi îmbrăcată în aur. 
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După 2005 biserica a fost înfrumusețată cu o 

clopotniță nouă, din beton, în locul celei vechi, din 

lemn, care s-a dărâmat în urma unei furtuni. 

Biserica „Cuvioasa Parascheva” Puntișeni 

a fost construită în anul 1802 la data de 14 octombrie 

din lemn acoperit cu vălătuci, pe locul alteia, mai 

veche, despre care nu sunt informații. Biserica este 

așezată în partea de miazănoapte a satului, are formă 

de tip navă, simplă, construită în stil „moldovenesc”, 

fără nici un fel de pictură la interior sau exterior.  

Clopotnița din lemn  se află la poarta bisericii. 

În anul 1930, din cauza degradării avansate, biserica 

a  avut nevoie de reparații. Atunci s-au refăcut pereții 

din vălătuci, iar acoperișului i s-a pus tablă 

galvanizată. 

Datorită materialului din care a fost construită, în anul 1966 a intrat din nou în reparații, 

atât la temelie cât și la pereți, precum și la acoperiș care a fost schimbat din nou. 

În interior, catapeteasma este pictată în stil  bizantin. 

Biserica nu  are obiecte de valoare istorică sau 

documentară în afară de câteva cărți vechi scrise 

cu  caractere chirilice. 
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Tipurile de turism care pot fi practicate pe teritoriul comunei Costești sunt: 

➢ turismul cultural: poate fi dezvoltat prin manifestări artistice și sărbătorile 

populare tradiționale din cursul anului care aduc în atenția publicului larg 

spiritul viu, autentic al meleagurilor moldave, prin portul popular, cântece, 

dansuri, obiceiuri străvechi și ca atare trebuie promovate nu doar pe plan local 

dar mai ales pe plan național în vederea atragerii unui număr cât mai mare și 

diversificat de participanți și turiști din diferite zone ale țării și din străinătate; 

➢ turismul sportiv: poate fi practicat în zona cursurilor de apă existente la nivelul 

comunei. Această formă de turism poate fi stimulată de întrecerile sportive de 

pescuit, vânătoare și întrecerile de orientare turistică. 

➢ turismul de weekend: poate fi practicat prin asigurarea infrastructurii de 

agrement în zona pădurilor și cursurilor de apă prin amenajarea de plaje și locuri 

de pescuit; 

➢ agroturismul: poate fi practicat în bune condiții, multe locuințe având dotarea 

necesară și posibilitatea valorificării superioare a surplusului din gospodăriile 

țărănești anume, carne, lapte, ouă, zarzavaturi, legume, fructe, care de multe ori 

se degradează sau se dă la animale. 

Monumentele istorice din comuna Costești  

Podul Doamnei este un pod din zidărie de piatră construit în anul 1841 pe teritoriul 

satului Chițcani (comuna Costești, județul Vaslui), peste râul Bârlad. Podul este situat pe DN 24, 

la km 97, la aproximativ 72 m est de șosea (pe drumul ce leagă localitatea Roșiești de șoseaua 

Vaslui - Bârlad). 

Podul Doamnei din Chițcani a fost 

inclus pe Lista monumentelor istorice din 

anul 2015 din județul Vaslui la numărul 

258, având codul de clasificare VS-II-m-

A-06781. 

În imediata apropiere a acestui pod 

s-a aflat satul Docolina, localitate cu 

rezonanță istorică unde a fost stație de 

poștă. Satul Docolina este atestat documentar într-un uric domnesc din 15 iunie 1433 prin care 

domnitorul Iliaș I al Moldovei (1432-1433), fiul lui Alexandru cel Bun, i-l dădea clucerului Onea 

drept răsplată pentru slujirea sa credincioasă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1841
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%9Bcani,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN24
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:VS-II-m-A-06781
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:VS-II-m-A-06781
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilia%C8%99_I_al_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
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Aici a fost întâmpinat Petru Rareș, viitor domnitor al Moldovei (1527-1538, 1541-1546), 

de către slujitorii domnești trimiși de boieri și de mitropolitul Moldovei pentru a-i aduce vestea că 

a fost numit voievod. Evenimentul respectiv este povestit de cronicarul Ion Neculce în capitolul 

XII din „O samă de cuvinte” 

astfel: „Când au pus țara întăi 

domnu pre Petru-Vodă Rareș, el 

nu era acasă, ce să tâmplase cu 

măjile lui la Gălăți, la pește. Și au 

trimis boierii și mitropolitul haine 

scumpe domnești și carătă 

domnească cu slujitori, unde l-ari 

întâmpina să-l aducă mai în grabă 

la scaon, să-l puie domnu. Deci el, 

întorcându-să de la Gălați, au fost 

agiunsu la Docolina, de au mas acolo cu dzece cară, câte cu șase boi carul, pline de pește. Și piste 

noapte au visat un vis, precum dealul cel di cee parte de Bârlad și dealul cel di-ncoaci era de aur, 

cu dumbrăvi cu totul. Și tot sălta, giuca și să pleca, să închina lui Rareș. Și deșteptându-să din 

somnu dimineața, au spus visul argaților săi, celor ce era la cară. Iar argații au dzis: „Bun vis ai 

visat, giupâne, că cum om sosi la Iași și la Suceavă, cum om vinde peștile tot”. Și au și îngiugat 

carăle dimineața, și au purces Petru-Vodă înaintea carălor. Și când s-au pogorât în vadul Docolinii, 

l-au și întâmpinat gloata. Și au început a i să închina și a-l îmbrăca cu haine domnești. Iar el s-au 

zâmbit a râde și au dzis că „de mult așteptam eu una ca aceasta să vie”. Și când au purces de acolo, 

argații lui au dzis: „Dar noi ce-om face, doamne, cu carăle cu peștile?” Iar el au dzis: „Să fie carăle 

cu pește, cu boi cu tot, a voastre. Și viniți după mine, să vă fac cărți de scuteală, să nu dați nemică 

în dzilele mele”.” 

Preluând această legendă, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) precizează în „Un vis al lui 

Petru Rareș” că în vadul Docolinei nu era niciun pod pe atunci, semn că actualul pod s-a construit 

în apropierea locului unde a fost întâmpinat Petru Rareș („Când, după ce se înjugară boii, Petru 

Rareș, înaintea carelor, se cobora în vadul Docolinei, unde atunce nu era pod, iată l-au întâmpinat 

și slujitorii trimiși de la Suceava; și, începând a i se închina și a-l ura de domn Moldaviei, l-au 

îmbrăcat cu scumpele haine ce aduseseră cu dânșii.”). Podul care s-a construit ulterior a fost 

denumit de către istorici „Podul Docolina”, după acea localitate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Rare%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Neculce
https://ro.wikipedia.org/wiki/O_sam%C4%83_de_cuvinte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kog%C4%83lniceanu
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În prima jumătate a secolului al XIX-lea, vornicul Alecu Greceanu a înființat un rateș pe 

lângă vechea stație de poștă de la Docolina. Domnitorul Ioniță Sandu Sturza (1822-1828) dispunea 

la 21 aprilie 1825 ca „ratoșul ce-l face vornicul Alecu Greceanu la Docolina de pe moșia Târzii să 

slujească statornic pentru menzil și găzduirea musafirilor domnești”. În anul următor, prin hrisovul 

din 15 februarie 1826, vornicul Alecu Greceanu obținea dreptul să organizeze la Docolina șase 

iarmaroace pe an și câte o zi de târg pe săptămână. 

Domnitorul Mihail Sturdza (1834-1849), primul domn al Moldovei numit în 

baza Regulamentului Organic, a acordat o atenție deosebită căilor de comunicații, în timpul 

domniei sale fiind realizată o importantă rețea de drumuri și poduri de piatră, ce legau capitala 

Moldovei, Iași, cu principalele centre comerciale din țară și din străinătate. 

În acea perioadă, drumul de poștă între Iași și partea de sud a Moldovei traversa râul 

Bârlad pe un pod de lemn, care ajunsese în timp într-un stadiu de uzură avansată și nu mai prezenta 

nicio siguranță pentru circulație. Acest lucru este consemnat într-un raport din 1839 al Ministerului 

Treburilor din Lăuntru (echivalentul Ministerului de Interne din zilele noastre). Autorul raportului 

solicita construirea unui pod din piatră în locul vechiului pod de lemn, din cauza lipsei de material 

lemnos din zonă, precum și reducerea lungimii podului cu circa 80 stânjeni (180 m). 

În acel raport se menționa că „podul din Șleahul Focșanilor de peste apa Bârladului (...) ar 

fi ajuns în cea mai proastă și slăbănoagă putrezimea cherestelei (...) și în privirea lipsei de cherestea 

de stejar (...) mai lesne și mai ieftin ar costiri înfățișarea lui de peatră numai peste matca apii, iar 

în cealaltă întindere de 80 aproape stânjeni ce astăzi se găsește podul să se facă șosă”. Cererea a 

fost aprobată la 21 februarie 1839 de domnitorul Mihail Sturdza care a pus următoarea 

apostilă: „Să încuviințează facerea podului cu chipul cel mai iconomicos și că spre închipuirea 

smetului să se rânduiască pe dumnealui inginerul, maiorul Singurov”. Singurov a desfășurat o 

bogată activitate inginerească în Moldova; el a fost numit inginer principal în 1833, pentru ca în 

1854 să fie avansat la gradul de colonel și numit director al Departamentului lucrărilor publice. 

Inginerul rus M. Singurov a întocmit un deviz (smet) din care reies o serie de elemente de 

construire a podului și anume: podul a fost proiectat cu 3 deschideri; piatra pentru zidărie s-a adus 

din cariera de la Pribești; materialele lemnoase din esență moale s-au procurat de la fața locului; 

fundația urma să fie realizată pe piloți de stejar lungi de 2,5 stânjeni (5,5 m); zidăria s-a executat 

cu mortar de var hidraulic. 

Valoarea devizului a fost calculată de Singurov la 25.153 lei, dar a fost redusă ulterior la 

25.637 lei, în care s-a inclus contravaloarea materialelor (piatră, lemn, nisip, var, fier) și a uneltelor 

de lucru (hârlețe, lopeți, roabe, căușe etc.), precum și manopera calificată (pietrari, dulgheri).[12] 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioni%C8%9B%C4%83_Sandu_Sturza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sturdza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regulamentul_Organic
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2njen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sturdza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pribe%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_Doamnei#cite_note-Florescu_28-12
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În scopul executării lucrărilor, s-au organizat trei licitații la 10, 15 și 20 martie 1839, la 

care nu s-a prezentat niciun amator. Astfel, Ocârmuirea a decis ca lucrările să se execute în regie 

proprie, fiind desemnat ca supraveghetor clucerul Panaite Vizanti de la Isprăvnicia Fălciu. 

Lucrările au fost începute în 1839 și finalizate în 1841, forța de muncă fiind asigurată de locuitorii 

satelor care făceau parte din Ocolul Crasnei. Podul a fost deschis circulației la 8 noiembrie 1841. 

Pe partea interioară a celor două 

parapete de la mijlocul podului se află două 

inscripții parțial lizibile, una în limba latină 

și alta în limba română, încadrate în panouri 

rectangulare (165/135 cm), decorate la 

partea superioară, în altorelief, cu însemne 

heraldice (70/50 cm) erodate (istoricii 

presupunând că este vorba de blazonul 

domnitorului). Cele două medalioane sunt 

mărginite lateral de doi pilaștri canelați, pe care se sprijină acolada balustradei. 

Inscripția în limba română se află pe parapetul nordic și este scrisă cu un amestec de litere 

latine și chirilice. Ea are următorul cuprins:  „Acest pod este construit din poronca pre înăltu 

Domn MIHAIL GRIGORIU STURZA V.V. domn Țerei Moldovei în al VIII an al domniei însale 

și săvărșindu-se supt ministeria d. log. Const. Sturza sau deschis pentru călători în 8 Noem. 1841”. 

Inscripția în limba latină este următoarea: „Pons haec extructa est Jussu Serenissimi 

Domini MICHAELIS GRIGORIU STORDZA, principis regnatis Moldaviae, in octavo anno 

regiminis sui. Ad finem quae deducia Ministerio D. Logoteta CONST. STU[RDZA]. Patefacia 

Via locibus 8 Novembris 1841”. 

Podul Doamnei a fost reparat în anul 1886, el având în acel moment cinci deschideri. Nu 

se știe dacă podul s-a executat de la început cu cinci deschideri sau dacă s-au construit inițial trei 

deschideri (după cum era specificat în proiect) și ulterior s-au executat alte două deschideri. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, ca urmare a deschiderii 

căii ferate Crasna-Huși (1890), târgușorul Docolina și-a pierdut din importanță și a dispărut, 

datorită dezvoltării localității Crasna ca stație de cale ferată. 

În anul 1956, ca urmare a alunecărilor de teren în zona km 101-102, DN 24 a fost deviat, 

construindu-se varianta Rădești (Crasna) pentru evitarea porțiunii nesigure. Cu această ocazie, s-

a redus traficul pe vechiul pod numai către satele Albești și Roșiești, podul trecând în administrarea 

drumurilor locale. A fost construit un pod nou la aproximativ 200 m nord de vechiul pod. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Crasna,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN24
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albe%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
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Podul Doamnei din Chițcani a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat în conservare, 

fiind considerat monument de 

arhitectură medievală. El a fost înscris 

în Lista monumentelor istorice din 

anul 1992 din județul Vaslui, cu codul 

38-B-0090. În noua listă a 

monumentelor istorice din anul 2015 

a fost înscris la numărul 258, având 

codul de clasificare VS-II-m-A-

06781. 
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Podul Doamnei din Chițcani este construit din blocuri masive de piatră fețuită, legate cu 

mortar de var și are cinci deschideri în arc în plin cintru. El este orientat în direcția E-V și are o 

lungime de 90,40 metri și o lățime 

de 9 metri. Deschiderea arcului la 

naștere este de 14 m, iar cea de la 

mijloc are înălțimea de 7 m. 

Pilonii pe care se sprijină arcele 

sunt consolidate la exterior de 

contraforți puternici, tot din 

piatră. Înălțimea timpanului de la 

arcul central este de 4 metri, iar 

celelalte arcuri descresc ca 

dimensiuni spre taluz. Bolțile 

arcelor sunt realizate din piatră spartă. 

 

 

Monumentul se încadrează în grupa valorică de interes local. 

În ceea ce privește turismul sportiv, în comuna Costești, din păcate, nu există niciun parc. 

Prin dezvoltarea turismului rural în comună pot fi valorificate și promovate valorile 

străvechi ale acestor meleaguri, începând de la tradiții, obiceiuri și până la frumusețile locurilor. 
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5. Infrastructură și echipare teritorială 

 

5.1. Amenajarea teritorială 

Strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, se 

fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), așa cum este prevăzut 

în Legea nr. 350/2001 cu completările ulterioare. Purtând subtitlul „România policentrică 2035”, 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) reprezintă exercițiul de planificare a 

dezvoltării teritoriului național, pentru orizontul de timp 2035.1 

O serie de măsuri propuse în SDTR vizează și zonele rurale, respectiv: 

➢ 4.3.2.4. Măsură: Echiparea localităților rurale cu infrastructură tehnico-edilitară. 

▪ Acțiune 1 - Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor 

de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, precum și a sistemelor de 

canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate; 

▪ Acțiune 2 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze 

naturale și conectarea la sistemul național de transport de gaze, cu precădere 

în comunele cu peste 5.000 de locuitori care nu dispun de rețea de 

distribuție; 

▪ Acțiunea 3 - Managementul integrat al deșeurilor: realizare/extindere/ 

modernizare de platforme de depozitare, cooperare intercomunală pentru 

identificarea unui sistem comun de management al deșeurilor, cu precădere 

în comunele în care nu sunt furnizate servicii de salubritate. 

➢ 4.3.2.5. Măsură: creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea locurilor de 

muncă. 

▪ Acțiunea 1 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

agriculturii (modernizare exploatații agricole și piscicole, sprijin pentru 

tinerii fermieri, restructurarea fermelor mici, investiții în cercetare 

agronomică și zootehnică, utilizarea energiei regenerabile etc.), cu 

precădere în comunele cu o pondere de peste 25% a populației ocupate 

informal în agricultură și peste 70% din suprafață acoperită de terenuri 

agricole; 

▪ Acțiunea 2 - Dezvoltarea agriculturii organice cu valoare adăugată mai 

mare, în toate zonele rurale din România; 

 
1 https://www.mlpda.ro/pages/sdtr 

https://www.mlpda.ro/pages/sdtr
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▪ Acțiunea 3 - Sprijinirea înființării grupurilor de producători și a lanțurilor 

scurte de aprovizionare cu produse alimentare, pentru consolidarea 

legăturilor dintre producători și consumatori, creșterea calității produselor 

și asigurarea unor venituri mai mari pentru comunitățile locale (exemplu: 

prin procesarea produselor agricole primare), cu precădere în jurul marilor 

bazine legumicole, viticole și pomicole; 

▪ Acțiunea 4 - Diversificarea activităților economice în mediul rural 

(dezvoltarea activităților legate de ocupațiile tradiționale, procesarea 

produselor agricole și silvice specifice zonei, mici activități industriale, 

turism) și formarea profesională continuă a forței de muncă în corelare cu 

acestea, cu precădere în comunele cu peste 50% din populație ocupată 

informal în agricultură; 

▪ Acțiunea 6 - Realizarea de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii 

agricole și forestiere (drumuri de exploatație agricolă, forestieră, sisteme de 

irigații); 

▪ Acțiunea 9 - Sprijinirea activităților de antreprenoriat în mediul rural prin 

facilitarea reînnoirii generațiilor din sectorul agricol, suport financiar pentru 

start-up-uri dezvoltate de tinerii fermieri; 

▪ Acțiunea 10 - Acordarea de facilități fiscale întreprinzătorilor care 

demarează afaceri în sectoarele secundar și terțiar în mediul rural și celor 

care creează locuri de muncă pentru persoanele aparținând unor grupuri 

dezavantajate. 

➢ 4.3.2.7. Măsură: Dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea calității vieții 

cetățenilor. 

▪ Acțiunea 2 - Construcția, modernizarea și dotarea piețelor agroalimentare și 

a târgurilor din mediul rural, cu precădere a celor de la nivelul polilor rurali. 

Dezvoltarea infrastructurii și sistematizare rurală 

Intravilanul existent al comunei Costești are o suprafață de 791 ha, din care satul Costești 

are o suprafață de 606  ha, satul Chițcani o suprafață de 44 ha, satul Pârvești o suprafață de 16 ha, 

satul Dinga o suprafață de 61 ha, satul Rădești o suprafață de 28 ha, iar suprafața de 36 ha satul 

Puntișeni. 
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Zona de locuințe și funcțiuni complementare ocupă 102 ha reprezentând 12,90% din 

totalul teritoriului intravilan și este formată în mare majoritate din locuințe cu nivel mic de 

înălțime: parter, etaj și mansardă dar și parter și 2 nivele. 

Zona de locuințe se află amplasată în lungul drumurilor sătești, a drumului comunal, și a 

drumului județean, în apropierea zonei de locuit funcționând unități de servicii (școli, instituții ale 

administrației publice, spații comerciale, unități prestări servicii). 

Zona unităților industriale și de depozitare este slab reprezentată pe teritoriul comunei 

Costești și ocupă doar 12 hectare totalizând aproximativ 1,52% din teritoriul intravilan al comunei. 

Zona unităților agro-zootehnice nu este reprezentată pe teritoriul intravilan al comunei 

Costești. 

Zona funcțională de interes public este amplasată în general de-a lungul căilor de 

comunicație reprezentate de drumul județean DJ 243 și la intersecțiile cu drumurile mai importante 

din localitate. În această zonă sunt amplasate principalele dotări ale localității respectiv primăria, 

poliția, școlile, grădinițele, dispensarul uman, bisericile, căminul cultural. Suprafața ocupată de 

această zonă este de 2,18 hectare, ceea ce reprezintă 0,28% din totalul intravilan al comunei. 

Zona căilor de comunicație și transport ocupă o suprafață de 13,5 ha, ceea ce reprezintă 

1,71% din teritoriul intravilan și este formată din drumul județean DJ 243, drumul comunal, 

precum și din străzile din localitate. Referitor la drumurile sătești, precizăm faptul că străzile 

principale asfaltate sunt reprezentate de județean DJ 243, drumul comunal, precum și de o serie de 

drumuri sătești din localitățile comunei. Restul străzilor au îmbrăcăminte de piatră și pământ, 

devenind impracticabile în timpul perioadelor ploioase atât pentru traficul auto cât și pentru 

traficul pietonal, impunându-se pietruirea și asfaltarea acestora. Starea necorespunzătoarea a 

drumurilor publice rezultă și din absența rigolelor laterale de preluare a apelor meteorice, sau, 

acolo unde acestea sunt colmatate, făcând astfel imposibilă scurgerea apei de pe suprafața 

carosabilă. 

Zonă spații verzi, sport, agrement ocupă o suprafață de circa 10 hectare reprezentând 

doar 1,26% din teritoriul intravilan fiind necesară extinderea acestora. 

Zona construcțiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare este extrem de redusă. 

Zona de gospodărie comunală. Acest areal este reprezentat de cele patru cimitire 

existente, cu o suprafață de 2,3 ha, reprezentând 0,29% din teritoriul intravilan. 

Zona de destinație specială. În comuna Costești zona cu destinație specială este 

reprezentată de sediul poliției rurale. 
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Zona apelor, pădurilor și terenurilor neproductive. Zona pădurilor, respectiv a 

perdelelor de protecție ocupă aproximativ 21 hectare, reprezentând 2,65% din teritoriul intravilan. 

Zona terenurilor cu funcție agricolă. Conform bilanțului tuturor suprafețelor cu funcție 

agricolă, această zonă ocupă 628,02 hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 79,40% din suprafața 

totală a intravilanului. 

 

 



Tabelul nr. 8 – Suprafețele cuprinse în intravilanul existent 

 

Zone funcționale Costești Chițcani Pârvești Dinga Rădești Puntișeni Total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Locuințe și 

funcțiuni 

complementare 

77,00 9,74 6,00 0,76 3,00 0,38 7,00 0,88 4,00 0,51 5,00 0,63 102,00 12,90 

Unități industriale 

și depozite 
12,00 1,52 - - - - - - - - - - 12,00 1,52 

Unități agro-

zootehnice 
- - - - - - - - - - - - - - 

Instituții și servicii 

de interes public 
0,86 0,10 0,65 0,08 0,03 0,01 - - 0,07 0,02 0,57 0,07 2,18 0,28 

Căi de comunicație 

și transport 
9,30 1,17 1,50 0,20 0,90 0,11 0,90 0,11 0,60 0,08 0,30 0,04 13,50 1,71 

Spații verzi, sport, 

agrement, protecție 
10,00 1,26 - - - - - - - - - - 10,00 1,26 

Lucrări tehnico-

edilitare 
- - - - - - - - - - - - - - 

Gospodărie 

comunală, cimitire 
0,80 0,10 0,30 0,04 0,80 0,10 0,40 0,05 - - - - 2,30 0,29 

Ape - - - - - - - - - - - - - - 
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Zone funcționale Costești Chițcani Pârvești Dinga Rădești Puntișeni Total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Păduri 21,00 2,65 - - - - - - - - - - 21,00 2,65 

Terenuri agricole 475,04 60,06 35,55 4,49 11,27 1,42 52,70 6,66 23,33 2,95 30,13 3,81 628,02 79,40 

Total intravilan 

existent 
606,00 76,61 44,00 5,56 16,00 2,02 61,00 7,71 28,00 3,54 36,00 4,55 791,00 100 

 

 

 



Graficul nr. 19 – Ponderea zonelor funcționale în teritoriul intravilan al comunei Costești 

 

 

Fondul de locuințe 

 În comuna Costești există un număr de 1.362 case de locuit, dintre acestea 866 sunt în satul 

Costești, 152 în satul Chițcani, 46 în satul Pârvești, 58 în satul Dinga, 95 în satul Rădești și 145 în 

satul Puntișeni. Multe dintre aceste construcții găzduiesc două sau chiar trei familii. 

În ultimii 10 ani au fost 114 solicitări de emitere a autorizațiilor de construcție. 

 În anul 2019 s-au atribuit 20 de locuri de casă în vederea construirii de locuințe. De 

asemenea, au fost eliberate 20 certificate de urbanism și 20 autorizații de construire/demolare. 

 

5.2. Mobilitate rurală 

Infrastructura rutieră 

Pe raza comunei, la aproximativ 4 km, trece DN 24/DE 581 ce face legătura cu orașele de 

reședință Vaslui și Bârlad. 

➢ Drumul național DN 24: DN 2 (Tișița) - Tecuci - Bârlad - Vaslui - Iași - 

Sculeni - Frontiera cu Republica Moldova; lungimea totală a acestui drum ce 

străbate comuna Costești este de 3,20 km; drumul se află într-o stare tehnică 

bună, beneficiind de ample lucrări de reabilitare, întreținere și reparații; în 2011 

s-a reabilitat sectorul Bârlad - Crasna printr-un proiect finanțat de Uniunea 
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Europeană, prin Contractul de Finanțare nr. POST/2010/2/1/005 încheiat între 

Guvernul României și Comisia Europeană (FEDR), iar în 2013 sectorul Crasna 

- Vaslui - Iași, cu o finanțare asigurată de Guvernul României și Banca 

Europeană de Investiții; 

De la DN 24/DE 581 până la satul Costești legătura se face prin două drumuri județene, 

asfaltate, iar teritoriul comunei este străbătut de următoarele căi de comunicație: 

➢ Drumul județean DJ 245L – care intră din DJ 245L, în apropiere de sediul 

Plantagro Costești, traversează satele Costești și Puntișeni, până în satul 

Pârvești; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul comunei Costești este de 

14 km; 

➢ Drumul județean DJ 245E– care intră din DN 24 prin punctul Secuia, 

traversează comuna Deleni, până în satul Costești; lungimea totală a acestui 

drum pe teritoriul comunei Costești este de 16 km; 

➢ Drumul comunal DC 29 – care intră din DN 24 prin punctul Podul Doamnei, 

traversează satul Chițcani și ajunge în satul Puntișeni; lungimea totală a acestui 

drum pe teritoriul comunei Costești este de 5 km; 

➢ Drumul comunal 31 – care pleacă din satul Costești, traversează satul Dinga 

și ajunge în satul Pârvești; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul comunei 

Costești este de 7 km; 

➢ Drumul comunal DC 31B – care intră din DJ 245L, traversează satul Rădești, 

până în satul Puntișeni; lungimea totală a acestui drum pe teritoriul comunei 

Costești este de 3 km; 

➢ drumuri sătești și străzi; 

➢ drumuri de exploatație agricolă. 

Infrastructura rutieră a comunei Costești este bună, majoritatea drumurilor comunale și 

sătești fiind asfaltate, însă unele necesită lucrări de reabilitare și modernizare. Altfel spus din 

totalul de 111 km de drumuri rutiere de la nivelul comunei Costești, 40% sunt acoperite cu asfalt, 

50% cu pietriș, iar 10% sunt din pământ. 

În comuna Costești sunt asfaltate următoarele străzi: 

➢ drum comunal DC 31A - din DJ 245E – intravilan Costești, km 0+00 - km 1 + 

200 – 1.200 m.l.; 

➢ străzi intravilan în satul Costești – 4.965 m.l.: 
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o Strada 43 Costești - din DJ 245E - moștenitor Spiridon Dumitru – 965 

m.l.; 

o Strada 65 Costești - proprietate Drăguș Octavian - Chirvase Petru – 

1.690 m.l.; 

o Strada 2 Costești - proprietate Cerchez Gheorghe - Haba Ghe. Ioan - 285 

m.l.; 

o Strada 3 Costești - proprietate Cerchez Gheorghe - Neștian Gheorghe – 

285 m.l.; 

o Strada 4 Costești - proprietatea Isidor Alecu - Gospodărie apă – 190 m.l.; 

o Strada 6 Costești - Casa Parohială - Magazin Focșa – 850 m.l.; 

o Strada 12 Costești - proprietatea Helgiu Ana - Panaint M. Neculai – 230 

m.l.; 

o Strada 17 Costești - proprietatea Rontea Petru - Blănaru Toader – 190 

m.l.; 

o Strada 18 Costești - proprietatea Balica Gheorghe - Panainte Vasile – 

280 m.l. 

În prezent, autoritățile locale ale comunei Costești au depus eforturi în vederea asigurării 

unei infrastructuri rutiere calitative, care să reducă discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, 

care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor acesteia. 

Infrastructura feroviară 

Comuna nu dispune de acces la transportul feroviar, cea mai apropiată gară fiind în satul 

Crasna sau municipiul Vaslui, care sunt deservite de magistrala 600 ce asigură legătura cu 

București prin intermediul nodului feroviar de la Tecuci (trecere la magistrala 500). Aceeași 

magistrală 600 asigură și legătura Municipiului Vaslui cu Republica Moldova (către Chișinău). 

Infrastructura aeriană 

 Accesibilitatea la transportul aerian este asigurată de aeroporturile din județele vecine, 

respectiv Iași și Bacău, cel mai apropiat fiind Aeroportul Internațional din Iași, aflat la o distanță 

de aproximativ 91 km. De asemenea, comuna Costești se află la o distanță de aproximativ 134 km 

față de Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. 

 

5.3. Parcuri și spații verzi 

 Din păcate, comuna Costești nu deține niciun parc. 

În categoria spațiilor verzi publice cu folosință specializată, în suprafață de 44.759 m2 intră: 
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➢ Bisericile „Sf. Gheorghe” și „Sfânta Treime” din Costești dețin o suprafață de 540 

m2 de spații verzi. 

➢ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani deține o suprafață de 347 m2 de 

spații verzi. 

➢ Biserica „Sf. Nicolae” Pârvești deține o suprafață de 289 m2 de spații verzi. 

➢ Biserica „Sf. Mihail și Gavril” Rădești deține o suprafață de 686 m2 de spații verzi. 

➢ Căminul Cultural Costești deține o suprafață de 854 m2 de spații verzi. 

➢ Cimitirul Costești deține o suprafață de 8.000 m2 de spații verzi. 

➢ Cimitirul Chițcani deține o suprafață de 3.000 m2 de spații verzi. 

➢ Cimitirul Pârvești deține o suprafață de 8.000 m2 de spații verzi. 

➢ Cimitirul Rădești deține o suprafață de 4.000 m2 de spații verzi. 

➢ Biblioteca Comunală Costești deține o suprafață de 1.594 m2 de spații verzi. 

➢ Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” și Grădinița cu Program Normal Costești 

dețin o suprafață de 5.625 m2 de spații verzi. 

➢ Școala Gimnazială Puntișeni deține o suprafață de 3.793 m2 de spații verzi. 

➢ Școala cu clasele I-IV și Grădinița cu Program Normal Chițcani dețin o suprafață 

de 6.114 m2 de spații verzi. 

➢ Grădinița cu Program Normal Puntișeni deține o suprafață de 1.917 m2 de spații 

verzi. 

 

5.4. Infrastructura tehnico-edilitară 

Infrastructura de bază a comunei cuprinde alimentare cu apă în sistem centralizat, energie 

electrică, comunicații. 

Comuna Costești dispune, începând din anul 2007 și 2015, de două rețele de alimentare 

cu apă, în sistem centralizat (65% din totalul locuințelor dispun de sisteme de alimentare cu apă). 

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde 5 foraje de adâncime, 2 rezervoare de 400 m3, 2 

stații de tratare a apei, conducta de aducțiune în lungime de 28,42 km și 28,42 km conducte de 

distribuție. 

Sursa de apă – captare, alimentarea cu apă se realizează prin  pompare. 

Rețea de distribuție, în lungime de 28,42 km. La sfârșitul anului 2019, sistemul de 

alimentare cu apă din localitatea Costești deservea 716 gospodării, toate contorizate. 

Alimentarea cu apă a gospodăriilor individuale în celelalte sate se realizează din surse 

proprii (fântâni sau puțuri forate). 
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Toate instituțiile din comună (Primărie, Școală, Bibliotecă, Dispensar uman, Poștă, Poliție) 

au fost racordate la sistemul de distribuție a apei și s-au efectuat lucrările necesare pentru racordul 

la sistemul de canalizare. 

În prezent, comuna Costești nu dispune de un sistem centralizat de canalizare-epurare, 

motiv pentru care este necesară realizarea rețelei de apă uzată pentru atingerea obiectivelor stabilite 

de Uniunea Europeană. 

Pentru a crește gradul de confort și nivelul de trai, ceea ce influențează gradul de civilizație 

a populației din localitate și pentru a nu polua pânza freatică este necesară realizarea unui sistem 

de canalizare în scopul racordării tuturor gospodăriilor populației la sistemul de canalizare. 

Referitor la evacuarea apelor uzate din comuna Costești se poate evidenția faptul că 

locuitorii comunei utilizează latrine care constituie un permanent focar de infecție și de transmitere 

a bolilor. Dispunerea latrinelor în incinta proprietăților conduce mai ales în perioadele cu 

precipitații abundente la deversări ale materiilor fecale și ale dejecțiilor de la animale, atât în 

incinta proprietăților, cât și pe arterele de circulație, situația respectivă generând un puternic 

impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității. 

Gradul de confort cât și sănătatea locuitorilor din comună sunt condiționate de existența 

unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare care să poată satisface cerințele 

locuitorilor. 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Costești se realizează de la rețeaua de medie 

tensiune din zonă prin intermediul unor posturi de transformare amplasate pe raza localităților. 

Mai exact, alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național Moldova. 

Rețeaua de distribuție a energiei electrice de la nivelul comunei Costești este în montaj 

aerian și alimentează consumatorii casnici și publici prin branșamente individuale. 

Important de precizat este faptul că gradul de accesibilitate la rețeaua de energie electrică 

este de 100%, toate gospodăriile beneficiază în prezent de iluminat electric. 

Alimentare cu căldură și gaze naturale 

Locuitorii comunei Costești nu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu 

energie termică sau gaz metan, investițiile în acest tip de infrastructură fiind costisitoare, cu mult 

peste bugetul local al comunei. Locuitorii comunei utilizează sisteme individuale bazate 

combustibili lichizi, solizi (lemn, cărbune, petrol), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și energie 

electrică. 

Din cauza utilizării acestor sisteme clasice de alimentare cu energie termică se înregistrează 

un nivel scăzut al gradului de performanțe atât din punct de vedere al randamentelor, cât și al 
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gradului de protejare al factorilor de mediu, bazate pe arderea combustibilului lemnos și al 

combustibilului fosil pentru prepararea hranei și furnizarea energiei termice. 

Infrastructura de comunicații. 

Dezvoltarea limitată a tehnologiei informației și a comunicațiilor în spațiul rural constituie 

obstacole în creșterea economică a mediului local, astfel, pentru a beneficia de avantajele societății 

informaționale, atât în contextul vieții personale, cât și al activității economice, este esențială 

asigurarea accesului cetățenilor și mediului de afaceri la servicii IT&C moderne. 

În acest sens, la nivelul comunei Costești, localitățile sunt conectate parțial la sistemul 

național de telefonie fixă prin centrală telefonică. Spre deosebire de limitările și constrângerile 

impuse de telefonia fixă, localitățile comunei Costești dispun, aproape în totalitate, de acoperire 

cu semnal de comunicații oferit de operatorii de telefonie mobilă. 

Extinderea și modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creșterea 

numărului de abonați în rețeaua de telefonie fixă, astfel încât o parte dintre locuitorii comunei dețin 

abonamente telefonice. 

Numărul abonaților la telefonie fixă și mobilă a crescut. Foarte mulți locuitori ai comunei 

dețin telefoane mobile în diferite rețele, au acces la internet, ceea ce permite accesul la comunicare 

a locuitorilor comunei. 

 Sectorul de comunicații, parte importantă a infrastructurii unei țări, a avut o dezvoltare 

majoră în ultimii ani. Direcția principală urmărită a constat în alinierea la noile tehnologii utilizate 

în țările dezvoltate. 

 Accesul la internet al locuitorilor comunei este asigurat prin intermediul rețelei de telefonie 

fixă, prin fibră optică, precum și prin intermediul serviciilor mobile de conectare la internet, 

disponibile la operatorii de telefonie mobilă. 

Gospodărire comunală. În prezent, sistemul de management al deșeurilor menajere din 

comuna Costești se desfășoară urmând direcțiile tradiționale. Altfel spus, deșeurile menajere ce 

provin din gospodăriile cetățenilor sunt colectate prin serviciu de salubritate de către FINANCIAR  

URBAN SRL, firmă specializată în domeniu. 

Pentru colectarea deșeurilor de origine animală și pentru neutralizarea lor, Primăria 

comunei Costești apelează la serviciile societății FINANCIAR  URBAN SRL. Pe de altă parte, 

instituțiile din comună (școli, cabinete medicale, agenți economici etc.) au containere proprii care 

sunt golite săptămânal de societatea de salubrizare. 

De asemenea, comuna Costești face parte din ADIV (Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară a județului Vaslui). 
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Primăria comunei Costești a achiziționat, din bugetul local, două utilaje care sunt utile la 

împrăștierea materialului pietros pe drumurile publice, la deszăpezire și împrăștierea materialului 

antiderapant, cât și la alte lucrări edilitar-gospodărești. 

Iluminatul public se realizează printr-o rețea proprie, poziționată pe stâlpii rețelei de 

alimentare cu energie electrică. Întreținerea rețelei, lucrările de reparații, extinderea și 

modernizarea acesteia se realizează prin contracte cu firme specializate. 

Rețeaua de iluminat public acoperă întreaga zona locuită a comunei Costești, iar programul 

de funcționare a iluminatului public a fost stabilit să funcționeze pe tot parcursul nopții, în toate 

satele comunei. 

 

 

6. Mediu și infrastructura de mediu 

 

6.1. Factori și probleme de mediu 

Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu suport pentru transportul poluanților în mediu. Astfel, 

poluarea aerului are efecte adverse semnificative asupra sănătății populației și poate provoca daune 

florei și faunei. Din aceste motive trebuie acordată o atenție deosebită activității de supraveghere 

și de îmbunătățire a calității aerului. 

La microscară, potențialele surse locale de afectare a calității aerului sunt: 

➢ activitățile agricole și zootehnice – emisii de praf, pulberi, gaze de ardere, gaze 

metabolice; 

➢ trafic rutier pe drumurile județene și comunale – emisii de pulberi, gaze de ardere; 

în cazul drumurilor neasfaltate se emite praf în cantități însemnate; 

➢ încălzire – emisii de gaze de ardere; în comună se utilizează în principal lemnul 

care se arde în sobe sau în centrale termice; 

➢ arderi în aer liber; se practică arderea resturilor vegetale din grădină în gospodărie; 

➢ activități industriale – emisii diverse: praf, gaze de ardere; activitatea industrială în 

comună este redusă, fără a constitui o sursă importantă de emisii; 

➢ procese de fermentație naturală – emisii de gaze de fermentație; pentru a caracteriza 

calitatea aerului în zonă, se fac următoarele precizări: comuna nu se află în aria de 

reprezentativitate a stațiilor de monitorizare a calității aerului din județul Vaslui 

(Conform Rețea Națională de Monitorizare a Calității Aerului - RNMCA); 
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➢ pe teritoriul comunei nu se găsesc surse majore de poluare a aerului, cum ar fi: 

instalații IPPC, SEVESO, IMA sau COV; de asemenea, nici în vecinătatea comunei 

nu s-au identificat astfel de instalații poluatoare; 

➢ intensitatea traficului rutier este redusă la nivelul comunei; drumurile comunale 

sunt pietruite sau asfaltate și parțial din pământ; 

➢ încălzirea spațiilor se face individual, utilizându-se combustibil solid – lemn; 

➢ extinderea sistemelor de captare a energiilor regenerabile (sisteme solare, eoliene) 

este redusă; activitățile industriale de pe raza comunei nu sunt de natură să genereze 

impact semnificativ asupra mediului (sunt autorizate din punct de vedere al 

protecției mediului, după caz). 

Având în vedere datele furnizate de Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Vaslui 

prin intermediul Raportului anual privind starea factorilor de mediu în județul Vaslui – 2019 și 

luând în considerare intensitatea activităților derulate la nivelul localităților aparținătoare comunei 

Costești, se poate aprecia că aerul la nivelul comunei este în stare naturală, și neafectat semnificativ 

de activități umane. 

Sursele locale cu caracter temporar-accidental (intermitent) reprezentate de sistemele de 

ardere pentru încălzirea locuințelor și a obiectivelor social economice, generează gaze și pulberi 

specifice, mai ales în sezonul rece. În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului 

acestui tip de poluare. Nu sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potențial nocive asupra 

calității aerului. Se apreciază totuși că emisiile sunt reduse și se diminuează prin procesele de 

dispersie și reținere mecanică (prin vegetație, relief, clădiri etc.) și, în consecință, nu au loc efecte 

vegetative. Așadar, în comuna Costești, potențialele surse locale de afectare a calității aerului sunt: 

▪ activități casnice specifice așezărilor umane – încălzire rezidențială, preparare 

hrană; 

▪ activități agricole și zootehnice din gospodăriile situate în interiorul și în 

exteriorul zonelor rezidențiale; 

▪ traficul rutier; 

▪ incendii locale; 

▪ procese de fermentație naturală. 

Surse potențiale de poluare a apelor subterane și de suprafață și calitatea acestora 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Costești face parte din bazinul râului 

Ghilahoi, afluent al râului Bârlad, care traversează satul Costești, al râului Chițcani care 
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traversează satele Puntișeni și Chițcani și al râului Pârvești care traversează satul cu același nume, 

afluenți al râului Bârlad. 

Apele de suprafață de pe teritoriul comunei Costești nu sunt monitorizate. Sursele care pot 

influența calitatea apelor de suprafață și subterane din zona studiată sunt: 

➢ surse directe din amonte; 

➢ surse indirecte: transportul poluanților antrenați din amonte de către apele 

pluviale; astfel, deșeurile zootehnice sau menajere depozitate necorespunzător, 

fitosanitare utilizate necorespunzător pe terenurile agricole etc. pot fi spălate de 

apele pluviale și antrenate de acestea în apele râurilor; 

➢ apele subterane pot fi afectate de utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor 

cu azot și/sau fosfor, poluări istorice, alte scurgeri. 

Activitățile gospodărești pot constitui o sursă notabilă de poluare a apelor de suprafață și 

subterane, prin: 

Evacuarea apelor uzate. Apele uzate sunt evacuate în prezent în bazine vidanjabile, fose 

sau liber la teren. De asemenea, mare parte din gospodării utilizează latrine și WC-uri uscate. 

Evacuarea apelor uzate fără epurare și latrinele constituie o sursă de afectare a calității apelor de 

suprafață și subterane. 

Managementul deșeurilor. În comuna Costești, în prezent, se adoptă o soluție tranzitorie 

de colectare și eliminare a deșeurilor. Nu toate fluxurile de deșeuri sunt colectate. Astfel, deșeurile 

vegetale se gestionează la nivel de gospodărie, iar deșeurile biologice (mortalități) sunt preluate la 

cerere de operatorul autorizat cu care primăria are contract. Sursele menționate mai sus se 

manifestă cu intensitate redusă pe suprafața comunei Costești, fără a cauza impacte semnificative 

asupra calității apelor de suprafață sau subterane. 

Apa din fântâni utilizată în scop potabil este analizată periodic cu privire la potabilitatea 

acesteia. 

În urma analizei situației actuale a factorului de mediu apă în comuna Costești, au rezultat 

următoarele aspecte relevante de mediu: 

➢ potențial de poluare a apelor de suprafață și/sau subterane prin evacuarea apelor 

uzate din gospodării, fără epurare; 

➢ potențial de poluare a apelor de suprafață și/sau subterane prin managementul 

defectuos al deșeurilor. 

Calitatea solurilor în zonă și surse potențiale de poluare 

Principalele surse potențiale de poluare a solurilor sunt: 
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➢ evacuarea apelor uzate; în comuna Costești nu există un sistem centralizat 

funcțional de canalizare și epurare a apelor uzate, acestea sunt evacuate în 

prezent în bazine vidanjabile sau fose sau liber la teren; de asemenea, mare parte 

din gospodării utilizează latrine și WC-uri uscate; evacuarea apelor uzate fără 

epurare și latrinele constituie o sursă de afectare a calității solurilor și 

subsolului; 

➢ managementul deșeurilor; în comuna Costești în prezent se adoptă o soluție 

tranzitorie de colectare și eliminare a deșeurilor, astfel: deșeurile vegetale se 

gestionează la nivel de gospodărie, iar deșeurile biologice (mortalități): sunt 

preluate la cerere de operatorul autorizat cu care primăria are contract; 

➢ aplicarea fitosanitarelor și îngrășămintelor chimice pe terenuri agricole; 

terenurile agricole ale comunei sunt lucrate în marea lor majoritate în asociații, 

astfel, există controlul utilizării substanțelor chimice și se respectă codul de 

bune practici agricole; pe terenurile lucrate în regie proprie, nu se poate controla 

dacă sunt respectate normele agricole în vigoare. 

În urma analizei situației actuale a factorului de mediu sol în comună, au rezultat 

următoarele aspecte relevante de mediu: 

➢ potențial de poluare cu nutrienți a solurilor prin managementul defectuos al 

deșeurilor zootehnice și prin utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor 

chimice; 

➢ potențial de eroziune eoliană/pluvială a solurilor din cauza lipsei vegetației 

forestiere și a suprasolicitării solului; 

➢ potențial de poluare a solurilor prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără 

epurare. 

Zone cu riscuri naturale 

  Pe teritoriul comunei se semnalează prezența următoarelor tipuri de riscuri naturale: risc 

seismic; risc de inundabilitate; risc geotehnic; riscuri climatice. 

Cutremurele de pământ 

Ca urmare a condițiilor geografice, geologice și meteorologice în cadrul județului Vrancea 

există pericolul de apariție a unor mișcări seismice cu epicentrul în zona Vrancea, pericolul de 

apariție a unor mișcări seismice de suprafață, pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare 

a mișcărilor seismice sau ca urmare a condițiilor geologice și meteorologice favorabile acestora și 
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pericolul producerii unor fluidizări, surpări, fisurări sau modificări ale scoarței terestre ca urmare 

a mișcărilor seismice. 

Zona comunei Costești prezintă următoarele caracteristici: 

➢ zona de macroseismicitate cu grad de intensitate seismică 8, pe scara MSK; 

➢ zona este influențată de seismele care au originea în zona de curbură a 

Carpaților Orientali (Vrancea) unde se manifestă un proces activ de subducție, 

cu fracturi ale plăcilor tectonice aflate în contact la diferite adâncimi. 

Cutremurele care pot afecta teritoriul județului produc dezastre complementare prin: 

▪ avarierea unor instalații tehnologice la operatorii economici importanți din 

județ; 

▪ producerea de accidente în care sunt implicate substanțe periculoase; 

▪ producerea de explozii și/sau incendii; 

▪ alunecări de teren care pot provoca blocarea sau modificarea unor cursuri de 

apă; 

▪ avarii la conducte de comunicație rutiere și feroviare în partea de infrastructură, 

a lucrărilor de artă și a sistemului de semnalizare și dirijare a traficului; 

▪ apariția de epidemii și epizootii; 

▪ degradarea factorilor de mediu. 

Inundațiile pot fi definite ca acoperiri de apă, prin revărsare, a unor întinse suprafețe de 

teren, care prin mărimea și durata sa provoacă victime umane și distrugeri materiale ce afectează 

buna derulare a activităților socio-economice din zona afectată. 

Riscul producerii inundațiilor cauzate de ploi abundente sau topiri bruște ale zăpezii este 

influențat în mod direct de următorii factori: 

▪ caracteristicile cursurilor de apă; 

▪ amplasarea în zone inundabile; 

▪ insuficiența lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor. 

Mai jos sunt prezentate obiectivele ce pot fi afectate de inundații la nivelul comunei 

Costești. Acestea au fost stabilite în urma analizei riscului de inundații pe cursuri de apă și localități 

realizate în cadrul Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui. 
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Tabelul nr. 9 – Obiective afectabile de inundații 

Nr. 

crt. 

Comuna Obiective afectabile 

Total din care: 

Revărsări curs de 

apă 

Scurgeri 

torenți 

1. Râul Bârlad 

Costești 18 locuințe; 

18 anexe gospodărești; 

1 pod C.F.; 

6 poduri beton; 

351 ha arabil; 

34 ha pășune. 

9 locuințe; 

9 anexe gospodărești; 

1 pod C.F.; 

4 poduri beton; 

331 ha arabil; 

17 ha pășune. 

9 locuințe; 

9 anexe 

gospodărești; 

2 poduri beton; 

20 ha arabil; 

7 ha pășune. 

2 Râul Ghilahoi 

Costești 63 locuințe; 

91 anexe gospodărești; 

0,6 km D.J.; 

4 poduri beton; 

82 ha arabil; 

5 ha pășune. 

34 locuințe; 

34 anexe gospodărești; 

0,6 km D.J.; 

3 poduri beton; 

70 ha arabil; 

5 ha pășune. 

59 locuințe; 

57 anexe 

gospodărești; 

1 pod beton; 

12 ha arabil. 

3 Râul Chițcani    

Costești 32 locuințe; 

31 anexe gospodărești; 

2 poduri beton; 

16 ha arabil; 

12 ha pășune. 

32 locuințe; 

31 anexe gospodărești; 

2 poduri beton; 

16 ha arabil; 

12 ha pășune. 

 

Sursa datelor: Planul de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui 

 

Important de subliniat este și caracterul torențial specific precipitațiilor lichide, fapt ce 

provoacă viituri cu efecte importante asupra albiilor cursurilor de apă. Versanții de pe cursurile 

mijlocii și inferioare ale principalelor râuri din județ sunt în majoritate despăduriți, această situație 

favorizează declanșarea proceselor geomorfologice actuale, la dezvoltarea cărora o contribuție 

însemnată o are și factorul uman prin: 

▪ tăierea irațională a pădurilor și perdelelor de protecție; 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

86 

▪ distrugerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului; 

▪ efectuarea arăturilor perpendicular pe curba de nivel. 

Astfel, au crescut viteza de scurgere și puterea de erodare a apelor meteorice, precum și 

volumul de material solid transportat de acestea, producându-se în acest fel inundarea unor 

localități și colmatarea albiilor cursurilor de apă și a lacurilor de acumulare. 

Pe baza hărților de hazard și risc la inundații se pot observa zonele potențial inundabile de 

pe teritoriul comunei Costești, din albia majoră a râurilor Bârlad, Ghilahoi și Chițcani, pentru 

viituri al căror debit maxim este caracterizat de o probabilitate de depășire de 1% (probabilitate 

medie). Sub aspectul acestei probabilități medii, se indică faptul că teritoriul comunei Costești este 

supus unui risc (hazard) redus de inundații. 

 

 

Sursa: http://www.rowater.ro/ 

Figura nr. 5 – Hartă de risc la inundații 
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Sursa: http://www.rowater.ro/ 

Figura nr. 6 – Hartă de hazard la inundații 

Risc geotehnic 

Pentru teritoriul comunei Costești, terenul de fundare păstrează toate condițiile preliminare 

de încadrare în categoria geotehnică 2, cu un risc geotehnic moderat, echivalent unui punctaj 

cuprins între 10-14. 

Riscuri climatice 

Pe teritoriul comunei Costești se pot manifesta următoarele riscuri climatice: furtunile; 

grindina; viscolul. 

 

6.2. Sistemul actual de gestionare a deșeurilor 

 În prezent, sistemul de management al deșeurilor menajere din comuna Costești se 

desfășoară urmând direcțiile tradiționale. Altfel spus, deșeurile menajere ce provin din 

gospodăriile cetățenilor sunt colectate prin serviciu de salubritate de către o firmă specializată în 

domeniu. 

Pentru colectarea deșeurilor de origine animală și pentru neutralizarea lor, Primăria 

comunei Costești are identificată o zonă în care animalele pot fi îngropate, în suprafață de 1,0 ha, 
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punct Livada. Pe de altă parte, instituțiile din comună (școli, cabinete medicale, agenți economici 

etc.) au containere proprii care sunt golite săptămânal de societatea de salubrizare. 

Problema deșeurilor devine acută datorită creșterii cantității acestora. În comună nu există 

depozite de deșeuri industriale. 

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, 

valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea 

depozitelor de deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al 

unui produs (intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine 

deșeu). 

În ceea ce privește gestiunea deșeurilor la nivelul comunei Costești, se poate preciza faptul 

că aceasta face parte din ADIV (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui). 

În luna mai 2017, Consiliul Județean Vaslui a semnat contractul de finanțare pentru 

proiectul „Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vaslui”, 

finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, care continuă lucrările 

începute prin POS Mediu 2007-2013. Proiectul vizează reducerea cantității deșeurilor neconforme, 

în acord cu practicile și politicile Uniunii Europene. Concret, se vor construi platforme de colectare 

selectivă a deșeurilor, 4 stații de transfer în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și se vor închide 

depozitele neconforme existente în localitățile menționate, investițiile contribuind la reducerea 

riscului degradării mediului și la reducerea utilizării nesustenabile a resurselor. 

În zona rurală se vor pune, pe lângă containerele pentru deșeuri menajere și containerele 

pentru plastic și metal, respectiv pentru sticlă amestecată. 

Un alt obiectiv ce se dorește a fi atins prin implementarea Sistemului integrat de 

management al deșeurilor solide din județul Vaslui este educarea populației rurale și peri-urbane 

cu privire la compostarea deșeurilor biodegradabile în gospodărie. 

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Conform H.G. nr. 1037/2010, art. 5, se prevede colectarea selectivă a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice generate în gospodăriile populației. Se prevede prin P.U.G. 

colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice generate de gospodăriile 

populației prin înființarea unui punct de colectare a DEEE, în localitatea Costești, în apropierea 

Primăriei. 
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Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora 

unităților de ecarisaj 

Pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale, Primăria Costești nu are încheiat 

contract cu o societate de profil. Se propune amenajarea unei camere frigorifice pentru depozitarea 

temporară a cadavrelor pe terenul situat în apropierea Primăriei Costești, teren pe care se va 

amenaja și depozitul pentru D.E.E.E. 

 

6.3. Arii naturale protejate 

Teritoriul administrativ al comunei Costești nu se suprapune unei arii naturale protejate. 

 

6.4. Monumente istorice și situri arheologice 

Conform Listei monumentelor istorice, anexată Ordinului ministrului culturii nr. 

2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 

privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice 

dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Costești se regăsesc monumente 

istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

 Monumente istorice de interes local: 

➢ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani, situată în partea de Est a 

satului construită aproximativ în anul 1817. 

➢ Podul Doamnei de la Chițcani (Podul de la Docolina), situat pe DN 24, la km 

97, la aproximativ 70 m Est de șosea, construit în 1841. 

➢ Mănăstirea Pârvești este situată în centrul satului, în cimitir și datează din 

secolul al XIX-lea. 

➢ Biserica de lemn „Sf. Nicolae” situată în centrul satului, în cimitir, construită 

aproximativ în perioada 1816-1820. 

➢ Turn clopotniță de lemn - singura clopotniță de acest gen în Eparhia, în centrul 

satului, în cimitir 1816-1820. 

 

6.5. Spații verzi, sport, agrement, turism 

Conform Registrului Spațiilor verzi al comunei Costești, spațiile verzi situate pe terenurile 

aparținând domeniului public/privat din intravilanul comunei sunt clasificate în: spații verzi 

publice cu acces nelimitat și spațiilor verzi publice cu folosință specializată. 
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Cu privire la spațiile verzi publice cu acces nelimitat, comuna Costești nu are pe teritoriul 

administrativ un parc. 

În categoria spațiilor verzi publice cu folosință specializată intră: 

Biserica „Sf. Gheorghe” Costești deține o suprafață de 540 m2 de spații verzi, pe care se 

află arbori din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-4 m, sănătoși din 

punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al 

cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Biserica „Sfânta Treime” Costești deține o suprafață de 6.156 m2 de spații verzi, pe care 

se află arbori din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-4 m, sănătoși 

din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale 

al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și 

erbacee). 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Chițcani deține o suprafață de 347 m2 de spații 

verzi, pe care se află arbori din specia rășinoase cu diametrul cuprins între 10-20 cm, înălțime între 

5-8 m, sănătoși din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de 

ecosisteme seminaturale al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, 

arbustivă, floricolă și erbacee). 

Biserica „Sf. Nicolae” Pârvești deține o suprafață de 289 m2 de spații verzi, pe care se 

află arbori din specia rășinoase cu diametrul cuprins între 10-20 cm, înălțime între 5-8 m, sănătoși 

din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale 

al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și 

erbacee). 

Biserica „Sf. Mihail și Gavril” Rădești deține o suprafață de 686 m2 de spații verzi, pe 

care se află arbori din specia rășinoase cu diametrul cuprins între 10-20 cm, înălțime între 5-8 m, 

sănătoși din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme 

seminaturale al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, 

floricolă și erbacee). 

Biserica „Cuvioasa Parascheva” Puntișeni deține o suprafață de 162 m2 de spații verzi, 

pe care se află arbori din specia rășinoase cu diametrul cuprins între 10-20 cm, înălțime între 5-8 

m, sănătoși din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme 

seminaturale al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, 

floricolă și erbacee). 
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Cimitirul Costești I deține o suprafață de 8.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori 

din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 

specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

Cimitirul Costești II deține o suprafață de 6.156 m2 de spații verzi, pe care se află arbori 

din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 

specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

Cimitirul Chițcani deține o suprafață de 3.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori din 

specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 

specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

Cimitirul Puntișeni deține o suprafață de 2.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori 

din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 

specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

Cimitirul Pârvești deține o suprafață de 8.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori din 

specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 

specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

Cimitirul Rădești deține o suprafață de 4.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori din 

specia foioase cu diametrul cuprins între 5-30 cm, înălțime între 1-7 m, sănătoși din punct de 

vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui 
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specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

Având în vedere că terenul are destinația de cimitir s-a estimat o suprafață de spații verde de 60% 

din totalul suprafeței verzi. 

 Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești și Grădinița cu Program Normal 

Costești dețin o suprafață de 5.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori din specia foioase cu 

diametrul cuprins între 5-40 cm, înălțime între 2-10 m, sănătoși din punct de vedere al vitalității, 

fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui specific este determinat 

de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

 Școala Gimnazială Puntișeni dețin o suprafață de 3.000 m2 de spații verzi, pe care se află 

arbori din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-40 cm, înălțime între 2-10 m, sănătoși din 

punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al 

cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

 Școala cu clasele I-IV Chițcani și Grădinița cu Program Normal Chițcani dețin o 

suprafață de 6.000 m2 de spații verzi, pe care se află arbori din specia foioase cu diametrul cuprins 

între 5-35 cm, înălțime între 2-9 m, sănătoși din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, 

dar și un sistem de ecosisteme seminaturale al cărui specific este determinat de vegetație 

(lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă și erbacee). 

 Grădinița cu Program Normal Puntișeni deține o suprafață de 1.917 m2 de spații verzi, 

pe care se află arbori din specia foioase cu diametrul cuprins între 5-35 cm, înălțime între 2-9 m, 

sănătoși din punct de vedere al vitalității, fără riscuri potențiale, dar și un sistem de ecosisteme 

seminaturale al cărui specific este determinat de vegetație (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, 

floricolă și erbacee). 

Conform O.U.G. nr. 114/17.10.2007 se urmărește asigurarea unei suprafețe de 20 m2 spațiu 

verde/cap de locuitor în intravilanul localităților până în anul 2010 și 26 m2 spațiu verde/cap de 

locuitor până în anul 2013. 

Conform Planul Urbanistic General al comunei Costești, a rezultat o suprafață de 5,53 ha 

de spații verzi (teren de sport, parc, zone verzi de protecție a apelor, a ravenelor etc.). Raportând 

această suprafață la populația prognozată de 2.782 locuitori, rezultă 19,86 m2 de spațiu verde pe 

cap de locuitor, nefiind astfel îndeplinite prevederile O.U.G.  nr. 114/17.10.20075. 
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6.6. Obiective industriale și zone periculoase 

Conform Raportului privind starea mediului în județul Vaslui pentru anul 2019, elaborat 

de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, pe teritoriul comunei Costești nu există obiective 

industriale și zone periculoase pentru protecția mediului. 

 

 

7. Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate 

 

7.1. Forța de muncă, ocupare și șomaj 

Forța de muncă și structura ocupării 

La nivelul comunei Costești, la 1 iulie 2020 erau 2.761 persoane conform informațiilor 

oferite de Institutul Național de Statistică. Din total, 1.744 persoane aveau vârsta cuprinsă între 15 

și 64 ani, număr care constituie populația activă a localității. 

 

Tabelul nr. 10 – Evoluția populației la 1 iulie 2011-2020 

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 

persoane 

1.756 1.756 1.764 1.764 1.766 1.772 1.759 1.774 1.766 1.744 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 Se observă că în ultimii 10 ani populația activă a comunei Costești a avut un trend crescător, 

cu excepția anilor 2017, 2019 și 2020. 

 

Tabelul nr. 11 - Evoluția populației în vârsta de muncă la 1 iulie 2011-2020 

Grupa de 

vârstă (ani) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15-19 180 190 201 222 232 228 225 232 213 198 

20-24 170 164 159 153 149 168 178 182 203 212 

25-29 141 143 148 170 168 161 149 149 132 133 

30-34 218 205 179 155 145 135 139 145 164 156 

35-39 269 260 262 254 221 217 202 175 153 143 

40-44 244 258 249 237 265 258 255 257 250 219 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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45-49 96 109 143 176 202 238 253 241 233 254 

50-54 131 114 111 102 107 101 109 143 179 203 

55-59 143 150 152 153 133 129 112 112 101 108 

60-64 164 163 160 142 144 137 137 138 138 118 

Total 1.756 1.756 1.764 1.764 1.766 1.772 1.759 1.774 1.766 1.744 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Graficul nr. 20 – Evoluția populației în vârsta de muncă la 1 iulie 2011-2020 

 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

La nivelul comunei Costești, restaurantele reprezintă ramura economiei în care sunt cei mai 

mulți angajați – mai mult de jumătate din angajații la nivelul comunei (53,85%). O altă ramură 

importantă care generează un număr mare de locuri de muncă la nivelul comunei, este cea a 

agriculturii (24,62% din numărul total al angajaților de la nivelul comunei), urmată de comerț care 

deține 10,00% din numărul total al angajaților la nivelul comunei. 

➢ Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri. 

➢ Cod CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 

➢ Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 

specializate. 
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➢ Cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 

internet. 

➢ Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 

➢ Cod CAEN 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase. 

➢ Cod CAEN 149 - Creșterea altor animale. 

➢ Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit. 

➢ Cod CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp). 

➢ Cod CAEN 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

➢ Cod CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie 

și din alte materiale vegetale împletite. 

➢ Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 

➢ Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare. 

➢ Cod CAEN 5610 - Restaurante. 

➢ Cod CAEN 7500 - Activități veterinare 
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Tabelul nr. 12 - Evoluția numărului de salariați la nivelul comunei pe activități în perioada 2005-2019 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Transporturi 1 2 2 2 1 2 2 3 5 7 7 11 3 6 6 

4941 1 2 2 2 1 2 2 3 5 7 7 11 3 6 6 

Comerț 6 7 6 8 6 9 11 12 12 9 15 16 20 16 13 

4711 6 7 6 8 6 9 11 12 12 7 8 9 10 11 12 

4773 - - - - - - - - - 2 6 4 7 5 1 

4791 - - - - - - - - - - 1 3 3 - - 

Construcții - - - - - - - - - - - - 1 2 4 

4120 - - - - - - - - - - - - 1 2 4 

Agricultură 8 8 9 14 10 10 17 17 22 25 26 25 30 30 32 

111 8 8 9 14 10 10 17 17 22 25 26 25 29 30 32 

149 - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Industrie 2 4 10 4 6 8 10 5 10 7 8 5 7 5 1 

1061 2 2 3 - 3 5 4 2 5 4 2 - 2 - - 

1413 - 2 3 3 2 2 5 1 2 1 1 1 2 2 1 

1419 - - 4 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 - 

1629 - - - - - - - - - - 2 1 - - - 

Alte servicii 26 23 27 31 37 39 42 38 38 35 36 36 69 76 74 

4221 2 2 3 3 4 4 4 - 2 - - - - - - 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4339 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 

5610 24 21 24 28 32 34 37 37 35 34 35 35 66 73 70 

7500 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm;  https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm
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Graficul nr. 21 – Evoluția numărului de salariați la nivelul comunei pe activități în 

perioada 2005-2019 

 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm;  https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

În prezent, în comuna Costești sunt bine reprezentate restaurantele și agricultura. Cea mai 

mare pondere, după cifra de afaceri, o dețin societățile comerciale cu activități în agricultură 

(53,60%), iar după numărul de societăți active la sfârșitul anului 2019, tot cele din domeniul 

agriculturii, dar și restaurantele. 

Societatea SALCÂMUL SRL COSTEȘTI are cei mai mulți angajați de la nivelul 

localității: 45 angajați la sfârșitul anului 2019. Aceasta are ca și activitate restaurante. De 

asemenea, EVEL H COMPANY SRL COSTEȘTI are 31 angajați și ca activitate Cultivarea 

cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase. 

Altă societate care oferă 25 locuri de muncă este POPAS MATEI SRL COSTEȘTI care 

își desfășoară activitatea în restaurante. În ceea ce privește numărul de salariați la nivelul comunei 

Costești, acesta a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2005-2019, de la 43 salariați în 2005 

la 82 în anul 2011, cu trend descrescător din anul 2013 până în 2018, ajungând la sfârșitul anului 

2019 la 130 angajați. 
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Tabelul nr. 13 - Evoluția numărului de salariați la nivelul comunei în perioada 2005-2019 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr 

angajați 
43 44 54 59 60 68 82 75 87 83 92 93 130 135 130 

Sursa: prelucrare date https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm;  https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

 

Tabelul nr. 14 – Rata de ocupare din comună, în perioada 1 ianuarie 2005-2019 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr 

persoane 
1.818 1.804 1.778 1.753 1.738 1.722 1.735 1.741 1.752 1.773 1.760 1.769 1.755 1.765 1.774 

Număr 

angajați 
43 44 54 59 60 68 82 75 87 83 92 93 130 135 130 

Rata de 

ocupare 
2,37 2,44 3,04 3,37 3,45 3,95 4,73 4,31 4,97 4,68 5,23 5,26 7,41 7,65 7,33 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table; https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm; 

https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm;  https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm 

 

 

https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://www.listafirme.ro/vaslui/costesti/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/puntisenii/o1.htm
https://www.listafirme.ro/vaslui/radesti/o1.htm
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Pe baza informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică cu privire la populația 

comunei Costești din grupa de vârstă 15-64 ani și numărul de angajați, rezultă că, în perioada 

2005-2019, rata de ocupare medie a fost de 4,68%, înregistrând în anul 2018 valoarea cea mai 

mare de 7,65%. 

Șomajul pe plan local 

Din datele furnizate de I.N.S., în anul 2020 se înregistrează o scădere a numărului de șomeri 

înregistrați cu 66,00% față de 2016. Până în anul 2016 evoluția numărului de șomeri a fost 

fluctuantă, cu creșteri și scăderi nesemnificative, iar din anul 2017 trendul a fost descrescător, 

atingând valoarea de 51 persoane în comuna Costești. 

 

Tabelul nr. 15 - Evoluția populației în vârsta de muncă la 1 ianuarie 2010-2020 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 111 134 127 146 151 148 150 120 94 85 51 

Masculin 73 81 86 89 88 91 92 73 55 51 24 

Feminin 38 53 41 57 63 57 58 47 39 34 27 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Se observă faptul că doar la nivelul anului 2020, populația feminină a fost mai afectată, 

reprezentând 52,94% din totalul șomerilor la 1 ianuarie 2020, însă pe parcursul perioadei 2010-

2019 populația masculină a fost mai afectată de șomaj. Numărul șomerilor este în scădere în ultimii 

6 ani, dar cu un trend crescător față de numărul înregistrat în anul 2010. 

 

7.2. Educație și infrastructura educațională existentă 

Rețeaua sistemului educațional din comuna Costești, în anul 2020 acoperă nivelul de 

învățământ gimnazial și cuprinde în componența sa următoarele: 

➢ Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești; 

➢ Școala Gimnazială Puntișeni; 

➢ Școala cu clasele I-IV Chițcani; 

➢ Grădinița cu Program Normal Costești; 

➢ Grădinița cu Program Normal Puntișeni. 

Unitățile de învățământ au o bază materială (săli de clasă, bibliotecă), respectiv umană 

(cadre didactice) care asigură în bune condiții desfășurarea actului educațional, dar necesită 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât și în ceea ce privește pregătirea continuă a 

cadrelor didactice. 

 

Tabelul nr. 16 – Baza materială a unităților de învățământ 

 Școală 

Gimnazială 

„Sfântul 

Ierarh 

Luca” 

Costești 

Școală 

Gimnazială 

Puntișeni 

Școala 

cu 

clasele 

I-IV 

Chițcani 

Grădiniță 

cu 

Program 

Normal 

Costești 

Grădiniță 

cu 

Program 

Normal 

Puntișeni 

Total 

Număr săli de 

clasă 
11 5 2 2 1 21 

Număr 

laboratoare 

școlare 

1 - - - - 1 

Săli de sport 1 - - - - 1 

Terenuri de 

sport 
1 - - - - 1 

Calculatoare și  18 9 1 - - 28 

Laptop-uri 3 - - - - 3 

 

 

Tabelul nr. 17 – Personalul didactic 

 Școală 

Gimnazială 

„Sfântul 

Ierarh 

Luca” 

Costești 

Școală 

Gimnazială 

Puntișeni 

Școala 

cu 

clasele 

I-IV 

Chițcani 

Grădiniță 

cu 

Program 

Normal 

Costești 

Grădiniță 

cu 

Program 

Normal 

Puntișeni 

Total 

Educatoare 

✓ calificați 

✓ necalificați 

    

2 

 

1 

 

3 
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Învățători 

✓ calificați 

✓ necalificați 

 

5 

 

2 

 

2 

   

9 

Profesori 

✓ calificați 

✓ necalificați 

 

13 

2 

 

14 

2 

 

2 

1 

   

29 

5 

 

În ceea ce privește evoluția populației școlare din 2005 până în 2019, se observă un trend 

descrescător a populației școlare pe toată perioada analizată, excepție făcând anul 2007, când s-a 

înregistrat o ușoară creștere a elevilor înscriși în învățământul preuniversitar. 

 

Graficul nr. 22 – Distribuția populației școlare pe niveluri de educație în comună, în anul 

2019 

 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

47,93% din populația școlară este înscrisă în învățământul primar (inclusiv învățământul 

special), la polul opus fiind copiii înscriși în grădinițe. De asemenea, se observă că elevii din 

învățământul gimnazial (35,17%) sunt mai puțini comparativ cu cei din învățământul primar, 

aspect datorat faptului că mulți elevi de gimnaziu optează pentru înscrierea la școlile din 

municipiul Vaslui sau abandonează școala. 

16,9

47,93

35,17

Copii înscriși în grădinițe Elevi înscriși în înv. primar Elevi înscriși în înv. gimnazial

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Tabelul nr. 18 – Evoluția populației școlare pe niveluri de educație, în perioada 2005-2019 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii înscriși în 

grădinițe 

172 132 146 136 128 121 123 100 89 79 87 77 71 64 49 

Elevi înscriși în 

înv. primar și 

gimnazial  

310 332 325 326 352 354 326 348 335 312 299 299 267 245 241 

Elevi înscriși în 

înv. primar 

189 194 176 181 177 175 157 178 167 152 153 155 142 134 139 

Elevi înscriși în 

înv. gimnazial 

121 138 149 145 175 179 169 170 168 160 146 144 125 111 102 

Elevi înscriși în 

înv. profesional 

42 35 34 33 12 - - - - - - - - - - 

TOTAL 524 499 505 495 492 475 449 448 424 391 386 376 338 309 290 

Sursa: prelucrare date http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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7.3. Infrastructura socială 

La nivelul comunității sunt luate toate măsurile de asistență socială în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și 

a altor persoane aflate în dificultate, în conformitate cu strategiile guvernamentale în domeniul 

protecției copilului și a persoanelor cu handicap adaptate și transpuse în funcție de prioritățile 

județului Vaslui. 

La finalul anului 2019 erau în plată 80 de familii beneficiare de venitul minim garantat 

conform Legii nr. 416/2001, modificată și completată. 

Cu privire la prestațiile sociale aflate în plată, au fost depuse dosare pentru: 

▪ alocații de stat pentru copii – 26 dosare; 

▪ alocație pentru susținerea familiei – 23 dosare; 

▪ venit minim garantat – 32 dosare; 

▪ indemnizație creștere copil – 5 dosare; 

▪ stimulent inserție – 2 dosare; 

▪ persoane cu handicap etc. – 50 dosare. 

De asemenea, 146 persoane sunt încadrate într-un grad de handicap (handicap, ușor, mediu, 

accentuat sau grav), iar 20 copii sunt incluși în programe de reabilitare și reintegrare socială la 

diferite instituții de învățământ. Este de remarcat că unele persoane încadrate în grad de handicap 

ușor sau mediu, au fost încadrate în muncă. 

 De asemenea, la sfârșitul anului 2018, nu erau angajați asistenți personali care acordă 

îngrijire și supraveghere permanentă persoanelor cu handicap grav și 70 indemnizații pentru 

handicap. 

 

7.4. Sănătate (infrastructură, resurse umane) 

 În comuna Costești asistența medicală primară se realizează prin intermediul dispensarului 

care are în componență două cabinete de medicină de familie. 

În unitățile de învățământ nu există cabinete de asistență medicală școlară, asistența 

medicală a școlarului fiind asigurată de medicul de familie. 

În comună își desfășoară activitatea și o farmacie, cu un angajat în anul 2020. 

Din punct de vedere al personalului medico-sanitar, actul medical este asigurat de către: 2 

medici și două asistente medicale. 

 Accesul locuitorilor comunei la servicii medicale primare și de specialitate, la unitățile 

spitalicești nu reprezintă o problemă având în vederea amplasarea comunei în apropiere de 
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municipiul Vaslui. Singura problemă este reprezentată de situația financiară a unor locuitori cu 

venituri modeste sau mici. 

Starea de sănătate a populației este evaluată prin indicatorii de morbiditate (incidența și 

prevalența), cât și prin procesele demografice (natalitate, mortalitate generală, mortalitate infantilă, 

decese pe cauze, spor natural, precum și prin date colectate de la furnizorii de servicii medicale). 

 

7.5. Cultură și culte 

Căminul Cultural al comunei Costești este centrul de cultură și creație artistică al comunei, 

loc al păstrării tradițiilor locale, a fost modernizat și găzduiește o serie de evenimente organizate 

de Primărie, Școala Gimnazială Costești. Principalele evenimentele culturale organizate la nivelul 

comunei sunt: 

▪ prezentare de carte; 

▪ ziua comunei; 

▪ serbări artistice; 

▪ evenimente (nunți, botezuri). 

În comuna Costești există o bibliotecă comunală care deține un număr de 13.703 volume 

și are angajat un bibliotecar. 
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În comuna Costești există o bază sportivă care asigură condiții pentru agrement atât pentru 

locuitorii comunei cât și pentru turiști, crescând astfel potențialul de a atrage mai mulți turiști. 

 

7.6. Infrastructura de agrement. Tineret și sport 

Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării turismului, calitatea acesteia 

influențând durata de ședere a turiștilor. O infrastructură de agrement diversificată mărește 

atractivitatea zonei, se extind grupurile țintă de turiști și, implicit, crește numărul turiștilor. Pe 

lângă diversitatea zonele de agrement, un punct important în atragerea unui număr cât mai mare 

de turiști este dat de calitatea serviciilor de cazare și masă. 

În comuna Costești există o bază sportivă care asigură condiții pentru agrement atât pentru 

locuitorii comunei cât și pentru turiști, crescând astfel potențialul de a atrage mai mulți turiști. De 

asemenea, creează condiții adecvate petrecerii timpului liber și îmbunătățirea condițiilor de viață 

pentru locuitorii comunei. 

 

 

8. Capacitate administrativă și mediul asociativ 

 

8.1. Capacitate administrativă 

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de bună. La 

nivelul comunei Costești, cetățenii își pot exprima opinia față de principalele probleme la nivelul 

comunității și cu privire la modalitatea de soluționare, inclusiv pentru a da un feedback general 

asupra acestora prin completarea unui chestionar anonim. 

În ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice, cetățenii nu au posibilitatea efectuării 

de plăți on-line a impozitelor și taxelor locale. De asemenea, site-ul Primăriei conține și secțiune 

pentru obținerea formularelor tipizate. Informația prezentată pe site este actualizată. 

Ca indicator al siguranței și ordinii publice, statisticile Inspectoratului de Poliție Județean 

Vaslui, indică pentru comună un coeficient de criminalitate de 16,04% în anul 2020. 

 Conform Organigramei Primăriei comunei Costești, aprobată prin H.C.L. nr. 3 din 

15.01.2021, în cadrul instituției își desfășoară activitatea un număr de 15 salariați, iar numărul total 

de posturi este de 22. 
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Tabelul nr. 19 – Posturile din cadrul Primăriei comunei Costești 

Funcția Posturi 

ocupate 

Posturi 

vacante 

Total posturi 

Total funcții publice 15 7 22 

funcții publice de conducere 1 0 1 

funcții publice de execuție 7 4 11 

Demnitari 1 1 2 

funcții contractuale de execuție 6 2 8 

Posturi potrivit O.U.G. nr. 63/2010 0 0 0 

Total 15 7 22 

 

 

Figura nr. 7 – Organigrama Primăriei comunei Costești 

 

 În cadrul Primăriei comunei Costești funcționează următoarele compartimente și servicii: 

➢ Compartiment Cultură; 

➢ Compartiment Agricol; 

➢ Compartiment Stare civilă; 

➢ Compartiment Monitorizare; 
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➢ Compartiment Asistență socială; 

➢ Compartiment Achiziții publice; 

➢ Compartiment Urbanism; 

➢ Compartiment Contabilitate; 

➢ Serviciul Edilitar-gospodăresc; 

➢ Serviciul Voluntar pentru situații de urgență. 

În dotarea primăriei sunt cuprinse 9 birouri, 12 calculatoare toate conectate la Internet, 12 

imprimante și multifuncționale, 6 telefoane fixe și niciun telefon mobil. 

Elementele care au condus la o bună funcționare a Autorității Publice Locale Costești: 

➢ personal competent angajat în cadrul Primăriei Costești și în cadrul celorlalte 

instituții publice reprezentate în comună; 

➢ preocuparea continuă a personalului din Autoritatea Publică Locală Costești 

pentru îmbunătățirea standardului profesional; 

➢ asigurarea transparenței în luarea deciziilor; 

➢ deschiderea Autorității Publice Locale Costești pentru realizarea de investiții 

menite să îmbunătățească buna funcționare a comunei. 

Implicarea personalului Autorității Publice Locale Costești în procesul de îmbunătățire a 

standardului de viață din comuna Costești a dus la implementarea și finalizarea cu succes a 

următoarelor proiecte de investiții: 

➢ Realizarea de grupuri sanitare la Școala Costești și Școala Puntișeni; 

➢ Construirea sălii de sport la Școala Costești; 

➢ Modernizarea, prin asfaltarea drumurilor din satul Costești; 

➢ Extinderea rețelei de gaz metan. 

 

8.2. Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă 

În prezent, autoritățile locale ale comunei Costești au depus eforturi în vederea asigurării 

unei infrastructuri rutiere calitative, care să reducă discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, 

care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor acesteia. 

 

8.3. Mediul asociativ 

Deoarece numeroase activități își pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, 

Autoritatea Publică Locală Costești poate încheia parteneriate cu: 

➢ agenți economici, entități juridice private; 
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➢ instituții de învățământ și cultură; 

➢ organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri); 

➢ alte administrații publice. 

 

8.4. Viziunea comunitară 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Costești 2021-2027 s-a realizat cu ajutorul 

comunității locale. Modalitățile de realizare ale anchetei și examinarea impactului conjuncturii 

economice și sociale au cuprins atât sondaje de opinie și discuții efectuate cu factorii de decizie 

locali, atât cei administrativi cât și cei economici, sondaje de opinie realizate cu ajutorul unor 

chestionare în rândul populației comunei. 

 În cadrul acestei anchete au fost cuprinși: 

➢ reprezentanți ai autorităților publice locale (primăria și consiliul local); 

➢ reprezentanți ai comunității oamenilor de afaceri locale; 

➢ reprezentanți ai agenților economici locali; 

➢ persoane care activează în câmpul muncii; 

➢ șomeri; 

➢ pensionari; 

➢ casnici; 

➢ elevi și studenți. 

 Datele anchetei au fost completate prin intermediul unei anchete de opinie prin sondaj 

efectuată la nivelul comunei. Eșantionul a fost de tip structurat, cu probabilități inegale, în vederea 

îmbunătățirii gradului de reprezentativitate. Marja de eroare este de ±5%. 

 Anchetele de opinie au folosit ca operatori de teren persoane tinere, din localitate. 

Operatorii de teren au fost instruiți cu privire la conținutul chestionarelor, modalităților de lucru 

etc. 

 Chestionarele au fost recepționate, validate, iar eventualele erori corectate. Pentru 

garantarea informațiilor, chestionarele au fost certificate de respondenți. 

 Ancheta de teren s-a desfășurat în cursul lunii ianuarie 2021.  Întrebările din chestionare 

au fost astfel formulate încât să permită obținerea unor concluzii relevante ca urmare a prelucrării 

lor. Structura întrebărilor a avut în vedere caracteristicile stratului investigat. Chestionarele au avut 

elemente de identificare, întrebări cu caracter general, întrebări filtru, întrebări închise, întrebări 

de control, întrebări deschise. Din totalul de 250 de chestionare împărțite în localitățile comunei, 

un număr de 200 au fost recepționate și validate ca având rezultate concludente. 
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Rezultatele anchetei 

 Din prelucrarea răspunsurilor la chestionare au rezultat informații prezentate de o manieră 

succintă în grafice și tabele. Principalele rezultate detaliate ale chestionarelor sunt prezentate în 

continuare. 

 La cele 200 chestionare validate au răspuns atât bărbați, cât și femei din toate satele 

comunei, iar dintre respondenți 56% sunt bărbați și 44% femei. 

 

 

Graficul nr. 23 – Distribuția pe sexe a respondenților 

 

 Cu privire la grupele de vârstă, respondenții se încadrează astfel: 6% respondenți sub vârsta 

de 18 ani (4% bărbați și 2% femei), 14% se încadrează în grupa de vârstă 18-25 ani (8% bărbați și 

6% femei), 22% în grupa de vârstă 26-35 ani (12% bărbați și 10% femei), 28% în grupa de vârstă 

36-45 ani (15% bărbați și 13% femei), 13% în grupa de vârstă 46-55 ani (7% bărbați și 6% femei), 

9% în grupa de vârstă 56-65 ani (5% bărbați și 4% femei) și 8% peste 65 ani (5% bărbați și 3% 

femei). 

56
44

Bărbați Femei
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Graficul nr. 24 – Distribuția pe grupe de vârstă a respondenților 

 

 În funcție de nivelul de studii absolvite, 16% dintre respondenți au studii superioare, 7% 

studii superioare de scurtă durată, 19% studii postliceale, 37% studii liceale, 21% studii gimnaziale 

 

 

Graficul nr. 25 – Distribuția în funcție de nivelul de pregătire a respondenților 

 

 În ceea ce privește ocupația respondenților, 7% sunt elevi/studenți, 39% salariați, 16% 

întreprinzători, 9% pensionari, 16% șomeri și 13% fără ocupație. 
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Graficul nr. 26 – Distribuția în funcție de ocupația respondenților 

 

 Întrebarea 1. Cât de mulțumiți sunteți de veniturile lunare pe care le obțineți? 

 La această întrebare din totalul de 200 de răspunsuri validate 46 persoane au menționat că 

sunt foarte nemulțumite de veniturile pe care le obține, 82 persoane se declară nemulțumite, 18 

persoane sunt indiferente, 28 persoane sunt mulțumite, iar restul de 26 de persoane au declarat că 

sunt foarte mulțumite de veniturile lunare pe care le obțin. Din punct de vedere al procentajelor 

situația se prezintă astfel: 

 

 

Graficul nr. 27 – Gradul de mulțumire/nemulțumire a respondenților cu privire la 

veniturile lunare obținute 
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Rezultatul la această întrebare a scos în evidență că cei mai mulți dintre respondenți sunt 

nemulțumiți (41%), 9% indiferenți și doar 13% foarte mulțumiți, respectiv 14% mulțumiți. 

 

Întrebarea 2. Între ce valori se încadrează veniturile dumneavoastră nete lunare? 

 La această întrebare 86 persoane au menționat că au venituri sub 1.000 lei, 38 persoane 

încasează venituri între 1.001-2.000 lei, 28 persoane au venituri cuprinse între 2.001-3.000 lei, 22 

persoane încasează venituri între 3.000-4.000, iar restul de 26 persoane încasează venituri peste 

4.000 lei. Situația în procente se prezintă astfel: 

 

 

Graficul nr. 28 – Sumele între care se încadrează veniturile lunare obținute de către 

respondenți 

 

 Se poate observa că cea mai mare pondere este deținută de respondenții care încasează 

venituri mici (43%), sub 1.000 lei, urmați de cei cu venituri între 1.001-2.000 lei (19%), de cei cu 

venituri între 2.001-3.000 lei (14%), de cei cu venituri peste 4.000 lei (13%) și cei cu venituri 

cuprinse între 3.001-4.000 lei (11%). 

 

Întrebarea 3. Ce sumă reușiți să economisiți lunar? 

 Cu privire la suma economisită lunar 151 respondenți declară că nu reușesc să 

economisească, 31 persoane economisesc sume egale sau mai mici de 500 lei, 13 persoane 

economisesc lunar sume între 501-1.000, iar 5 persoane economisesc lunar peste 1.000 lei. Situația 

în procente se prezintă astfel: 
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Graficul nr. 29 – Sumele economisite lunar de către respondenți 

 

 Se poate observa că cea mai mare pondere este deținută de respondenții care nu reușesc să 

facă economii (75,50%), urmați de cei care reușesc să economisească sume egale sau mici de 500 

lei (15,50%), de cei cu sume economisite între 501-1.000 lei (6,50%) și de cei cu sume economisite 

de peste 1.000 lei. 

 

Întrebarea 4. În ce măsură considerați că veniturile dumneavoastră lunare nete vă 

acoperă nevoile de trai? 

 Cu privire la această întrebarea 86 respondenți consideră că veniturile lunare acoperă 

nevoile de trai într-o măsură foarte redusă, 38 respondenți într-o măsură redusă, 28 respondenți 

într-o măsură satisfăcătoare, 22 respondenți într-o măsură bună, iar restul de 26 respondenți 

consideră că veniturile lunare acoperă nevoile de trai într-o măsură foarte bună. Situația în procente 

se prezintă astfel: 

 

Graficul nr. 30 – Gradul în care veniturile lunare acoperă nivelul de trai al respondenților 
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 Se poate observa că cea mai mare pondere este deținută de respondenții care consideră că 

veniturile lunare acoperă nevoile de trai într-o măsură foarte redusă (43%), urmați de cei care 

consideră măsură redusa (19%), de cei care consideră măsura ca fiind satisfăcătoare (14%), de cei 

care consideră măsura bună (13%) și de cei care consideră măsura foarte bună (11%). 

 

Întrebarea 5. În general cât de mulțumit/ă sunteți de comuna Costești? 

La această întrebare, 11 respondenți au menționat că sunt foarte nemulțumiți de condițiile 

de viață existente în comună, 14 respondenți sunt nemulțumiți, 72 respondenți sunt indiferenți, 94 

respondenți se declară mulțumiți, iar restul de 9 respondenți au declarat că sunt foarte mulțumiți.  

Situația în procente se prezintă astfel: 

 

 

Graficul nr. 31 – Gradul de mulțumire/nemulțumire a respondenților cu privire la comuna 

în care locuiesc 

 

 Cei mai mulți dintre respondenți (47%) se declară mulțumiți de comuna în care locuiesc, 

36% dintre respondenți sunt indiferenți, 7% se declară nemulțumiți, 5,50% foarte nemulțumiți și 

4,50% foarte mulțumiți. 

 

 Întrebarea 6. Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme din comuna 

Costești? 

Această întrebare dorește să implice în mod real cetățenii comunei în realizarea unui plan 

de viitor pentru dezvoltarea comunei. S-a folosit o întrebare deschisă, fără variante, pentru a nu 

influența opțiunile cetățenilor. 
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 Cu privire la ierarhizarea problemelor cele mai importante din comună, 189 dintre 

respondenți au considerat ca fiind cea mai importantă problemă sistemul centralizat de gaz metan, 

iar ca ordine ierarhică, pe următorul loc este poziționată problema legată de un sistem centralizat 

de canalizare pentru un număr de 187 respondenți; 152 dintre respondenți consideră poziția a treia 

în ierarhizare ca fiind cea a extinderii rețelei de apă potabilă, poziția următoare, a reparațiilor 

drumurilor comunale, fiind decisă de 89 respondenți la mică distanță de cea îmbunătățirii bazei 

materiale a învățământului, decisă de 81 respondenți. De asemenea, 23 respondenți au considerat 

ca fiind o problemă importantă crearea de locuri de muncă și 17 sprijinirea agriculturii. 

 

Tabelul nr. 20 – Principalele probleme ale comunei Costești identificate de respondenți 

Nr. 

crt. 

Problema identificată de respondenți Procent 

1 Sistem centralizat de gaz metan 94,50 

2 Rețea de canalizare 93,50 

3 Extinderea rețelei de apă potabilă 76,00 

4 Reparații drumuri comunale 44,50 

5 Îmbunătățirea bazei materiale a învățământului 40,50 

6 Crearea de locuri de muncă 11,50 

7 Sprijinirea agriculturii 8,50 

 

Întrebarea 7. Cum apreciați implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor 

din comună? 

La această întrebare majoritatea respondenților, 123 persoane, consideră că implicarea 

autorității locale în rezolvarea problemelor din comună este bună, 23 consideră că este foarte bună 

și 41 respondenți satisfăcătoare. La polul opus se află o minoritate, formată din 3 persoane, care 

crede că implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din comună este foarte redusă, iar 

10 respondenți consideră că este redusă. Situația din punct de vedere procentual se prezintă astfel: 

După cum se poate observa, majoritatea celor care au răspuns, 61,50% consideră că 

implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din comună este bună. Un procent de 

11,50% consideră că implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din comună ca fiind 

foarte bună, iar 20,50% satisfăcătoare. Se poate observa că un procentaj destul de scăzut din 

răspunsuri, 1,50% au răspuns că implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din comună 

este foarte redusă și 5,00% redusă. 
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Graficul nr. 32 – Gradul de apreciere a respondenților cu privire la implicarea autorității 

locale în rezolvarea problemelor 

 

Întrebarea 8. Cum apreciați localitatea în care locuiți din următoarele puncte 

de vedere 

La această întrebare cei care au răspuns au avut următoarele variante de răspuns: foarte 

bună, bună, satisfăcătoare, slabă și foarte slabă, la mai multe aspecte ale calității vieții după cum 

urmează: curățenie, liniște și siguranță, utilități publice, spații verzi, locuri de joacă, grădinițe, 

școli, târguri agroalimentare. 

 

Tabelul nr. 21 – Gradul de apreciere a aspectelor legate de calitatea vieții din comuna 

Costești 

Aspecte legate de 

calitatea vieții 

Foarte 

bună 

Bună Satisfăcătoare Slabă Foarte slabă 

Curățenie 4,00% 48,50% 36,00% 9,00% 2,50% 

Liniște și siguranță 4,50% 53,50% 33,00% 7,50% 1,50% 

Utilități publice 1,50% 42,50% 44,50% 10,50% 1,00% 

Spații verzi 28,00% 39,00% 31,00% 1,50% 0,50% 

Locuri de joacă 27,50% 49,50% 19,00% 2,50% 1,50% 

Grădinițe 15,00% 52,50% 32,00% 0,50% 0,00% 

Școli 16,50% 53,50% 29,50% 0,50% 0,00% 
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Aspecte legate de 

calitatea vieții 

Foarte 

bună 

Bună Satisfăcătoare Slabă Foarte slabă 

Târguri 

agroalimentare 

2,00% 5,50% 41,50% 32,50% 18,50% 

 

Aspectele legate de calitatea vieții apreciate, de către respondenți, ca fiind foarte bune sunt 

spațiile verzi și locurile de joacă (28,00%, respectiv 27,50% dintre respondenți), a celor apreciate, 

de mai mult de jumătate dintre respondenți, ca fiind bune sunt liniștea și siguranța, școlile și 

grădinița (53,50%, 53,50%, respectiv 52,50%). Utilitățile publice și târgul agroalimentar sunt 

apreciate de către respondenți ca fiind satisfăcătoare de către 44,50%, respectiv 41,50% dintre 

respondenți, iar aprecierea slabă (32,50% dintre respondenți) și foarte slabă (18,50% dintre 

respondenți) este pentru târgul agroalimentar. 

 

Întrebarea 9. Dacă ați utilizat serviciile sistemului de învățământ din comuna 

Costești, cât de mulțumit/ă sunteți. 

La această întrebare cei care au răspuns au avut următoarele variante de răspuns: foarte 

mulțumit/ă, mulțumit/ă, indiferent/ă, nemulțumit/ă și foarte nemulțumit/ă, la mai multe aspecte ale 

calității serviciilor sistemului de învățământ din comună: calitatea actului didactic, capacitatea, 

amenajarea și dotările unităților de învățământ. 

 

Tabelul nr. 22 – Gradul de apreciere a serviciilor sistemului de învățământ din comuna 

Costești 

Aspecte legate 

de sistemul de 

învățământ 

Foarte 

mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Indiferent/ă Nemulțumit/ă Foarte 

nemulțumit/ă 

Calitatea 

actului 

didactic 

9,00% 58,50% 26,00% 4,00% 2,50% 

Capacitatea 

unităților de 

învățământ 

7,50% 53,50% 33,00% 4,50% 1,50% 
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Aspecte legate 

de sistemul de 

învățământ 

Foarte 

mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Indiferent/ă Nemulțumit/ă Foarte 

nemulțumit/ă 

Amenajarea 

unităților de 

învățământ 

10,50% 52,50% 34,50% 1,50% 1,00% 

Dotările din 

unitățile de 

învățământ 

10,00% 57,50% 29,50% 2,50% 0,50% 

 

 După cum se poate observa cei mai mulți dintre respondenți (mai mult de jumătate) sunt 

mulțumiți, în general de activitatea serviciilor sistemului de învățământ din comuna Costești. 

Aceștia sunt urmați de cei care se declară indiferenți, cu ponderi cuprinse între 26,00% și 34,50%, 

iar celelalte categorii de răspunsuri înregistrează ponderi relativ mici, cei foarte mulțumiți (între 

7,50% și 10,50%), nemulțumiții (între 1,50% și 4,50%) și cei foarte nemulțumiți (între 0,50% și 

2,50%). 

 

Întrebarea 10. Dacă ați utilizat serviciile sistemului de sănătate din comuna Costești, 

cât de mulțumit/ă sunteți. 

La această întrebare cei care au răspuns au avut următoarele variante de răspuns: foarte 

mulțumit/ă, mulțumit/ă, indiferent/ă, nemulțumit/ă și foarte nemulțumit/ă, la mai multe aspecte ale 

calității serviciilor sistemului de sănătate din comună: calitatea serviciilor medicale, a 

dispensarului și a farmaciei. 

 După cum se poate observa cei mai mulți dintre respondenți (mai mult de jumătate) sunt 

mulțumiți, în general de activitatea serviciilor sistemului de sănătate din comuna Costești. Aceștia 

sunt urmați de cei care se declară indiferenți, cu ponderi cuprinse între 26,00% și 32,50%, iar 

celelalte categorii de răspunsuri înregistrează ponderi relativ mici, cei foarte mulțumiți (între 

7,00% și 13,00%), nemulțumiții (între 1,00% și 3,50%) și cei foarte nemulțumiți (între 0,50% și 

1,50%). 
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Tabelul nr. 23 – Gradul de apreciere a serviciilor sistemului de sănătate din comuna 

Costești 

Aspecte legate 

de sistemul de 

sănătate 

Foarte 

mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Indiferent/ă Nemulțumit/ă Foarte 

nemulțumit/ă 

Calitatea 

serviciilor  
7,00% 57,50% 30,50% 3,50% 1,50% 

Dispensar 9,50% 54,50% 32,50% 2,50% 1,00% 

Farmacie 13,00% 59,50% 26,00% 1,00% 0,50% 

 

Întrebarea 11. Ați utilizat serviciile de asistență socială din comuna Costești? 

 La această întrebare au răspuns pozitiv un număr de 89 respondenți ceea ce reprezintă un 

procent de 44,50% din numărul total de respondenți. Dintre aceștia 41 sunt persoane cu handicap, 

23 au solicitat alocații pentru susținerea familiei, 17 venit minim garantat, 4 alocații de stat pentru 

copii, 2 indemnizații pentru creștere copil și câte un respondent pentru plasament familial și 

stimulent inserție. 

 

Tabelul nr. 24 – Principalele servicii de asistență socială utilizate de respondenți 

Nr. 

crt. 

Serviciul de asistență socială solicitat Procent 

1 Persoane cu handicap 46,07 

2 Alocații pentru susținerea familiei 25,84 

3 Venit minim garantat 19,10 

4 Alocații de stat pentru copii 4,49 

5 Indemnizații pentru creștere copil 2,25 

6 Plasament familial 1,12 

7 Stimulent inserție 1,12 

 

 După cum se poate observa cei mai mulți dintre respondenți (aproape jumătate dintre cei 

care au răspuns pozitiv la această întrebare) sunt persoane cu handicap (46,07%). Aceștia sunt 

urmați de cei care au solicitat alocații pentru susținerea familiei (25,84%) și venitul minim garantat 

(19,10%). 
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 Dintre respondenții care au utilizat serviciile de asistență socială din cadrul Primăriei 

Costești, 13 respondenți se declară foarte mulțumiți, 67 respondenți sunt mulțumiți, 6 sunt 

indiferenți, 2 nemulțumiți și 1 respondent foarte nemulțumit, cu privire la serviciile de asistență 

socială din cadrul Primăriei. 

 

 

Graficul nr. 33 – Gradul de mulțumire/nemulțumire a respondenților cu privire la 

serviciile de asistență socială din cadrul Primăriei 

 

După cum se poate observa, majoritatea respondenților (75,28%) sunt mulțumiți de 

serviciile de asistență socială și 14,61% se declară foarte mulțumiți. Un procent de 6,74% se 

declară indiferenți, iar 2,15% și 1,12% sunt nemulțumiți, respectiv foarte nemulțumiți de serviciile 

de asistență socială. 

 

Întrebarea 12. Din câte cunoașteți, care dintre serviciile de asistență sociale sunt 

disponibile în comuna Costești? 

 Această întrebare a avut rolul de a vedea în ce măsură sunt informați cetățenii de serviciile 

de asistență socială. Cei mai mulți dintre cetățeni sunt informați despre serviciile sociale 

disponibile în comună. 

 Astfel din cei 200 respondenți, 197 spun că asistența socială pentru vârstnici este 

disponibilă în comună, 2 respondenți spun că nu este disponibilă, iar unul nu știe sau nu îl 

interesează. Cu privire la asistența pentru persoanele cu dizabilități, 196 respondenți declară că 

este disponibilă, unul spune că nu este disponibilă și 3 nu știu sau nu îi interesează. Serviciile de 

asistență pentru minori proveniți din familii aflate în dificultate este cunoscut ca fiind disponibil 
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în comună pentru 195 respondenți, pentru 2 este necunoscut, iar 3 respondenți nu știu sau nu îi 

interesează. Cei mai mulți dintre respondenți, 198 declară că știu despre ajutoarele pentru 

încălzirea locuinței acordate de Primărie, iar 2 respondenții din eșantion declară că nu știu sau nu 

îi interesează. 

 

Tabelul nr. 25 – Gradul de informare al cetățenilor cu privire la principalele servicii de 

asistență socială disponibile în comună 

 DA NU Nu știu/Nu mă 

interesează 

Asistență pentru persoane vârstnice 98,50% 1,00% 0,50% 

Asistență pentru persoane cu dizabilități 98,00% 0,50% 1,50% 

Asistență pentru minori proveniți din 

familii în dificultate 

97,50% 1,00% 1,50% 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței 99,00% 0,00% 1,00% 

 

Întrebarea 13. Cât de necesară considerați că este asigurarea acestor servicii? 

 Cu privire la necesitatea unor servicii de asistență socială, cei mai mulți dintre respondenți 

consideră că este necesară asigurarea acestora, astfel 153 respondenți consideră necesare ajutoarele 

pentru încălzire locuinței, 143 respondenți consideră necesară asistență pentru minorii proveniți 

din familii aflate în dificultate, 141 respondenți consideră necesară asistența pentru persoane cu 

dizabilități și 132 respondenți asistența pentru persoanele vârstnice. 

 

Tabelul nr. 26 – Necesitatea asigurării serviciilor de asistență socială în viziunea cetățenilor 

 Foarte 

necesară 

Necesară Suficient Puțin 

necesară 

Inutilă 

Asistență pentru persoane 

vârstnice 

28 132 37 2 1 

Asistență pentru persoane cu 

dizabilități 

27 141 31 1 0 

Asistență pentru minori 

proveniți din familii în 

dificultate 

29 143 27 1 0 
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Ajutoare pentru încălzirea 

locuinței 

17 153 25 3 2 

 

 Se poate observa că la toate cele patru servicii de asistență socială respondenții consideră 

că sunt necesare, astfel 76,50% declară că este necesar ajutorul pentru încălzirea locuințelor, 

71,50% declară necesară asistența pentru minorii proveniți din familii aflate în dificultate, 70,50% 

asistența pentru persoane cu dizabilități și 66,00% asistența pentru persoane vârstnice. 

 

 

Graficul nr. 34 – Necesitatea serviciile de asistență socială din cadrul Primăriei în funcție 

de viziunea celor intervievați 

 

 De asemenea, pentru asistența persoanelor vârstnice 18,50% consideră că este suficient de 

necesară, asistența persoanelor cu dizabilități 15,50% dintre respondenți, asistența pentru minorii 

proveniți din familii aflate în dificultate 13,50% și ajutoarele pentru încălzirea locuinței 12,50% 

dintre respondenți. Un procent de 14,50% dintre respondenți consideră foarte necesară asistența 

pentru minorii proveniți din familii aflate în dificultate, 14,00% consideră asistența persoanelor 

vârstnice, 13,50% consideră asistența persoanelor cu dizabilități și 8,5% consideră ajutoarele 

pentru încălzirea locuinței. 

 Un procent mic de respondenți consideră că aceste servicii sunt puțin necesare sau inutile, 

înregistrând procente între 0,50% și 1,50%, respectiv 0,00% și 1,00%. 
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Întrebarea 14. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea spațiilor publice din comună, 

din perspectiva următoarelor aspecte? 

În cadrul acestei întrebări, persoanele respondente au avut posibilitatea să își exprime 

mulțumirea sau nemulțumirea cu privire la anumite aspecte ale calității spațiilor publice din comuna 

lor. Rezultatele obținute, evidențiază că, în general, respondenții sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, 

astfel în ceea ce privește curățenia 156 respondenți sunt mulțumiți și 18 foarte mulțumiți, în ceea ce 

privește iluminatul public 151 respondenți sunt mulțumiți și 37 foarte mulțumiți, iar cu privire la 

liniștea și siguranța cetățeanului 153 respondenți sunt mulțumiți și 29 foarte mulțumiți. 

 

Tabelul nr. 27 – Gradul de mulțumire/nemulțumire cu privire la calitatea spațiilor publice 

din comună 

 Foarte 

mulțumit/ă 

Mulțumit/ă Indiferent/ă Nemulțumit/ă Foarte 

nemulțumit/ă 

Curățenie 18 156 21 3 2 

Iluminat public 37 151 11 1 0 

Liniște și 

siguranță 

29 153 17 1 0 

 

 În ceea ce privește curățenia, din rezultatele obținute se evidențiază că cei mai mulți 

respondenți (78,00%) sunt mulțumiți, 9,00% sunt foarte mulțumiți, 10,50% sunt indiferenți, 1,50% 

sunt nemulțumiți și 1,00% sunt foarte nemulțumiți. 

Respondenții care se declară mulțumiți de iluminatul public reprezintă un procent de 

75,50%, cei care se declară foarte mulțumiți sunt în procent de 18,50%, cei indiferenți 5,50% și 

nemulțumiți 0,50%. 

Cu privire la liniștea și siguranța cetățenilor un procent de 76,50% sunt mulțumiți, 14,50% 

sunt foarte mulțumiți, 8,50% sunt indiferenți și 0,50% nemulțumit. 

 

Întrebarea 15. Considerați că în comună este nevoie de noi lucrări de infrastructură? 

Această întrebare, ca și întrebarea 5 dorește să implice în mod real cetățenii comunei în 

realizarea unui plan de viitor pentru dezvoltarea infrastructurii comunei. S-a folosit o întrebare 

deschisă, fără variante, pentru a nu influența opțiunile cetățenilor. 
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Tabelul nr. 28 – Opinia cetățenilor cu privire la nevoia de lucrări noi de infrastructură 

 DA NU Nu știu/Nu mă 

interesează 

Reparare drumuri 193 1 6 

Asfaltare drumuri 197 0 3 

Trotuare 198 1 1 

 

 Se observă că majoritatea respondenților consideră că este nevoie de lucrări noi de 

infrastructură, astfel 96,50% se referă la repararea drumurilor, 98,50% la asfaltarea drumurilor și 

99,00% la trotuare. Sunt și respondenți care declară că nu este nevoie de noi lucrări de 

infrastructură cu privire la repararea drumurilor și a trotuarelor, câte 0,50% respondenți și alții care 

spun că nu știu sau nu îi interesează, dintre aceștia 3,00% se referă la repararea drumurilor, 1,50% 

la asfaltarea drumurilor și 0,50% la trotuare. 

 

Întrebarea 16. Cât de în siguranță vă simțiți atunci când mergeți singur/ă noaptea 

prin comună? 

 La această întrebare 68 respondenți consideră că sunt complet în siguranță, 117 destul de 

în siguranță, 7 sunt neutri, 5 spun că nu prea se simt în siguranță și 3 nu se simt deloc în siguranță. 

 

 

Graficul nr. 35 – Gradul de siguranță/nesiguranță a respondenților 

 

 Se observă că peste jumătate dintre respondenți (58,50%) se simt destul de în siguranță 

atunci când se deplasează noaptea prin comună, 34,00% se simt complet în siguranță, 3,50% se 
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declară neutri, 2,50 spun că se nu prea se simt în siguranță atunci când se deplasează noaptea prin 

comună, iar 2,50% consideră că nu sunt deloc în siguranță. 

 

Întrebarea 17. Realizați colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie/plastic/sticlă)? 

 Cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor 139 respondenți declară că nu colectează 

deșeurile selectiv, 58 respondenți colectează deșeurile selectiv, iar 3 respondenți spun că ar dori, 

dar nu știu ce presupune acest aspect. 

 

 

Graficul nr. 36 – Modul de colectare a deșeurilor (hârtie/plastic/sticlă) 

 

 Colectarea selectivă a deșeurilor nu se realizează la un procent de 69,50% dintre 

respondenți, se realizează la 29,00% dintre respondenți, iar 1,50% spun că ar dori, dar nu știu ce 

presupune acest aspect. 

 

Întrebarea 18. Cum vă informați cu privire la activitatea administrației 

publice locale? 

 Scopul acestei întrebări este de a afla dacă cetățenii comunei sunt informați despre 

activitatea administrației publice locale și sursele de informare. Astfel, putem constata că de cele 

mai multe ori cei mai mulți cetățeni, 103 se informează prin e-mail sau registratură, 89 de pe site-

ul Primăriei, 73 din presa online, 27 din rețelele de socializare și 15 din presa scrisă. 

 Cei mai mulți respondenți, 39 respondenți folosesc uneori rețelele de socializare, 82 

folosesc rareori presa online. 
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Tabelul nr. 29 – Sursele de informare a cetățenilor cu privire la activitatea administrației 

publice locale 

 De cele mai 

multe ori 

Uneori Rareori Niciodată Nu 

urmăresc 

Site-ul instituției 89 27 39 31 14 

Presa scrisă 15 37 82 55 11 

Presa online 73 38 41 29 19 

Rețele de 

socializare 

27 39 81 43 10 

e-mail sau 

registratură 

103 17 39 24 17 

 

 Site-ul instituției, ca sursă de informare de cele mai multe ori este accesat de 44,50% dintre 

respondenți, rareori este accesat de 19,50% dintre respondenți, niciodată de către 15,50% dintre 

respondenți, uneori este accesat de 13,50% dintre respondenți, iar 7,00% dintre respondenți nu-l 

urmăresc niciodată. 

 În ceea ce privește presa scrisă, 41,00% dintre respondenți declară că o utilizează rareori, 

27,50% nu o utilizează niciodată, 18,50% o utilizează uneori, 7,50% o utilizează de cele mai multe 

ori și 5,50% nu urmăresc presa scrisă. 

 Situația cu privire la presa online, evidențiază că aceasta este utilizată de cele mai multe 

ori de un procent de 36,50% dintre respondenți, rareori de 20,50% dintre respondenți, uneori de 

19,00% dintre respondenți, niciodată de 14,50% dintre respondenți și 9,50% dintre respondenți nu 

urmăresc presa online. 

 Rețelele de socializare sunt utilizate rareori de 40,50% dintre respondenți, niciodată de 

către 21,50% dintre respondenți, uneori de către 19,50% dintre respondenți, de cele mai multe ori 

de către 13,50% dintre respondenți și 5,00% dintre respondenți nu urmăresc rețelele de socializare. 

 51,50% dintre respondenți utilizează e-mailul sau registratura, de cele mai multe ori, pentru 

a se informa cu privire la activitatea administrației publice locale, 19,50% dintre respondenți 

rareori, 12,00% niciodată și câte 8,50% dintre respondenți folosesc e-mail-ul sau registratura 

uneori sau nu urmăresc. 
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Întrebarea 19. Ce instrumente considerați că ar facilita comunicarea între cetățeni și 

administrația publică locală? 

 La această întrebare 111 respondenți (55,50%) consideră că, ar facilita comunicarea între 

cetățeni și administrația publică locală, un centru de informare pentru cetățeni, 41 respondenți 

(20,50%) dezvoltarea unei platforme online axată pe proiectele care se desfășoară în comună 

(prezentarea proiectelor, consultarea cetățenilor, sugestii de proiecte), 28 respondenți (14,00%) o 

platformă e-administrație, 13 respondenți (6,50%) dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru 

comunicarea rapidă (plăți prin SMS, sugestii, semnalarea unor probleme în timp real, solicitare 

informații) și 7 respondenți (3,50%) promovarea evenimentelor sau a programelor pentru 

comunitate pe rețelele de socializare sau prin aplicații pe mobil. 

 

 

Graficul nr. 37 – Instrumentele care ar facilita comunicarea între cetățeni și administrația 

publică locală 

 

Întrebarea 20. Cât de mulțumiți sunteți de activitatea de până acum a Primarului 

comunei dumneavoastră? 

Scopul acestei întrebări era foarte clar, dorindu-se să se afle care este părerea respondenților 

vis-a-vis de activitatea de până acum a primarului comunei Costești.  Din totalul de 200 de 

răspunsuri validate, 62 respondenți au răspuns că sunt foarte mulțumiți de activitatea primarului, 

133 au răspuns că sunt mulțumiți, iar 5 respondenți s-au declarat nemulțumiți de activitatea edilului 

comunei.  Iată rezultatele întrebării din punctul de vedere al procentajelor: 
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Graficul nr. 38 – Gradul de mulțumire/nemulțumire a respondenților privind activitatea 

Primarului 

 

 După cum se poate observa majoritatea celor care au  răspuns sunt mulțumiți, 66,50%, sau 

foarte mulțumiți, 31,00%, de activitatea pe care a desfășurat-o primarul comunei  de  la  alegerea  

sa  în  funcție. Persoanele nemulțumite de activitatea edilului comunei reprezintă un procent foarte 

mic, respectiv 2,50%. 

 

Întrebarea 21. Ați avut în acest an contact (direct, telefonic sau în scris) cu vreun 

compartiment al Primăriei din comună? 

Întrebarea de față precum și următoarea întrebare doresc să identifice relațiile pe care le au 

localnicii cu serviciile Primăriei.  Mai precis, aici, se dorește aflarea frecvenței contactelor dintre 

locuitorii comunei și serviciile Primăriei. 

Din totalul de 200 de răspunsuri, 16 respondenți au declarat că au avut contact cu serviciile 

primăriei de mai multe ori pe lună, 61 de respondenți au avut contactat cu serviciile primăriei de 

mai multe ori pe an, 40 de respondenți mai rar sau numai de câteva ori pe an, 19 respondenți cel 

mult o dată pe an și în cele din urmă, 76 de persoane nu au contactat serviciile primăriei niciodată. 

Din rezultate reiese că majoritatea celor intervievați, 38,00% nu au contactat niciodată 

serviciile primăriei, 20,00% au contactat mai rar serviciile primăriei numai de câteva ori pe an, iar 

cei care au contactat serviciile primăriei de mai multe ori pe an sunt în proporție de 30,50%. Cei 
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care au contacte cu serviciile primăriei de mai multe ori pe lună sunt relativ puțini, respectiv 8,00%, 

iar cei care au contactat serviciile primăriei cel mult o dată pe an sunt în proporție de 9,50%. 

 

 

Graficul nr. 39 – Contactele respondenților cu compartimentele din cadrul Primăriei 

 

Întrebarea 22. Cu ce serviciu/birou ați avut contact?  Dacă ați avut contact cum ați 

fost serviți de colaboratorii serviciului respectiv? 

Această întrebare continuă întrebarea anterioară, de această dată dorindu-se a se afla cu 

care dintre serviciile primăriei au avut contact respondenții și ce părere au despre modul în care au 

fost serviți de către aceștia. 

La această întrebare au răspuns pozitiv 195 de respondenți, ceilalți 5 din eșantion au 

răspuns ca nu au avut de rezolvat probleme în cadrul primăriei. 

Din perspectiva rezultatelor cele mai contactate servicii din primărie sunt Compartimentul 

Asistență socială și Compartimentul Stare civilă, fiind contactate de către 195, respectiv 191 dintre 

cei care au răspuns pozitiv la acest chestionar. Următoarele servicii ale primăriei în ordinea 

răspunsurilor ar fi: Compartimentul Edilitar-gospodăresc - 190 răspunsuri, Compartimentul 

Agricol - 187 răspunsuri, Compartimentul Urbanism - 180 răspunsuri, Serviciul Voluntar pentru 

situații de urgență - 173 răspunsuri, Compartimentul Cultură - 169 răspunsuri, Compartimentul 

Contabilitate - 152 răspunsuri, Compartimentul Achiziții publice - 39 răspunsuri și Compartiment 

Monitorizare - 3 răspunsuri. 

Analizând rezultatele chestionarelor a reieșit următoarea statistică la această întrebare: 
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Tabelul nr. 30 – Gradul de mulțumire/nemulțumire a respondenților cu privire la 

rezolvarea problemelor cu angajații din cadrul Primăriei 

  Mulțumitor Satisfăcător  Nesatisfăcător 

Compartiment Asistență socială 100% 0,00% 0,00% 

Compartiment Stare civilă 98,95% 1,05% 0,00% 

Compartiment Edilitar-gospodăresc 98,94% 0,53% 0,53% 

Compartiment Agricol 98,40% 1,60% 0,00% 

Compartiment Urbanism 97,22% 2,22% 0,56% 

Serviciul Voluntar pentru situații de 

urgență 

97,11% 2,31% 0,58% 

Compartiment Cultură 93,49% 5,92% 0,59% 

Compartiment Contabilitate 92,76% 7,24% 0,00% 

Compartiment Achiziții Publice 87,18% 12,82% 0,00% 

Compartiment Monitorizare 0,00% 100% 0,00% 

 

După cum se poate observa marea majoritate a respondenților au caracterizat prestația 

serviciilor primăriei ca fiind mulțumitoare, alegând acest răspuns în proporție de peste 90,00% în 

aproape toate cazurile, excepție făcând Compartimentele Achiziții publice și Monitorizare. De 

partea cealaltă, a celor care au dat răspuns nesatisfăcător la adresa serviciilor oferite de primărie, 

nu există nici o persoană care să fi ales acest răspuns, cu excepția a patru compartimente: 

Compartimentul Edilitar-gospodăresc, Compartimentul Urbanism, Serviciul Voluntar pentru 

situații de Urgență și Compartimentul Cultură care au primit răspunsuri nesatisfăcătoare în 

proporție de sub 1,00%. 

 

Întrebarea 23. Cât de importante considerați dumneavoastră următoarele aspecte 

referitoare la Primărie? 

Aspectele la care face referire această întrebare sunt: buna informare a cetățenilor de către 

personal, prelucrarea mai rapidă a cererilor/petițiilor, debirocratizarea activităților, acordarea de 

consultanță cetățenilor, colaboratori prietenoși, formulare pe înțelesul tuturor, birouri cu aspect 

plăcut, informații în timp util despre documentația necesară, zone de așteptare plăcute, clădiri 

adecvate pentru persoanele cu handicap, un birou unic pentru informații, posibilitatea de a rezolva 
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anumite cereri într-un singur loc, scurtarea timpului de așteptare, simplitatea modului de găsire a 

birourilor, program de lucru adecvat publicului, ajutarea cetățenilor în completarea formularelor. 

Dintre toate acestea cele mai importante aspecte referitoare la Primărie au fost desemnate 

următoarele: buna informare a cetățenilor de către personal, acordarea de consultanță cetățenilor, 

formulare pe înțelesul tuturor, birouri cu aspect plăcut, informații în timp util despre documentația 

necesară, posibilitatea de a rezolva anumite cereri într-un singur loc și program de lucru adecvat 

publicului, toate având 199 de răspunsuri.  Din punct de vedere al calculelor procentuale, pe baza 

răspunsurilor date s-a ajuns la următoarele: 

 

Tabelul nr. 31 – Cele mai importante aspecte referitoare la activitatea din Primărie 

  Foarte 

importante 

Puțin 

importante 

Neimportante 

Buna informare a cetățenilor de către personal 92,94% 7,06% 0,00% 

Prelucrarea mai rapidă a cererilor și petițiilor 86,94% 4,06% 0,00% 

Debirocratizarea activităților 70,00% 30,00% 0,00% 

Acordarea de consultanță cetățenilor 72,83% 27,17% 0,00% 

Colaboratori prietenoși 60,41% 38,57% 0,00% 

Formulare pe înțelesul tuturor 78,78% 21,22% 0,00% 

Birouri cu aspect plăcut 82,00% 28,00% 0,00% 

Informații în timp util despre documentația 

necesară 

78,00% 22,00% 0,00% 

Zone de așteptare plăcute 76,00% 23,00% 1,00% 

Clădiri adecvate pentru persoanele cu handicap 77,57% 22,43% 0,00% 

Un birou unic pentru informații 80,00% 28,00% 1,00% 

Posibilitatea de a rezolva anumite cereri într-un 

singur loc 

83,85% 17,15% 0,00% 

Scurtarea timpului de așteptare 90,00% 10,00% 0,00% 

Simplitatea modului de găsire a birourilor 87,76% 12,24% 0,00% 

Program de lucru adecvat publicului 91,93% 8,07% 0,00% 

Ajutarea cetățenilor în completarea 

formularelor 

92,00% 8,00% 0,00% 
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După cum se poate vedea, aspectele menționate mai sus au un procentaj de peste 75,00% 

ceea ce dovedește interesele clare ale localnicilor vis-a-vis de reducerea timpului de așteptare, 

ajutarea în completarea formularelor și acordarea de asistență, precum și buna informare din partea 

primăriei. 

Foarte puțini dintre respondenți au declarat ca neimportante vreunul din aspectele 

prezentate, drept dovadă avem faptul că la răspunsul acesta niciunul dintre aspecte nu depășește o 

cotă a răspunsurilor de 1,00%. 

 

Întrebarea 24. Vă rugăm să descrieți activitatea Primăriei pe baza următoarelor 

afirmații: 

La această întrebare respondenții au avut de caracterizat activitatea primăriei în funcție de 

câteva criterii bine stabilite.  Din totalul răspunsurilor date cele mai cotate criterii au fost: dornică 

să ajute - 182 răspunsuri, competentă - 182 răspunsuri, demnă de încredere - 174 răspunsuri, bine 

organizată - 174 răspunsuri, eficientă - 170 răspunsuri, toate la categoria se potrivește pe deplin. 

Iată cum arată situația procentajelor la această întrebare: 

 

Tabelul nr. 32 – Gradul de apreciere privind activitatea Primăriei 

  Se potrivește 

pe deplin 

Se potrivește 

parțial 

Nu se potrivește 

Bine organizată 73,00% 25,00% 2,00% 

Competentă 82,00% 17,00% 1,00% 

Orientată spre cetățeni 70,00% 29,00% 1,00% 

Nebirocratică 37,00% 62,00% 1,00% 

Flexibilă 35,35% 61,62% 3,03% 

Orientată spre servicii de calitate 60,00% 39,00% 1,00% 

Demnă de încredere 75,00% 24,00% 1,00% 

Eficientă 69,00% 30,00% 1,00% 

Dornică să ajute 85,00% 14,00% 1,00% 

 

 După cum se poate observa, cele cinci caracteristici de care vorbeam mai înainte se 

potrivesc pe deplin în proporție de peste 70,00% la Primăria Costești. De partea opusă se află 

caracteristica flexibilă care a obținut doar 35,35% la categoria se potrivește pe deplin, iar la 

categoria nu se potrivește deloc a obținut 3,03%. 
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Întrebarea 25. Dacă ar trebui să dați o notă Primăriei, care ar fi aceasta (de la 10 

foarte bine, la 1 nesatisfăcător)? 

 Întrebarea de față este în spiritul celor două de dinaintea ei, toate încercând să determine 

care este relația dintre Primărie și localnici. 

După cum se precizează și în textul întrebării respondenților li s-a solicitat să acorde o notă 

cu privire la activitatea Primăriei, de la 1 la 10, nota 10 corespunzând calificativului foarte bine, 

iar nota 1 calificativului nesatisfăcător. 

Răspunsurile date au fost destul de clare în privința părerii respondenților, astfel din totalul 

de 200 de răspunsuri 82 au fost pentru nota nouă, 56 pentru nota opt, 42 de răspunsuri pentru nota 

zece, iar restul răspunsurilor împărțite la celelalte note. 

 

Tabelul nr. 33 – Note acordate pentru activitatea Primăriei 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 

10 

1 2 2 3 3 4 5 56 82 42 

 

 Rezultatele întrebării exprimă clar lucruri care s-au exprimat și în cele două întrebări 

anterioare și anume că localnicii sunt mulțumiți de activitatea Primăriei, drept dovadă stând notele 

date de respondenți: nota 9 în proporție de 41,00%, nota 10 în proporție de 21,00%. 

 

 

Graficul nr. 40 – Notele acordate, exprimate în procente, privind activitatea Primăriei 
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Întrebarea 26. V-ați pus problema mutării domiciliului în altă localitate în următorii 

cinci ani? 

 La această întrebare au răspuns negativ 193 de respondenți (96,50%), unul (0,50%) a 

declarat că nu știe, iar 6 (3,00%) au răspuns că ar dori să se mute în mediul urban. 

 

 

Graficul nr. 41 – Dorința cetățenilor de a-și schimba domiciliul în altă localitate 

 

Întrebarea 27. Care sunt principalele trei motive pentru care v-ați muta domiciliul 

din comuna Costești? (alegeți maxim 3 variante) 

 Din cei 6 respondenți care și-ar dori să se mute în altă localitate, toți consideră că unul din 

motive ar fi locurile de muncă mai multe, 5 dintre aceștia consideră că s-au muta pentru locuri de 

muncă mai bine plătite, 3 pentru calitatea mai bună a serviciilor publice, 2 pentru serviciile 

medicale mai bune și câte 1 pentru servicii educaționale mai bine, respectiv nivelul ridicat de 

educație și cultură a populației. 

 Astfel, în procente 100% dintre cei 6 respondenți care și-ar schimba domiciliul sunt de 

părere că în mediul urban sunt locuri de muncă mai multe, 83,33% că locurile de muncă sunt mai 

bine plătite. La polul opus, 16,66% consideră că serviciile educaționale sunt mai bune, iar nivelul 

de educație și cultură al populației este mai ridicat. 

 De asemenea, 50,00% s-ar muta în urban pentru că este mai bună calitatea serviciilor 

publice și 33,33% pentru servicii medicale mai bune. 
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Tabelul nr. 34 – Motivele pentru care respondenții și-ar schimba domiciliul 

Motivele pentru care și-ar schimba domiciliul Număr 

respondenți 

Locuri de muncă mai bine plătite 5 

Locuri de muncă mai multe 6 

Servicii educaționale mai bune 1 

Servicii medicale mai bune 2 

Calitate mai bună a serviciilor publice 3 

Nivel mai ridicat de educație și cultură a populației 1 

Costul vieții mai mic - 

Motive care țin de familie - 

 

 

Graficul nr. 42 – Motivele pentru care respondenții și-ar schimba domiciliul 

 

Întrebarea 28. Ținând cont de problemele pe care le-ați identificat anterior, care ar fi 

cele mai importante cinci domenii în care ar trebui să se intervină? Selectați unul sau mai 

multe răspunsuri. 

 La această întrebare au răspuns toți respondenții, cei mai mulți dintre ei selectând mai multe 

răspunsuri, iar toți respondenții consideră că ar trebui să se intervină în oferta de locuri de muncă 

și 199 dintre respondenți în stimularea spiritului antreprenorial. La polul opus se află facilitarea 

comunicării dintre cetățeni și administrația publică locală, sănătatea și serviciile publice. 
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Tabelul nr. 35 – Domeniile în care respondenții consideră că ar trebui să se intervină 

Motivele pentru care și-ar schimba domiciliul Număr 

respondenți 

Educație 117 

Sănătate 75 

Servicii sociale 128 

Servicii publice 92 

Stimularea spiritului antreprenorial 199 

Ofertă de locuri de muncă 200 

Facilitarea comunicării dintre cetățeni și administrația publică locală 27 

 

 Din punct de vedere procentul, se poate observa că în proporție de 100% respondenții 

consideră că ar trebui să se intervină pentru oferta de locuri de muncă, la mică distanță de 

stimularea spiritului antreprenorial (99,50%). După aceste două domenii urmează serviciile sociale 

din punctul de vedere a 64,00% dintre respondenți, educația 58,50% dintre respondenți, serviciile 

publice 46,00% dintre respondenți, sănătatea 37,50% dintre respondenți și facilitarea comunicării 

dintre cetățeni și administrația publică locală 13,50% dintre respondenți. 

 

 

Graficul nr. 43 – Domeniile în care respondenții consideră că ar trebui să se intervină 
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9. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri). 

Punctele tari și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, dar și de modul 

cum se compară cu concurența. 

Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și din direcția concurenței; de 

regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. 

Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, produsele 

cheie și piețele strategice. De asemenea, permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și 

realizarea de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. 

În urma realizării acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul și în 

ce condiții. Unele „oportunități” și „amenințări” vor rezulta din „punctele tari” și „punctele slabe” 

ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. 

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

 

Figura nr. 8 – Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică 
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1. DEMOGRAFIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ populația comunei Costești este de 2.782 

locuitori; 

➢ 62,69% din populația comunei este activă 

(cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani); 

➢ scăderea numărului de șomeri în ultimii 6 

ani; 

➢ ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

➢ locuitorii sunt activi în căutarea unui loc de 

muncă; 

➢ rata infracționalității scăzută (coeficient de 

criminalitate 16,04%); 

➢ ponderea relativ scăzută a pensionarilor și a 

persoanelor peste 65 ani (22,00%); 

➢ existența la nivel local a Postului de Poliție 

ce asigură ordinea și siguranța publică (la 

nivel local există 2 agenți de poliție). 

➢ adaptare mai lentă a populației mature și 

vârstnice la schimbările și provocările 

lumii actuale, în general, și la fenomenul 

mobilității și reconversiei profesionale, în 

special; 

➢ densitatea populație mică (37,80 locuitori/ 

km2); 

➢ reducerea numerică a populației stabile; 

➢ spor natural negativ; 

➢ migrarea persoanelor tinere spre mediul 

urban și străinătate, mai cu seamă a celor cu 

pregătire profesională înaltă; 

➢ capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor comunei. 

Oportunități Amenințări 

➢ distanța mică față de municipiul Vaslui, 

crește oportunitățile oferite pe piața muncii 

pentru locuitorii comunei; 

➢ atragerea de programe cu finanțare 

europeană pentru stimularea ocupării forței 

de muncă; 

➢ existența unor reglementări ce acordă 

facilități angajatorilor care creează noi 

locuri de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți etc.; 

➢ organizarea de cursuri de formare și 

reconversie profesională în comună; 

➢ scăderea numărului persoanelor calificate, 

prin ieșirea acestora din viața activă; 

➢ subfinanțarea sistemului de învățământ și 

astfel scăderea actului educațional va 

determina scăderea numărului de persoane 

cu studii medii și superioare; 

➢ creșterea șomajului în rândul absolvenților 

de liceu; 

➢ migrarea forței de muncă; 

➢ amplificarea pregătirii teoretice a forței de 

muncă în detrimentul aspectelor aplicative; 
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➢ accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor 

active din comună; 

➢ creșterea nivelului de pregătire 

profesională a forței de muncă. 

➢ creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă. 

 

2. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ existența condițiilor și tradiției pentru 

dezvoltarea activităților agricole și 

zootehnice; 

➢ existența forței de muncă calificată în 

agricultură; 

➢ teren arabil în suprafață totală de 4.338 ha 

(58,94%); 

➢ pășuni în suprafață de 924 ha (12,56%); 

➢ vii în suprafață de 64 ha (0,87%); 

➢ livezi în suprafață de 4 ha (0,05%); 

➢ posibilitatea obținerii în gospodării a 

produselor naturale, ce pot fi 

comercializate; astfel populația își poate 

suplimenta veniturile; 

➢ facilități legislative privind arendarea 

suprafețelor agricole; 

➢ existența cadrului legislativ pentru 

întemeierea și dezvoltarea exploatărilor 

agricole, respectiv a fermelor zootehnice; 

➢ prezența fondurilor europene ce pot fi 

absorbite în vederea impulsionării 

afacerilor în agricultură; 

 

➢ fragmentarea suprafețelor agricole ce 

conduce la practicarea unei agriculturi 

tradiționale slab competitive economic; 

➢ desființarea marilor unități productive și de 

cercetare de tip agricol, de unde rezultă 

productivitatea relativ scăzută a muncii în 

agricultură; 

➢ existența unor suprafețe cu destinație 

agricolă necultivate; 

➢ gradul de asociere al fermierilor este 

scăzut; 

➢ dezechilibru în ceea ce privește structura pe 

categorii de culturi și de folosință a 

terenurilor; 

➢ menținerea unor practici învechite și slab 

productive de cultură a plantelor și creștere 

a animalelor; 

➢ cultivarea legumelor se face în cea mai 

mare parte doar pentru consumul propriu; 

➢ investiții insuficiente în agricultură; 

➢ inexistența instalațiilor moderne de irigare; 

➢ lipsa unui sistem centralizat de desfacere al 

produselor agricole; 
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➢ temerile producătorilor în ceea ce privește 

piața de desfacere a produselor 

agroalimentare din gospodărie; 

➢ utilaje agricole insuficiente pentru 

efectuarea la timp a lucrărilor agricole; 

➢ îmbătrânirea forței de muncă în agricultură; 

➢ lipsa resurselor materiale care să faciliteze 

angajarea specialiștilor în agricultură în 

domeniul rural în stadiul actual (slaba 

eficiență economică a exploatărilor 

agricole nu permite angajarea în totalitate a 

specialiștilor existenți). 

Oportunități Amenințări 

➢ condiții favorabile de obținere a produselor 

ecologice, ce pot fi exportate în condiții 

deosebit de avantajoase; 

➢ facilități legislative privind arendarea 

suprafețelor agricole; 

➢ posibilitatea înființării unor ferme 

zootehnice; 

➢ accesarea fondurilor europene pentru 

finanțarea agriculturii; 

➢ existența cadrului legislativ pentru 

întemeierea și dezvoltarea exploatărilor 

agricole; 

➢ sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru 

Consultanță Agricolă din județul Vaslui cu 

privire la accesarea fondurilor europene; 

➢ dezvoltarea economiei rurale și creșterea 

productivității în sectorul agricol; 

➢ existența Planului Național Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală. 

➢ numărul de concurenți în creștere pentru 

produsele agroalimentare de pe piața 

Uniunii Europene; 

➢ piață de desfacere mică pentru produsele 

agroalimentare din gospodării la nivel 

județean și regional; 

➢ absența unui cadru legal pentru protejarea 

producției agricole interne; 

➢ cadrul legislativ instabil ce poate conduce 

la descurajarea producătorilor; 

➢ frecvența ridicată a perioadelor secetoase în 

agricultură; 

➢ parcul de utilaje agricole mic determină 

imposibilitatea încadrării în perioadele 

optime de executare a lucrărilor; 

➢ degradarea solurilor; 

➢ slaba informare a agricultorilor cu privire la 

normele europene. 
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3. INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ distanța de 26 km față de municipiul 

Vaslui; 

➢ centre urbane importante apropiate: Vaslui 

(26 km), Bârlad (37 km), Iași (91 km); 

➢ existența rețelei de electricitate ce acoperă 

în proporție de 100% teritoriul comunei; 

➢ rețeaua de iluminat public este bine 

dezvoltată și acoperă principalele puncte 

din comună; 

➢ existența rețelei de comunicare (telefonie 

fixă și mobilă); 

➢ implementarea la nivel local a sistemului de 

management al deșeurilor solide (dezvoltat 

la nivel județean); 

➢ existența la nivel local a unui sistem 

organizat de transport în comun și a stațiilor 

transport special amenajate; 

➢ desfășurarea la nivel local a unor campanii 

de educare a populației cu privire la 

protecția mediului; 

➢ la nivel local platformele de gunoi sunt 

închise; 

➢ la nivel local există un punct de lucru/o 

filială a ADIV (Asociația pentru 

Dezvoltare Intercomunitară Vaslui) cu 

atribuții în zona serviciilor de salubrizare; 

➢ rețea de alimentare cu apă potabilă 

funcțională (65% din totalul locuințelor 

dispun de sisteme de alimentare cu apă); 

➢  

➢ comuna are un număr mare de sate 

componente: Costești, Chițcani, Puntișeni, 

Pârvești, Dinga și Rădești; 

➢ drumurile județene și comunale ce 

tranzitează comuna Costești sunt 

modernizate parțial; 

➢ unele sectoare din drumurile comunei sunt 

în stare proastă de întreținere și nu 

corespund nici din punct de vedere al 

îmbrăcăminții și nici al caracteristicilor în 

profil transversal și a asigurării vizibilității; 

➢ intersecțiile străzilor principale atât cu DN, 

DJ sau DC, cât și a drumurilor secundare cu 

străzile principale sunt aproape în totalitate 

necorespunzătoare; 

➢ traficul eterogen (tractoare, căruțe, 

bicicliști, automobiliști și pietoni) care 

poate genera accidente rutiere, în special pe 

timp de noapte; 

➢ străzi înguste ce necesită lărgire; 

➢ sistem deficitar de marcare stradală; 

➢ poduri ce necesită amenajări specifice și 

reabilitări; 

➢ străzile, necesită îmbrăcăminte definitivă 

pe măcar 50 m în adâncime la intersecțiile 

cu drumurile principale, deoarece acestea 

se încarcă cu noroi, periclitând siguranța 

circulației; 
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➢ anumite sectoare de drum sunt neadaptate 

la clasa tehnică a drumurilor și la viteza de 

circulație; 

➢ străzile principale au șanțuri laterale pentru 

evacuarea apelor pluviale, unele dintre 

acestea neîntreținute sau din pământ, 

ducând la deficiențe în funcționare; 

➢ lipsa infrastructurii adecvate pentru 

biciclete ca mijloace alternative pentru 

creșterea mobilității și a transportului; 

➢ marea majoritate a străzilor din intravilan 

nu au trotuare și nu au locuri de parcare 

amenajate, parcarea realizându-se pe 

carosabil; 

➢ lipsa rețelei de canalizare și a unei stații de 

epurare moderne (100% din totalul 

locuințelor beneficiază de instalații de 

canalizare în locuințe); 

➢ lipsa unui sistem centralizat de alimentare 

cu gaze naturale (100% din totalul 

locuințelor au instalații proprii de 

termoficare); 

➢ poluarea apelor de suprafață și subterane 

întrucât există infiltrări necontrolate; 

➢ depozitarea necontrolată a deșeurilor în 

locuri neamenajate; 

➢ inexistența unui punct de colectare a 

deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice; 

➢ inexistența unei camere frigorifice 

destinate depozitării temporare a 

cadavrelor animaliere; 
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➢ lipsa preocupărilor privind compostarea 

deșeurilor biodegradabile. 

Oportunități Amenințări 

➢ existența fondurilor externe destinate 

pentru modernizarea drumurilor comunale 

și sătești; 

➢ existența fondurilor externe rambursabile și 

nerambursabile ce vizează sprijinirea 

dezvoltării infrastructurii locale; 

➢ existența la nivel județean a unui Sistem 

integrat de management al deșeurilor 

solide; 

➢ modernizarea drumurilor comunale; 

➢ extinderea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

➢ realizarea rețelei de canalizare și a stației de 

epurare și tratarea apelor reziduale; 

➢ realizarea rețelei de gaz metan. 

➢ resurse financiare insuficiente pentru 

finanțarea și cofinanțarea proiectelor prin 

fonduri europene; 

➢ cunoștințe insuficiente legate de elaborarea 

și administrarea proiectelor finanțate din 

Fondurile Structurale pentru proiecte de 

infrastructură și mediu; 

➢ atitudinea de indiferență a populației și a 

agenților economici față de mediul 

înconjurător și conservarea acestuia; 

➢ lipsa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiții 

propuse; 

➢ lipsa informației în legătură cu programele 

de finanțare europeană. 

 

4. ECONOMIE ȘI TURISM 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ existența tradiției locale în creșterea 

animalelor; 

➢ existența unor întreprinzători locali ce oferă 

locuri de muncă pentru populația locală; 

➢ potențial existent pentru obținerea de 

produse ecologice; 

➢ suportul administrației locale oferit noilor 

investitori; 

➢ resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru susținerea/promovarea unor 

investiții; 

➢ slaba diversificare a societăților în 

domeniile industriei ușoare și alimentației; 

➢ infrastructura de susținere a mediului de 

afaceri local este deficitară; 

➢ absența implementării sistemului de 

calitate în cadrul proceselor de producție și 

a produselor; 
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➢ existența în comună a agenților economici 

în domenii ca: agricultură, industrie, 

servicii și comerț; 

➢ existența și păstrarea tradițiilor locale; 

➢ existența unui cadru natural cu potențial 

turistic (pentru agroturism și turismul de 

agrement, respectiv turismul cultural); 

➢ existența bisericilor ortodoxe ce 

promovează tradițiile locale; 

➢ existența monumentelor istorice de interes 

local. 

➢ lipsa centrelor de colectare și prelucrare a 

produselor agricole; 

➢ mediul de afaceri slab reprezentat la nivel 

local; 

➢ infrastructura structurilor de alimentație 

publică și de primire turistică slab 

dezvoltată; 

➢ lipsa inițiativelor în domeniul agroturistic 

la nivel local; 

➢ lipsa structurilor de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare. 

Oportunități Amenințări 

➢ existența structurilor ce oferă sprijin 

agenților economici și a producătorilor 

agricoli în vederea accesării fondurilor 

europene utilizate pentru dezvoltarea 

capacităților de producție; 

➢ creșterea capacității antreprenoriale; 

➢ atragerea de noi investitori în comună prin 

facilitățile pe care administrația locală le 

pune la dispoziție; 

➢ oportunități de finanțare ale Uniunii 

Europene; 

➢ posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenționată pentru crearea de 

noi locuri de muncă în mediul rural; 

➢ existența programelor guvernamentale în 

derulare de susținere a sectorului IMM; 

➢ existența fondurilor externe 

nerambursabile pentru dezvoltarea 

infrastructurii turistice din mediul rural; 

➢ instabilitatea legislativă; 

➢ interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în comună, datorită 

infrastructurii fizice și sociale neadecvate, 

raportat la potențialul comunei; 

➢ lipsa de receptivitate și flexibilitate a 

populației locale la cerințele pieței care 

determină decalaje economice mari, greu 

de recuperat; 

➢ oferte de creditare greu accesibile (garanții 

mari); 

➢ rata ridicată a dobânzii la credite; 

➢ creșterea ratei inflației și a ratei de schimb 

valutar; 

➢ reinstalarea unei stări de criză economică la 

nivel global; 

➢ creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă; 
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➢ existența fondurilor guvernamentale 

acordate pentru reabilitarea lăcașelor de 

cult; 

➢ existența unui program de dezvoltare a 

turismului la nivel județean și regional; 

➢ încurajarea la nivel județean și regional a 

unor noi forme de turism (religios, rural, 

ecologic); 

➢ îmbunătățirea condițiilor infrastructurii 

fizice și de utilități la nivel local, județean 

și regional; 

➢ amenajarea și promovarea târgurilor 

sătești. 

➢ nepromovarea suficientă a zonei pentru 

atragerea turiștilor; 

➢ migrarea turistică către alte regiuni. 

➢ sistemul foarte greoi și birocratic în ceea ce 

privește obținerea de certificate pentru 

produsele ecologice și bio; 

➢ lipsa interesului oamenilor de afaceri 

pentru investiții în energiile regenerabile. 

 

5. EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ existența infrastructurii educaționale 

(unități educaționale din categoria: 

grădinițe și școli); 

➢ existența în comună a șase biserici și cinci 

prăznicare; 

➢ existența și implementarea unui 

management școlar adecvat și aliniat cu 

standardele europene în unitățile de 

învățământ public local; 

➢ existența în comună a unui cămin cultural; 

➢ existența în comună a unei biblioteci 

comunale; 

➢ gradul de acoperire integral al posturilor 

didactice din școli cu cadre calificate, 

titulare pe post; 

➢ populația școlarizată în învățământul 

gimnazial în scădere din cauza migrației 

elevilor în învățământul gimnazial din 

municipiul Vaslui sau abandonarea școlii; 

➢ lipsa supravegherii video în două dintre 

unitățile educaționale locale; 

➢ lipsa sistemului de pază în unitățile locale 

educaționale; 

➢ dezvoltarea medie a bazei materiale pentru 

desfășurarea activităților pentru discipline 

pentru chimie, biologie, fizică; 

➢ unitățile de învățământ sunt insuficient 

echipate cu mobilier și materiale didactice; 

➢ dotarea necorespunzătoare a căminelor 

culturale; 
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➢ organizarea la nivelul teritoriului comunei 

a unor evenimente ce au ca scop 

promovarea culturii și tradițiilor locale (în 

special în cadrul unităților școlare) și nu 

numai; 

➢ existența copiilor și elevilor cu rezultate 

bune/foarte bune la învățătură și diferitele 

concursuri școlare; 

➢ existența terenurilor de sport și a spațiilor 

de joacă special amenajate. 

➢ dezvoltarea insuficientă a bazei materiale 

pentru desfășurarea activităților de educație 

fizică. 

Oportunități Amenințări 

➢ existența fondurilor externe destinate 

infrastructurii de susținerea a activităților 

sportive; 

➢ existența unui proiect de lege prin care 

părinții să fie amendați dacă există 

absenteism în rândul copiilor; 

➢ introducerea muncii în folosul comunității 

pentru acoperirea echivalentului în lei al 

amenzilor neachitate; 

➢ reabilitarea și/sau modernizarea școlilor și 

grădiniței din comună; 

➢ construirea unei săli de sport în cadrul 

școlilor; 

➢ înființarea unui Centru de Documentare și 

Informare la nivel de comună. 

➢ fonduri externe insuficiente alocate pentru 

reabilitarea, modernizarea și dotarea 

unităților școlare; 

➢ reducerea populației școlare din cauza 

declinului natalității; 

➢ buget insuficient alocat învățământului 

public generând fenomene de dotare 

materială la limita necesarului unităților 

sau recurgerea la finanțare paralelă prin 

aportul familiilor; 

➢ migrarea cadrelor didactice din sistemul 

educațional, deoarece nu sunt motivate și 

nu le sunt asigurate condițiile adecvate 

pentru desfășurarea activității. 

 

6. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ existența unui dispensar medical în comună 

și a unei farmacii; 

➢ serviciile acordate sunt afectate de bugetul 

insuficient; 
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➢ existența la nivel local a infrastructurii și 

personalului specializat de prestare servicii 

medicale; 

➢ informare operativă cu privire la formele de 

ajutor de stat; 

➢ implicarea activă a autorităților locale în 

problemele comunității; 

➢ grad relativ redus de inadaptare socială a 

locuitorilor comunei; 

➢ la nivel local se acordă atenție serviciilor 

sociale în vederea rezolvării situațiilor 

specifice din comunitate. 

➢ fonduri insuficiente destinate asistenței 

medicale; 

➢ sistemul de ajutor social nu încurajează 

reintegrarea activă; 

➢ personal insuficient pentru asistență 

socială; 

➢ societatea civilă insuficient implicată în 

rezolvarea problemelor locale din sfera 

socială; 

➢ informare insuficientă cu privire la alte 

fonduri sociale; 

➢ migrarea populației către zonele urbane în 

vederea investigațiilor medicale; 

➢ lipsa aparaturii moderne din sistemul 

medical local; 

➢ lipsa aparatelor medicale adecvate 

determină migrarea locuitorilor către 

unitățile medicale din mediul urban. 

Oportunități Amenințări 

➢ rezolvarea cazurilor medicale deosebite în 

sistemul medical județean; 

➢ promovarea la nivel național a principiilor 

naturiste și adoptării standardelor 

alimentare sănătoase; 

➢ sprijinirea financiară a școlarilor care 

doresc obținerea unei burse de studiu; 

➢ existența fondurilor destinate pentru 

reabilitarea și dotarea corespunzătoare a 

unităților medicale; 

➢ încurajarea și susținerea la nivel național a 

centrelor sociale multifuncționale prin 

programare de finanțare; 

➢ reacție nefavorabilă la sistemul de norme 

sanitare impuse; 

➢ costurile ridicate pot conduce la renunțarea 

la dotări; 

➢ pragul de rentabilitate depinde de numărul 

de persoane active asistate; 

➢ politici de specializare zonală a centrelor de 

asistență sanitară; 

➢ creșterea gradului de sărăcie prin prisma 

înăspririi condițiilor de acordare a 

ajutoarelor sociale și scăderii numărului de 

beneficiari; 

➢ costul serviciilor medicale în creștere; 
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➢ existența fondurilor nerambursabile 

destinate pentru dezvoltarea de centre de zi 

pentru copii, adulți și vârstnici; 

➢ existența programelor complexe de 

urmărire a stării de sănătate a populației; 

➢ dezvoltarea economică a comunei poate 

conduce la suplimentarea veniturilor 

destinate asistenței sociale; 

➢ politica socială susținută din partea Uniunii 

Europene; 

➢ existența Strategiei Naționale Anti-sărăcie. 

➢ lista medicamentelor compensate sau 

gratuite nu acoperă necesităților populației; 

➢ costul medicamentelor foarte ridicat și 

existența situațiilor în care veniturile mici 

ale populației restricționează dreptul la 

tratarea diferitelor afecțiuni; 

➢ condiții aspre de funcționare a centrelor 

multifuncționale; 

➢ inexistența unei necorelării a legislației în 

vigoare ce reglementează centrele 

multifuncționale și politica de angajare/ 

dezvoltare de noi locuri de muncă în 

sistemul public; 

➢ sursele de finanțare pentru medicina 

primară foarte reduse; 

➢ bugete reduse acordate pentru medicina 

primară (medicamente și consumabile). 

 

7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ implicarea efectivă a conducerii la nivel de 

vârf în procesul de conștientizare și aplicare 

a acțiunilor legate de reformă în 

administrație; 

➢ existența procedurilor ce reglementează 

fluxul de documente în instituție; 

➢ aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanțelor personalului angajat în 

administrația publică ce vizează 

organizarea muncii în instituție; 

➢ transparență în recrutarea și în promovarea 

personalului; 

➢ rezistența la schimbare manifestată de o 

parte din personalul instituției; 

➢ resurse financiare insuficiente destinate 

modernizării și dezvoltării activităților 

instituției; 

➢ insuficienta conștientizare a noțiunilor de 

eficiență, rentabilitate și transparență în 

administrarea domeniului public și privat al 

comunei; 

➢ dificultăți de comunicare internă între 

diferitele compartimente funcționale și 
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➢ participarea, în limita fondurilor a tuturor 

categoriilor de personal la activități de 

formare continuă; 

➢ existența la nivelul instituției a unei 

strategii de formare continuă a 

funcționarilor publici predominantă la 

nivelul instituției a relațiilor de colaborare 

între colegi; 

➢ existența unui program de contabilitate și 

salarii; 

➢ existența unui cadru legal coerent și stabil 

privind liberul acces la informația de 

interes public și transparența actului 

administrativ. 

între structuri ale administrației publice 

locale; 

➢ existența încă a unui sentiment de frustrare 

a funcționarilor (angajați contractuali și 

funcționari publici) motivat de sistemul de 

salarizare, promovare, precum și de 

menținerea unei imagini publice negative a 

funcționarului din administrația publică; 

➢ posibilități reduse de motivare financiară a 

personalului și de atragere a persoanelor cu 

calificare superioară în structurile 

funcționarilor publici; 

➢ resurse financiare limitate pentru susținerea 

programului de pregătire; 

➢ încărcarea cu sarcini suplimentare peste 

cele prevăzute în fișa postului datorită 

insuficienței personalului din instituție; 

➢ lipsa de interes a cetățenilor în a se implica 

activ în procesul de luare a deciziei la nivel 

local. 

Oportunități Amenințări 

➢ posibilități de accesare a unor fonduri 

externe destinate în mod special 

modernizării administrației publice; 

➢ lucrări de cadastru imobiliar intravilan și 

extravilan, PUG; 

➢ dotări administrație locală (calculatoare, 

copiatoare, scanere, birouri etc); 

➢ dezvoltarea unor legături puternice între 

consiliul județean și autoritățile locale; 

➢ teama de risc, inerția unor funcționari 

publici – mai ales din funcțiile de 

conducere; 

➢ tendința mass-mediei de a reflecta cu 

precădere și, de regulă, fără a verifica – 

aspectele negative ale anumitor activități 

din administrație, de cele mai multe ori 

informațiile fiind greșit interpretate sau 

neînțelese; 

➢ dificultatea realizării unei strategii și a unor 

planuri de acțiune care să reziste 
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➢ mai multe posibilități de instruire a 

personalului prin agenții de formare 

profesională. 

schimbărilor politice – clasa politică 

actuală nu are încă suficientă maturitate 

încât să aprecieze și să implementeze 

programele inițiate de conducerile 

instituțiilor din mandatele anterioare; 

➢ schimbări legislative prea frecvente pentru 

a fi asimilate eficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

152 

PARTEA A II-A 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSTEȘTI PENTRU 

PERIOADA 2021-2027 

 

1. Analiza de impact a măsurilor întreprinse în perioada de referință a Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Costești, 2016-2020 

 

O evaluare a strategiei de dezvoltare locală aplicată de comuna Costești în perioada 2016-

2020 este necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor 

implementării și formularea de recomandări și lecții învățate. Evaluarea rezultatelor strategiei este 

utilă pentru furnizarea dovezilor și informațiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obținut 

și cum s‐a obținut, prin implementarea strategiei, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru 

perioada 2021-2027. Astfel, pe orizontul de timp 2016-2020, la nivelul comunei Costești au fost 

identificate 5 obiective strategice, corelarea cu domeniile de intervenție fiind redată mai jos: 

 

 

 

 

 

Figura nr. 9 – Domenii de intervenție și obiective strategice stabilite pentru perioada 

2016-2020 

Infrastructură
Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii edilitare și a 

infrastructurii de mediu

Economie
Sprijinirea creșterii economice și a 

afacerilor cu resurse locale

Social
Îmbunătățirea condițiilor sociale și 

de sănătate

Cultură și 
educație

Dezvoltarea vieții culturale, 
reabilitarea patrimoniului edilitar 

cultural și dezvoltarea și 
modernizarea învățământului

Turism
Dezvoltarea turismului de agrement 

și cu specific local
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În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, aceasta poate fi apreciată din punctul de 

vedere al relevanței față de nevoile socio-economice identificate în analiza contextului anterior. 

Legătura dintre nevoile inițiale la momentul elaborării strategiei și măsurile propuse, menite să 

răspundă acelor nevoi, este evidentă, astfel încât se poate aprecia că logica de intervenție a 

strategiei la nivelul comunei Costești a fost foarte relevantă. 

Totuși, strategia anterioară a fost deficitară în ceea ce privește definirea indicatorilor de 

realizare adecvați pentru a putea oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute în raport cu 

rezultatele așteptate. 

Pentru analiza eficacității, respectiv a progresului înregistrat în realizarea obiectivelor 

propuse este necesară o evaluare a modului în care măsurile de acțiune propuse în cadrul strategiei 

și-au atins țintele stabilite. Evaluarea a fost îngreunată însă de lipsa unor indicatori de realizare sau 

de rezultat pentru obiectivele stabilite, astfel încât analiza progresului s-a realizat în funcție de 

gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare obiectiv în parte. 

 

 

Tabelul nr. 36 - Analiza eficacității măsurilor de acțiune aferente obiectivelor strategice, în 

funcție de gradul de implementare al proiectelor propuse pentru perioada 2016-2020 și 

măsuri nerealizate 

Obiectiv Grad de 

implementare (%) 

Măsuri nerealizate 

OS 1 - Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

edilitare și a 

infrastructurii de 

mediu 

40% ✓ Modernizare drum DC 31A din DJ 245 

Deleni. 

✓ Modernizare iluminat public pe raza 

comunei Costești. 

✓ Înființare rețea de alimentare cu apă în 

satul Chițcani. 

✓ Sistem de canalizare și epurare ape uzate 

în comuna Costești. 

✓ Amenajarea albiilor pâraielor din 

comună. 

✓ Program de împădurire pentru evitarea 

alunecărilor de teren. 
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Obiectiv Grad de 

implementare (%) 

Măsuri nerealizate 

✓ Sisteme fotovoltaice pentru producerea 

energie electrice pentru iluminatul public. 

OS 2: Sprijinirea 

creșterii economice și 

a afacerilor cu 

resurse locale 

30% ✓ Pregătirea personalului din administrația 

publică prin cursuri de specializare. 

✓ Crearea unui sistem electronic de servicii 

publice. 

OS. 3: Îmbunătățirea 

condițiilor sociale și 

de sănătate 

20% ✓ Înființare clădire cabinet medical și 

comunitar de servicii socio-medicale. 

OS. 4: Dezvoltarea 

vieții culturale, 

reabilitarea 

patrimoniului edilitar 

cultural și 

dezvoltarea și 

modernizarea 

învățământului 

30% ✓ Îmbunătățirea eficientei energetice a 

grădinițelor cu program normal Puntișeni 

și Chițcani. 

✓ Construire sală sport. 

OS 5: Dezvoltarea 

turismului de 

agrement și cu 

specific local. 

20% ✓ Reabilitarea și dezvoltarea turistică  a 

ansamblului monument istoric 

Mănăstirea Pârvești. 

 

Principala problemă întâmpinată în implementarea strategiei a fost legată de lipsa 

fondurilor, ceea ce reprezintă o provocare și pentru perioada următoare. În măsura în care se 

dovedesc a fi în continuare necesare pentru viziunea de dezvoltare ulterioară a comunei, măsurile 

rămase neimplementate vor fi transpuse în strategia pentru perioada 2021-2027. 

Evaluarea eficienței în implementarea strategiei este de asemenea îngreunată din lipsa unui 

sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a compara indicatorii de rezultat cu indicatori 

propuși la începutul perioadei de programare a strategiei, în ceea ce privește utilizarea eficientă a 

resurselor. 
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Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 este evaluat prin prisma efectului de 

ansamblu al beneficiilor aduse de strategie asupra unui număr cât mai mare de persoane, justificând 

astfel utilitatea strategiei. Se remarcă faptul că marea parte a măsurilor implementate au vizat 

domeniul infrastructurii edilitare și de mediu, urmat de cel al îmbunătățirea condițiilor sociale și 

de sănătate. Impactul așteptat prin implementarea acestor măsuri vizează creșterea calității vieții 

locuitorilor comunei. 

Indicatorii de evaluare a impactului strategiei nu pot fi aplicați pe deplin din cauza lipsei 

datelor statistice și a valorilor de referință, necesitând prin urmare a fi identificați și completați 

pentru strategia viitoare. 

În privința sustenabilității, respectiv a șanselor ca rezultatele atinse să fie păstrate sau 

dezvoltate în viitor, este necesară o implicare pro-activă atât a autorității locale, cât și a locuitorilor, 

pentru utilizarea în bune condiții a investițiilor realizate și pentru valorificarea acestora după 

principiile unui management durabil. 

 

 

2. Conceptul de dezvoltare locală 

 

2.1. Contextul strategic european, național, regional și județean 

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 se suprapune temporal pentru două cicluri de 

programare ale Uniunii Europene, respectiv: perioada de programare 2014-2020, care se va încheia 

efectiv doar la finalul anului 2023 (prin aplicarea mecanismului „N+3”), respectiv perioada de 

programare 2021-2027. 

De asemenea, pandemia de Covid-19 instalată în Europa și la nivel global, cel mai probabil, 

va conduce, la adoptarea de noi politici, orientate cu precădere către contracararea efectelor 

economice și sociale ale acestui eveniment neprevăzut. 

Cu toate acestea, liniile directoare ale politicilor Uniunii Europene pentru următoarea 

perioadă de programare au fost deja stabilite. 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a 

Uniunii Europene (U.E.) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme 

în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până 

în 2020. 

Pentru realizarea acestei ambiții, U.E. și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 

cel târziu (creșterea la cel puțin 75% a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 
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de ani care are un loc de muncă; investirea a 3% din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare; 

reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20% a procentului 

energiilor regenerabile și creșterea cu 20% a eficienței energetice; reducerea ratei abandonului 

școlar la mai puțin de 10% și creșterea la cel puțin 40% a procentului diplomelor de învățământ 

superior; reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu 

excluziunea socială), obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările 

U.E.: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, 

strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a 

sărăciei. 

La nivel european, piața unică, bugetul U.E. și politica externă europeană constituie 

instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile 

economice ale țărilor U.E. și ale Uniunii Europene în ansamblu. Țările U.E. au fost invitate să 

transpună obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. Comisia Europeană este responsabilă cu 

monitorizarea progreselor. 

Obiectivele 20/20/20 au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările membre U.E. 

și reeșalonate spre obiective mai noi și mai ambițioase către un orizont de timp mai mare 2030 și 

se referă la o nouă strategie de eficientizare energetică. 

 

 

Sursa: Comunicare a Comisiei Europene COM(2019) 285 final 

Figura nr. 10 – Cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 

 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al U.E., 

creat în 2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru 
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Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin 

următorul program al U.E. de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027): 

Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare. 

Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior. 

Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare). 

Strategia europeană pentru tineret 2019-2027 recunoaște că tinerii sunt dornici să își ia 

în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui 

acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de 

discriminare, cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile 

sau opinia politică ale acestora. 

Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o 

Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii 

intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie abordate: 

1. O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii. 

2. Egalitate pentru toate genurile. 

3. Societăți incluzive. 

4. Informare și dialog constructiv. 

5. Sănătate mintală și bunăstare. 

6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural. 

7. Locuri de muncă de calitate pentru toți. 

8. Învățământ de calitate. 

9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți. 

10. O Europă verde și durabilă. 

11. Organizații de/pentru tineret și programe europene. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune 

a Uniunii Europene propune 5 priorități investiționale: 

➢ O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică 

și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

➢ O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice; 

➢ O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
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➢ O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

➢ O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

De asemenea, Politica de Coeziune are în vedere și două aspecte orizontale, respectiv: 

Consolidarea capacității administrative și Cooperarea în afara zonei de program. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă 

Agenda 2030 este un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter 

universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – 

economic, social și de mediu. Aceasta cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 

de ținte care urmăresc să fie realizate până în 2030: 

1. Fără sărăcie – eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

2. Foamete „zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 

4. Educație de calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

5. Egalitate de gen – realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 

și a fetelor. 

6. Apă curată și sanitație – asigurarea disponibilității și managementului durabil 

al apei și sanitație pentru toți. 

7. Energie curată și la prețuri accesibile – asigurarea accesului tuturor la energie 

la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice 

susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței 

de muncă și a unei munci decente pentru toți. 

9. Industrie, inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. 

10. Inegalități reduse – reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la 

alta. 
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11. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru 

ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 

12. consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și 

producție durabile. 

13. Acțiune climatică – luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor. 

14. Viața acvatică – conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viața terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate. 

16. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

 

Figura nr. 11 – Obiectivele pentru dezvoltare durabilă 
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Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se structurează pe cei trei piloni definiți în 

Raportul Comisiei Brundtland: 

1. Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței 

de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

2. Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 

apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 

schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 

Agenda teritorială 2030 (draft 2019) 

Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 prezintă două obiective majore: O Europă 

Justă (echitabilă) și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului 

european în ansamblul său și a tuturor teritoriilor sale: 

O Europă Justă (echitabilă) – care oferă perspective de viitor pentru toate locurile și toți 

oamenii: 

➢ Europă echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea 

Europei: 

▪ încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor 

membre să coopereze pentru îmbunătățirea calității lucrului și a vieții; 

▪ investirea în toate teritoriile și consolidarea prosperității economice și a 

competitivității globale în toată Europa; 

▪ factorii de decizie de la toate nivelurile de guvernare vor fi invitați să 

promoveze modele de dezvoltare policentrică, care oferă un rol pentru toate 

orașele; 

▪ încurajarea decidenților de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze 

potențialul unic al teritoriilor cu specific geografic și să răspundă în mod 

corespunzător constrângerilor acestora, prin abordări integrate și 

cooperative; 

➢ Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între 

teritorii: 

▪ dialogul cu factorii de decizie din orașe de toate mărimile pentru a aplica o 

abordare integrată de guvernare pe mai multe nivele; 
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▪ implicarea actorilor de la diferite nivele de guvernare, sectoare de politică 

și grupuri ale societății; 

▪ decidenții de la nivel local și regional își vor întări cooperarea în cadrul 

strategiilor pe termen lung bazate pe teritoriu (paced-basedstrategies) 

pentru zonele urbane, periurbane, rurale, periferice și slab populate și vor 

aborda legăturile funcționale dintre zonele învecinate; 

➢ Integrare și dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale: 

▪ încorporarea stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și 

macroregionale în strategiile de dezvoltare naționale, regionale și locale; 

▪ cooperarea strategică interregională, grupările europene de cooperare 

teritorială, regiunile funcționale și acordurile juridice transfrontaliere sunt 

exemple de abordări stabile care facilitează cooperarea între diferite 

domenii administrative și depășesc proiectele de cooperare unică; 

▪ intensificarea dialogului cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru 

a coordona între țări, politicile sectoriale relevante la nivel național și pentru 

a diminua obstacolele existente în calea cooperării. 

O Europă Verde – care ne protejează traiul comun și modelează procesele de tranziție a 

societății: 

➢ Mediu sănătos – medii ecologice mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de 

vedere climatic: 

▪ dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-basedsolutions) și de rețele 

de infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în 

domeniul planificării spațiale și a altor politici relevante; 

▪ respectarea limitelor naturale ale traiului comun și creșterea rezilienței 

tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice; 

▪ concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților 

locale și regionale pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea 

mediilor (construite), peisajelor, culturilor și a altor valori unice. 

➢ Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată: 

▪ sprijinirea tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea 

proceselor de simbioză industrială bazată pe teritoriu; 

▪ sprijinirea dezvoltării de strategii locale și regionale de economie circulară 

care leagă economiile locale și economiile globale; 
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▪ încurajarea diversificării economiilor locale și a eforturilor de întărirea a 

capacităților de inovare în toate regiunile. 

➢ Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor: 

▪ inițierea unor dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces 

corespunzător la rețele de internet de mare viteză și de telefonie mobilă în 

toate teritoriile și a nevoii unei infrastructuri digitale cu o amprentă scăzută 

de carbon; 

▪ îmbunătățirea, în continuare, a legăturii dintre planificarea regională și 

dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având în vedere că legarea 

tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile 

comerciale internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală; 

▪ planificatorii spațiali și planificatorii din transport vor explora noi modele 

pentru mobilitate locală și regională, ca un serviciu, și vor coopera pentru 

accesul multimodal și ecologic la centrele urbane. 

Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 2021-2027 

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul European de 

Dezvoltare Regională și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină 

următoarele cinci componente: 

Componenta 1 - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova 

dezvoltarea regională integrată (se concentrează asupra frontierelor terestre) și cuprinde 

cooperarea transfrontalieră internă și cooperarea transfrontalieră externă (cu beneficiari ai 

Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), țări partenere sprijinite de Instrumentul de 

vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Federația Rusă). 

Componenta 2 - cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii 

transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali 

și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din 

Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială. 

Componenta 3 - cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe 

învecinate, țări partenere sau alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM), pentru a le 

facilita integrarea regională în vecinătate. 

Componenta 4 - cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune 

prin promovarea: schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării capacităților 

în ceea ce privește implementarea programelor Interreg, implementarea programelor din cadrul 
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obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, înființarea, 

funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială, precum și analiza tendințelor 

de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale. 

Componenta 5 - investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și 

extinderea proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajare a dezvoltării lanțurilor 

valorice europene (ajută actorii implicați în strategiile de specializare inteligentă). 

Pe lângă faptul că contribuie la cele cinci obiective de politică stabilite pentru 2021-2027, 

programele ETC vor servi două obiective specifice Interreg, unul de a sprijini consolidarea 

capacității instituționale și îmbunătățirea cooperării juridice și administrative („O mai bună 

guvernare a Interreg”), celălalt pentru a aborda probleme specifice de cooperare externă precum 

siguranța, securitatea, gestionarea trecerii de frontiere și migrația („O Europă mai sigură și mai 

securizată”). 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală 

vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar 

și a zonelor rurale, prin intermediul celor două fonduri Fondul European pentru Garantare Agricolă 

(FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale: 

➢ promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

garantează securitatea alimentară; 

➢ stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și 

contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă; 

➢ consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale. 

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului 

prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în 

agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. 

În regulament sunt propuse, următoarele obiective specifice: 

➢ sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în 

vederea îmbunătățirii securității alimentare; 

➢ îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea 

unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării; 

➢ îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric; 
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➢ contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la acestea; 

➢ promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse 

naturale precum apa, solul și aerul; 

➢ contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice 

și conservarea habitatelor și a peisajelor; 

➢ atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele 

rurale; 

➢ promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 

silviculturii sustenabile; 

➢ îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii Europene exigențelor 

societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, 

hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (2021-2027 

Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei are următoarele obiective 

specifice: 

În sectorul transporturilor: 

➢ să contribuie la dezvoltarea proiectelor de interes comun referitoare la rețele și 

infrastructuri eficiente și interconectate pentru o mobilitate inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, în condiții de siguranță și securitate; 

➢ să adapteze rețelele TEN-T la nevoile în materie de mobilitate militară. 

În sectorul energetic: 

➢ să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună 

integrare a pieței interne a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere 

și trans-sectoriale, la facilitarea decarbonizării și securitatea aprovizionării, 

precum și la facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul energiei din surse 

regenerabile. 

În sectorul digital: 

➢ să contribuie la instalarea unor rețele digitale de foarte mare capacitate și a 

sistemelor 5G, la sporirea rezilienței și a capacității rețelelor digitale centrale pe 

teritoriul UE, corelându-le cu teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea 

rețelelor de transport și energie. 
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De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de 

transport de implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu următoarele obiective 

de atins până în anul 2050: 

➢ eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe; 

➢ reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 

➢ trecerea a 50% dintre pasagerii și mărfurile de pe relațiile interurbane de distanță 

medie de pe modul rutier pe modul feroviar și naval; 

➢ reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 

Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a 

economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. 

Programul va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin 

implementarea acestora pe scară largă, respectiv va extinde difuzarea și adoptarea acestora în 

domenii de interes public și de către sectorul privat. 

Programul va avea cinci obiective specifice și obiective operaționale corespunzătoare: 

➢ Obiectivul specific nr. 1: calculul de înaltă performanță. 

➢ Obiectivul specific nr. 2: inteligența artificială. 

➢ Obiectivul specific nr. 3: securitatea cibernetică și încrederea. 

➢ Obiectivul specific nr. 4: competențele digitale avansate. 

➢ Obiectivul specific nr. 5: dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale 

și interoperabilitatea 

Politici UE în domeniul energiei până în 2030 

Țintele stabilite pentru 2030 în cadrul politicii energetice sunt: 

▪ gaze cu efect de seră - o reducere de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

comparativ cu nivelurile din 1990; 

▪ energii regenerabile - cel puțin 32% consum de energie regenerabilă, cu o clauză 

de revizuire ascendentă pentru 2023; 

▪ eficiență energetică - o țintă indicativă pentru o îmbunătățire a eficienței 

energetice la nivelul UE de cel puțin 32,5%, continuând ținta de 20% pentru 

2020; 

▪ piața internă de energie - sprijinirea finalizării pieței interne a energiei prin 

atingerea țintei de 10% de interconectare a energiei electrice până în 2020, în 

vederea atingerii a 15% până în 2030. 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

166 

Politica UE în domeniul schimbărilor climatice propune ca și obiectiv pe termen lung 

(2050) reducerea emisiilor cu 80-95% comparativ cu nivelul din 1990. 

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: utilizarea 

unei cantități mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții împotriva 

inundațiilor, dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă. Drumul către o economie 

neutră din punct de vedere climatic necesită acțiuni comune în șapte domenii strategice: 

➢ eficiență energetică; 

➢ implementarea de surse regenerabile; 

➢ mobilitate curată, sigură și conectată; 

➢ industrie competitivă și economie circulară; 

➢ infrastructură și interconectări; 

➢ bio-economie și scurgeri naturale de carbon; 

➢ captarea și stocarea carbonului pentru a face față emisiilor rămase. 

Pactul ecologic european (European Green Deal) 

Obiectivele propuse în cadrul acestui pact sunt: 

➢ sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050; 

➢ furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile; 

➢ mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară; 

➢ construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere 

energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

➢ accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă; 

➢ „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, 

sănătos și ecologic; 

➢ conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității; 

➢ reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice; 

➢ mobilizarea cercetării și încurajarea inovării. 

Politica UE în domeniul IMM-urilor 

Pentru următoarea perioadă în cadrul Politicii UE în domeniul IMM-urilor Comisia 

Europeană va derula noi inițiative care vizează șapte obiective strategice: 

1. Să permită IMM-urilor să lucreze într-un mediu juridic și administrativ modern 

▪ regulile trebuie să fie suficient de flexibile să permită inovația, noi modele de 

afaceri și transformarea digitală; 
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▪ legislația trebuie să evite ca IMM-urile să suporte sarcini administrative 

disproporționate. 

2. Să realizeze o piață unică prietenoasă cu IMM-urile 

▪ îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informații despre piețe și reglementări; 

▪ să simplifice procedurile administrative necesare pentru operarea transfrontalieră; 

▪ combaterea barierelor datorate implementării proaste și neaplicării legislației pieței 

unice; 

▪ asigurarea faptului că activitatea legislativă națională nu generează noi bariere în 

calea comerțului; 

▪ adoptarea unor reguli UE care reflectă realitățile unei noi generații de produse în 

care bunurile, serviciile și tehnologiile digitale funcționează împreună. 

3. Să ajute IMM-urile să se internaționalizeze în afara UE 

▪ viitoarele acorduri de comerț liber ar trebui să includă un capitol pentru IMM-uri; 

▪ strategia UE de acces la piețe ar trebui să se concentreze pe IMM-uri; 

▪ îmbunătățirea serviciilor UE în domeniul internaționalizării IMM-urilor. 

4. Să sprijine IMM-urile în transformarea lor digitală 

▪ coordonarea inițiativelor naționale de digitalizare; 

▪ dezvoltarea unui program de digitalizare a Europei; 

▪ întărirea securității cibernetice, stabilirea unor standarde comune pentru 

infrastructura digitală și creșterea investițiilor în instruirea personalului. 

5. Să sprijine IMM-urile în eforturile lor de inovare 

▪ întărirea ecosistemelor de cercetare și inovare; 

▪ crearea unui cadru pentru o piață UE prietenoasă cu inovarea, în care guvernele să 

acționeze ca și clienți care lansează produsele și sistemele inovatoare legate de 

tranziția energetică, economia circulară, etc. 

6. Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare 

▪ îmbunătățirea piețelor de capital și a cadrului de reglementare pentru finanțarea 

IMM-urilor; 

▪ UE ar trebui să încurajeze dezvoltarea de surse alternative de finanțare; 

▪ băncile ar trebui să ia în considerare și elemente calitative atunci când evaluează 

cererile de creditare pentru IMM-uri. 

7. Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la competențe, talente și consultanță externă 

▪ îmbunătățirea accesului IMM-urilor la o forță de muncă calificată; 
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▪ asigurarea accesului antreprenorilor la instrumente care ajută la dezvoltarea 

abilităților lor pentru asumarea responsabilităților lor sociale; 

▪ reforma pieței muncii. 

Programul InvestEU (2021-2027) 

Obiectivul general al Programului este de a sprijini obiectivele politice ale Uniunii prin 

intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la: 

➢ competitivitatea Uniunii, inclusiv inovarea și digitalizarea; 

➢ durabilitatea și creșterea economiei Uniunii; 

➢ reziliența socială și caracterul incluziv al Uniunii; 

➢ integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv 

prin soluții care abordează fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, prin 

diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și prin 

promovarea finanțării durabile. 

Programul InvestEU are următoarele obiective specifice: 

▪ sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în infrastructură durabilă în 

domeniile transportului, energiei, conectivității digitale, aprovizionării și 

prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor, naturii și al 

altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării 

tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau 

de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, ori care respectă 

standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii; 

▪ sprijinirea finanțării și operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și 

digitalizării; 

▪ sporirea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru IMM-uri și, în 

cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare 

medie; 

▪ sporirea accesului la și a disponibilității microfinanțării și a finanțării 

întreprinderilor sociale, sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții legate 

de investițiile și competențele sociale și dezvoltarea și consolidarea piețelor de 

investiții sociale: microfinanțare, finanțarea întreprinderilor sociale și economie 

socială, competențe, educație, formare și servicii conexe, infrastructura socială 

(inclusiv locuințe sociale și studențești, inovare socială, asistență medicală și 
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îngrijire pe termen lung, incluziune și accesibilitate, activități culturale cu obiectiv 

social, integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe. 

O nouă agendă europeană pentru cultură (2018) 

Noua agendă are trei obiective strategice, cu dimensiuni sociale, economice și externe: 

1. Dimensiunea socială - valorificarea potențialului culturii și al diversității 

culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială; 

2. Dimensiunea economică - sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul 

educației, al inovării, al creării de locuri de muncă și al creșterii; 

3. Dimensiunea externă - consolidarea relațiilor culturale internaționale. 

Acțiuni transversale: 

▪ Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural. 

▪ Digital4Culture - strategie pentru a valorifica propunerile din domeniul drepturilor 

de autor, al audiovizualului și al radiodifuziunii. 

Politica UE în domeniul turismului își propune să mențină Europa pe primul loc ca și 

destinație și, în același timp, să maximizeze contribuția industriei la creștere și ocupare și să 

promoveze cooperarea între statele membre UE, în special prin schimbul de bune practici. 

În cadrul Comunicării Comisiei Europene „Europa, destinația turistică nr. 1 la nivel 

mondial – un nou cadru politic pentru turism în Europa” au fost identificate patru acțiuni prioritare: 

stimularea competitivității în sectorul turismului european, promovarea dezvoltării unui turism 

sustenabil, responsabil și de calitate ridicată și consolidarea imaginii Europei ca o colecție de 

destinații sustenabile și de înaltă calitate. 

O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și 

modela viitorul – COM (2018) 306 final din 15.05.2018 

Noua Agendă prezintă o serie de acțiuni concrete care să aprofundeze capacitatea de 

inovare a Europei și să ofere o prosperitate durabilă. 

Acțiuni și etape propuse în cadrul Agendei sunt: 

1. Asigurarea investițiilor publice esențiale și stimularea investițiilor private. 

2. Adaptarea cadrelor de reglementare la inovare. 

3. Transformarea Europei într-un lider în inovarea creatoare de piață. 

4. Stabilirea misiunilor de cercetare și inovare la nivelul întregii UE. 

5. Sprijinirea diseminării rapide a inovării și a adoptării în întreaga Uniune. 

6. Investiții în competențe la toate nivelurile și capacitarea universităților europene 

pentru a deveni mai antreprenoriale și interdisciplinare. 
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Fondul Social European + (FSE+) sprijină următoarele obiective specifice în domeniile 

de politică ale ocupării forței de muncă, educației, incluziunii sociale și sănătății, contribuind astfel 

la obiectivul de politică intitulat „O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale”: 

✓ îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele 

inactive, promovarea desfășurării de activități independente și a economiei 

sociale; 

✓ modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să 

evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o 

asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, 

tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii; 

✓ promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între 

viața profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a 

copiilor, a unui mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa 

sănătății, a adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a 

antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate; 

✓ îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a 

sistemelor de educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-

cheie, inclusiv de competențe digitale; 

✓ promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 

defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând 

cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop educațional pentru toți; 

✓ promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile 

de perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând seama de 

competențele digitale, anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în 

materie de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile 

profesionale și încurajând mobilitatea profesională; 

✓ favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și 

participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

171 

✓ promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii; 

✓ creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 

eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 

termen lung; 

✓ promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

✓ reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri 

auxiliare. 

Bună guvernanță pentru politica de coeziune 

Consolidarea capacității administrative (2018) prevede, cu privire la gestionarea politicii 

de coeziune, următoarele priorități: 

➢ sprijinirea capacității administrative se referă la asigurarea structurilor 

corespunzătoare, a resurselor umane, a sistemelor și instrumentelor necesare, 

adică asigurarea faptului că responsabilitățile și sarcinile sunt clar atribuite și 

personalul este motivat și are competențele cerute pentru a gestiona fondurile; 

de asemenea, instituțiile trebuie să aibă la dispoziție instrumentele 

corespunzătoare (sisteme IT, manuale, regulamente etc.), care să le facă mai 

puțin vulnerabile; 

➢ guvernanța include asigurarea interacțiunii și coordonării cu părțile interesate și 

responsabilizarea politicienilor și managerilor pentru performanță, protejarea 

împotriva corupției și a conflictelor de interese și promovarea transparenței. 

Acțiuni prioritare propuse în document sunt: 

✓ instrumente (toolbox) pentru stimularea capacității; 

✓ instruire și sprijin adaptate; 

✓ proceduri de calitate și parteneriate. 

La nivel național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 

2030 oferă principalele direcții de acțiune pentru implementarea Agendei 2030. 

Prin această Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 

2030 și implementarea setului de 17 ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține 
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dezvoltarea României pe trei direcții principale, respectiv economică, socială și de mediu, orientată 

către cetățean, care să se centreze pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul servește 

nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat 

și integrat. 

Ca orientare generală, Strategia vizează realizarea unor acțiuni suport cu orizont de timp 

anul 2020 și ținte naționale 2030, specifice fiecăruia din cele 17 ODD. Strategia cuprinde liniile 

de dezvoltare trasate pentru strategiile sectoriale, regionale și locale viitoare. 

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016-2035 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare: 

➢ Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române. 

➢ Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm 

generațiilor viitoare. 

➢ Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice 

necesare în evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea 

României în perioada 2017-2037. 

➢ Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății 

intelectuale în proiecte și în publicarea electronică. 

➢ Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară. 

➢ Proiect 6: Economia și calitatea vieții. 

➢ Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de 

vârf în România – repere pentru următoarele decenii. 

➢ Proiect 8: Proiectul european al Dunării/Strategia Națională a Dunării. 

➢ Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și 

universal – Europa multilingvistică, cultura electronică . 

➢ Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce 

are. 

➢ Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a 

civilizațiilor, de echilibru și moderație. 

➢ Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei 

dezvoltări durabile. 

➢ Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului 

Român. 

➢ Proiect 14: Strategia de apărare a României. 
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Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027 

Conform Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se 

propune următoarea arhitectură a programelor operaționale aferente implementării politicii de 

coeziune la nivel național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD). 

2. Programul Operațional Transport (POT). 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF). 

4. Programul Operațional Sănătate (POS). 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO). 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS). 

7. Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ). 

8. Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR). 

9. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). 

La acestea se vor adăuga la nivel național: 

1. Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) – finanțat din FEPAM. 

2. Programul Național Strategic (PNS) – finanțat din FEADR. 

3. Programul InterregNext România-Republica Moldova. 

4. Programul Național Fondul azil, migrație și integrare. 

5. Programul Național Fondul securitate internă. 

6. Programul Național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vizelor. 

 

Tabelul nr. 37 - Legătura dintre propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale 

Politicii de coeziune stabilite la nivelul UE pentru perioada 2021-2027 

Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

O.P. 1 – O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

Cercetare-

dezvoltare și 

inovare 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare atât in 

Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a 

se integra în Spațiul European de Cercetare, creșterea 

participării românești la programele europene, precum 

și parteneriate si proiecte de cooperare interregionale și 

internaționale, aliniate domeniilor RIS3. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

organizațiile de 

cercetare 

(institute de 

cercetare și 

institute de 

învățământ 

superior), cât și în 

întreprinderi 

Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, 

pentru toate tipurile de inovare, prin creșterea gradului 

de colaborare dintre organizațiile CDI și întreprinderi la 

nivel național și regional, inclusiv prin investiții în 

infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI/ 

întreprinderilor din domenii de specializare inteligentă, 

pentru a dezvolta nișe de specializare inteligentă la 

nivel național. 

Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la 

organizațiile de CDI către IMM-uri prin consolidarea 

capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și 

promovarea colaborării între Institutele Naționale CDI/ 

institute de învățământ superior și mediul de afaceri 

(pentru trecerea de la idee la piață), dar și între 

întreprinderile mari și IMM-uri, precum și prin 

crearea/dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și 

serviciilor. 

Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri 

mari CDI, de relevanță la nivel european și global, ca 

instrumente pentru transfer tehnologic. 

Dezvoltarea oportunităților de afaceri prin utilizarea 

rezultatelor din cercetare și creșterea numărului de 

întreprinderi inovatoare, creșterea numărului de 

cercetători și investiții pentru trecerea de la concept la 

produs, sprijinirea dezvoltării și utilizării clusterelor cu 

accent pe exploatarea inovativă și completarea verigilor 

lipsă din cadrul lanțului de valori. 

Creșterea succesului și performanței proiectelor de CDI 

prin identificarea mix-ului de intervenții, a necesarului 

de formare asociat specializărilor inteligente și 

dezvoltarea capacităților administrative. 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

175 

Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

 Susținerea implementării mecanismelor de economie 

circulară în companiile românești. 

Digitalizare 

Utilizarea 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, 

produselor și serviciilor publice prin continuarea 

digitalizării proceselor și serviciilor publice aferente 

infrastructurilor critice (cum ar fi fiscalitate, pensii), 

evenimentelor de viață (EV) rămase neacoperite din 

perioada 2014-2020) ș. a., asigurarea interoperabilității 

și a securității cibernetice, precum și prin creșterea 

gradului de digitalizare în domeniile educație, cultură și 

ocupare. 

Digitalizarea în educație prin creșterea gradului de 

digitalizare în domeniu atât în ceea ce privește 

evenimentele de viață aferente, cât și în ceea ce privește 

utilizarea digitalizării ca instrument pentru învățare și 

creștere a gradului de cultură. 

Îmbunătățirea procesului guvernamental de luare a 

deciziilor prin sisteme și soluții informatice complexe 

prin ameliorarea cadrului de interoperabilitate la nivelul 

serviciilor publice. 

Digitalizarea administrației și serviciilor publice la 

nivel local (siguranța publică, servicii și utilități 

publice, monitorizare energie, mediu, iluminat public, 

sisteme GIS - intervenții de tip smart-city). 

Transformarea digitală a companiilor prin adoptarea 

tehnologiilor și instrumentelor digitale care conduc noi 

modele de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH). 

Digitalizarea în învățământul preuniversitar, 

profesional și tehnic/dual și universitar prin crearea și 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și 

biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming etc. 

IMM-uri 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

Introducerea investițiilor tehnologice (inclusiv 

tehnologii IT&C, IoT, automatizare, robotică, 

inteligență artificială), a investițiilor pentru servicii și 

echipamente necesare pentru transformarea digitală a 

IMM-urilor, precum și susținerea la nivel regional a 

Hub-urilor Inovative Digitale. 

Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi 

modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 

internaționalizare, sprijinirea clusterelor, sprijin pentru 

crearea de noi întreprinderi și trecerea de la stadiul de 

start-up la cel de scale-up. 

Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin 

utilizarea Instrumentelor Financiare. 

Cercetarea 

medicală 

Intervenții în 

cercetarea din 

domeniul medical 

Acțiuni dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. 

producție de plasmă sau derivate, producție de 

vaccinuri. 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ 

netransmisibile (ex. combaterea cancerului). 

Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în 

domeniul genomicii. 

Digitalizarea în 

medicină 

Intervenții pentru 

digitalizare în 

domeniul medical 

Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS), 

Observatorul național pentru date în sănătate, soluții 

digitale în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare 

internă și externă a instituțiilor medicale), 

uniformizarea fluxurilor informaționale. 

O.P. 2 – O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Energie 

Eficiență 

energetică 

Sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-

urilor, în acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor 

energetice, prin proiecte demonstrative și de eficientă 

energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente și 

proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari 

și măsuri de sprijin adiacente. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri publice și 

rezidențiale, inclusiv prin utilizarea unor surse 

alternative de energie, precum și consolidarea 

clădirilor, în funcție de riscurile identificate. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul 

încălzirii centralizate pe baza de combustibili 

alternativi/SACET de condominiu. 

Sisteme și rețele 

inteligente de 

energie 

Promovarea utilizării de echipamente și sisteme 

inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice. 

Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/ 

izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul 

rural și urban. 

Măsuri de creștere a adecvației SEN prin investiții în 

soluții de flexibilitate. 

Implementarea de soluții privind stocarea energiei 

„behindthemeter”. 

Apă și apă uzată Apă și apă uzată 

Construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și 

construirea/reabilitarea/modernizarea (treaptă terțiară) 

a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură 

colectarea și epurarea încărcării organice 

biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 

inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru 

tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de 

epurare a apelor uzate; sisteme individuale adecvate de 

tratare a apelor uzate pot fi finanțate, în cadrul 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

proiectelor regionale integrate de apă uzată, ca soluții 

tehnice aplicate punctual și justificat, la nivelul 

anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și implementării 

cadrului legal și metodologic de către autoritățile 

responsabile la nivel național. 

Construirea și reabilitarea și de sisteme de captare și 

aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și 

distribuire a apei destinate consumului uman în 

contextul proiectelor integrate de apă și apă uzată. 

Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și 

sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, 

GIS, contorizări, măsuri privind implementarea 

managementului activelor etc.). 

Pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă 

și apă uzată. 

Consolidarea capacității actorilor implicați în sector. 

Managementul 

deșeurilor 

Economie 

circulară 

Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată 

atât în ceea ce privește colectarea din poartă în poartă a 

deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor, dar și 

colectarea deșeurilor textile și deșeurilor periculoase 

menajere (echipamente mobile de colectare, mașini 

pentru colectarea separată, infrastructura suport pentru 

colectarea, transportul deșeurilor și stocarea temporară, 

inclusiv centre de colectare prin aport voluntar). 

Investiții privind valorificarea materială a deșeurilor 

(stații de sortare, stații de compostare și instalații de 

digestie anaerobă). 

Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor 

reziduale, inclusive îmbunătățirea instalațiilor TMB 

existente. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea 

depozitelor de deșeuri neconforme. 

Întărirea capacității instituționale a actorilor din sector 

în vederea accelerării tranziției spre economia circulară. 

Biodiversitate Biodiversitate 

Îmbunătățirea accesului administratorilor/custozilor 

siturilor Natura 2000 la servicii de asistență tehnică 

specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor 

de management a siturilor Natura 2000/Planuri de 

acțiune pentru specii, pentru toate tipurile de habitate 

(inclusiv cele din mediu marin), prioritate la finanțare 

având planurile de management ale siturilor aflate în 

arealul proiectelor de infrastructură. 

Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a 

speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare 

specifice prevăzute în planurile de management al 

siturilor Natura 2000, planuri de acțiune pentru specii, 

și după caz a ecosistemelor degradate și a serviciilor 

furnizate în afara ariilor naturale protejate. 

Facilitarea accesului autorităților și entităților cu rol în 

managementul biodiversității la servicii de asistență 

tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea 

nivelului de cunoaștere a biodiversității și a 

ecosistemelor și consolidarea capacității de 

management al rețelei Natura 2000 și al altor arii 

naturale protejate de interes național. 

Poluarea aerului  Calitatea aerului 

Dotarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității 

Aerului cu echipamente noi, prin înlocuirea sau up-

datarea echipamentelor existente de măsurare a 

poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, 

astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de 

asigurare și controlul calității datelor și de raportare a 

RO la CE, conform prevederilor directivelor europene. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Riscuri 
Managementul 

riscurilor 

Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin 

utilizarea infrastructurii verzi sau prin adaptarea, 

construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de 

gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la 

noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea 

conectivității laterale și/sau transversale a râului. 

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare 

și alarmare a fenomenelor hidrometeorologice severe 

(inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea 

durabilă a resurselor naturale, inclusiv activități în 

scopul conștientizării publice. 

Consolidarea capacității administrative pentru 

asigurarea implementării directivelor europene în 

domeniu. 

Continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative 

ale eroziunii costiere. 

Sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a 

riscurilor, inclusive creșterea rezilienței la nivel 

național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

Poluarea 

solurilor 
Situri contaminate 

Sprijinirea procesului de inventariere și investigare 

preliminară și detaliată a siturilor Potențial contaminate 

(în principal prin dezvoltarea unei baze de date și a unei 

platforme GIS care să permită actualizarea 

permanentă). 

Remedierea siturilor contaminate orfane aflate in 

proprietatea autorităților publice sau puse la dispoziția 

acestora de către proprietar, asigurarea calității 

factorilor de mediu, în vederea protejării sănătății 

umane și mediului, inclusiv monitorizare post-

remediere a acestora. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Spații urbane 

degradate 

Regenerare 

urbană 

Regenerarea spațiilor urbane degradate prin investiții în 

infrastructura verde în zonele urbane și/sau reconversia 

funcțională a acestora. 

Transporturi Mobilitate urbană 

Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri 

de transport, ciclism, material rulant, combustibili 

alternativi). 

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate. 

Realizarea de infrastructuri specifice pentru 

combustibili alternativi. 

Dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport public 

de metrou în regiunea București Ilfov. 

Dezvoltarea transportului metropolitan precum si 

îmbunătățirea calității serviciilor pe calea ferată prin 

asigurarea unor mijloace de transport ecologice pentru 

transportul călătorilor, precum și infrastructură pentru 

transportul public, sisteme inteligente de transport 

pentru transport public, ciclism și infrastructură de 

transport pietonal, dezvoltarea și optimizarea 

sistemelor de transport public, achiziționare troleibuze, 

autobuze, modernizare, echipare depou, e-ticketing. 

Acvacultură 
Pescuit și 

acvacultură 

Sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de 

vedere economic, social și al mediului. 

Promovarea activităților sustenabile de acvacultură. 

Promovarea marketingului, calității și valorii adăugate 

a produselor din pescuit și din acvacultură, precum și 

procesarea acestor produse. 

O.P. 3 – O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

Conectivitate 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport, în 

Creșterea accesibilității regiunilor și populației prin 

construcția/ modernizarea rețelei rutiere și feroviare, la 

standarde europene, în special la nivelul rețelei TEN-T. 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

182 

Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

special pe rețeaua 

principală, 

precum și 

conexiunea 

regiunilor la 

rețeaua TEN-T 

prin realizarea 

variantelor 

ocolitoare și a 

racordurilor lipsă, 

care va permite o 

mai bună 

interconectare a 

regiunilor, dar și a 

României cu alte 

State Membre 

Finalizarea tronsoanelor rutiere inițiate anterior și 

continuarea investițiilor în dezvoltarea rețelei TEN-T 

centrale și globale pentru asigurarea accesibilității la 

piețele internaționale. 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor naționale care 

asigură conectivitatea zonelor cu o accesibilitate 

redusă. 

Realizarea de legături rutiere secundare reabilitate și 

nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T 

(drumuri județene inclusiv de tip descărcări autostradă). 

Îmbunătățirea sistemului de management al 

infrastructurii rutiere și a condițiilor de siguranță. 

Finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare 

care asigură conectivitatea cu piețele internaționale, în 

coordonare cu proiectele propuse spre finanțare în CEF, 

îmbunătățirea condițiilor de management și control al 

traficului feroviar; implementarea unui mixt de măsuri 

de reformă și optimizare a serviciilor. 

Creșterea atractivității transportului naval prin 

îmbunătățirea condițiilor de navigație prin investiții în 

infrastructura portuară și prin investiții încă 

innavigabile. 

Creșterea atractivității transportului intermodal pentru 

atragerea unui volum crescut de mărfuri manipulat în 

terminale intermodale (inclusiv în porturi). 

O.P. 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Educație Educație 

Investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și 

caracterului abordabil, din punctul de vedere al 

costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, 

inclusiv ale infrastructurii aferente. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, 

prin introducerea: unei abordări centrate pe elev, pentru 

copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua 

șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de 

consiliere și orientare profesională, concomitent cu 

îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel 

încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din 

grupurile vulnerabile/dezavantajate. 

Investiții pentru a ameliora calitatea educației și 

formării profesionale, astfel încât să se adapteze 

evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente 

specifice. 

Investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și 

tehnici de predare inovatoare și eficace. 

Infrastructură 

educațională 

Îmbunătățirea accesului la educație prin construire/ 

reabilitare/modernizare/dotare pentru toate tipurile de 

instituții de educație (preșcolar, învățământ primar, 

secundar, terțiar centre de educație și formare 

profesională/învățământ dual, etc.). 

Ocupare 
Accesul pe piața 

muncii 

Integrarea tinerilor pe piața muncii. 

Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile 

vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor. 

Dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea 

antreprenoriatului și a economiei sociale. 

Dezvoltarea mecanismelor de anticipare a 

competențelor și de monitorizare a politicilor active de 

ocupare. 

Dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor 

sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv 

prin creșterea capacității acestora. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și 

promovarea îmbătrânirii active. 

Creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii 

vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a 

mobilității profesionale a angajaților. 

Sănătate Sănătate 

Investiții pentru construirea spitalelor regionale și 

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial, 

inclusiv: implementarea planului de tranziție, acțiuni de 

instituționalizare/bugetare a spitalelor regionale, acțiuni 

de operaționalizare a spitalelor regionale, elaborarea și 

implementarea planului de formare a personalului. 

Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: cabinetelor 

medicilor de familie, a centrelor/compartimentelor 

unde se furnizează servicii de asistență medicală 

comunitară, în care se furnizează servicii de asistență 

medicală școlară, inclusiv servicii de asistență 

stomatologică. 

Dotarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea 

infrastructurii publice: a unităților sanitare/altor 

structuri publice care desfășoară activități medicale de 

tip ambulatoriu, a centrelor regionale de screening (ex. 

cancer mamar, cancer colorectal, cancer col uterin etc). 

Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de 

asistență medicală primară și integrarea cu serviciile de 

asistență medicală comunitară. 

Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a 

populației și profilului epidemiologic al morbidității. 

Investiții în infrastructură și servicii care vizează: 

unitățile sanitare dedicate serviciilor esențiale pentru 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

afecțiuni complexe; structurile sanitare care au atribuții 

în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea 

bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, 

controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului 

medical și a celor implicate în sănătatea publică; 

Sistemul național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii 

de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei. 

Implementarea de programe de screening populațional/ 

diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în 

special pentru persoane aparținând grupurilor 

vulnerabile. 

Măsuri privind diagnosticarea precoce și/sau tratament, 

precum și creșterea capacității de îngrijire medicală a 

pacientului critic prenatal/ neonatal/postneonatal. 

Măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului 

medical. 

Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de 

laborator. 

Incluziune 

socială 

Sprijinirea 

incluziunii și 

promovarea 

dreptului la 

demnitate socială 

Acoperirea nevoii de servicii sociale primare în mediul 

rural (rețele de asistenți sociali, servicii sociale pentru 

îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de asistență 

medicală comunitară). 

Extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv 

servicii de recuperare și respiro pentru copii cu 

dizabilități) pentru copiii aflați în risc de separare de 

familii și pentru persoanele adulte cu dizabilități. 

Creșterea capacității serviciilor de îngrijire a 

persoanelor vârstnice la domiciliu pentru mediul urban, 

centrelor de găzduire și de integrare pentru migranți, 

serviciilor pentru victimele violenței domestice și ale 

traficului de persoane. 
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Dezvoltarea unei rețele de suport pentru persoanele 

vârstnice izolate/fără susținători legali și dezvoltarea de 

programe de voluntariat la nivel local. 

Sprijinirea autorităților locale pentru clarificarea 

situației juridice a așezărilor informale, pentru diagnoza 

socială în cadrul comunității și pentru nevoia de locuire 

în cazul calamităților și pentru punerea în aplicare a 

strategiilor DLRC. 

Dezvoltarea rețelei de servicii pentru persoanele cu 

adicții și persoanele fără adăpost, pentru sprijinirea 

persoanelor post-detenție, de suport pentru încadrarea 

persoanelor cu dizabilități, de servicii mobile de 

recuperare pentru persoanele cu dizabilități. 

Crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei 

pentru persoanele cu capacitate restrânsă de exercițiu. 

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea 

echipamentelor și tehnologiilor asistive, a familiilor 

monoparentale, a participării copiilor școlari în tabere 

de creație/sportive. 

Consilierea și orientarea tinerilor în proces de 

dezinstituționalizare și a copiilor cu probleme legate de 

comportament. 

Asigurarea de ajutor material sub formă de alimente, 

produse igienă, pachet pentru copil și masă caldă pentru 

persoanele dezavantajate. 

Creșterea calității serviciilor sociale prin asigurarea 

specializării/ perfecționării specialiștilor din domeniul 

social. 

Dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul 

urban. 
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare 

pentru veterani. 

Dezvoltarea unei infrastructuri specific pentru 

protejarea memoriei victimelor Holocaustului și 

promovarea nondiscriminării. 

 

O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

Dezvoltare 

urbană 

Dezvoltare urbană 

integrată 

Investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv 

zonele funcționale, cu scopul de a consolida capacitatea 

de planificare și coordonare pentru gestionarea 

investițiilor urbane integrate, pentru a genera creștere 

economică, inovare și productivitate, precum și pentru 

a asigura accesul la noi locuri de muncă și servicii 

publice de bază la nivel local, în linie cu potențialul de 

creștere al acestora și în baza unei abordări 

personalizate. 

Investiții în zonele urbane de mici dimensiuni 

(municipii și orașe), inclusiv zonele funcționale, pentru 

asigurarea unui standard de viață minim acceptabil 

pentru toți cetățenii și creșterea rezilienței și 

potențialului de dezvoltare a acestora. 

Investiții în regenerarea fizică și securitatea spațiilor 

publice urbane. 

Patrimoniu și 

turism 

Investiții în 

patrimoniul 

cultural, natural și 

turism 

Investiții în infrastructura turistică, inclusiv în noi 

tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice 

competitive, precum și creșterea calității serviciilor. 

Investiții de conservare și restaurare a patrimoniului 

cultural (cetăți medievale, mănăstiri și biserici, centre 

etnografice, monumente arheologice, case memoriale, 

alte măsuri de recunoaștere a valorilor naționale etc). 
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Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Continuarea implementării Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Durabilă a ITI Delta Dunării și 

implementarea Strategiei ITI Valea Jiului. 

Finanțarea strategiilor DLRC pentru comunități urbane 

cu peste 20.000 de locuitori. 

 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 

Conform Planului de Dezvoltare Regională, pentru perioada de programare 2021-2027 sunt 

avute în vedere următoarele elemente de ordin strategic: 

Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil și 

incluziv unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești. 

Obiectivul general: 

Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de creștere economică 

durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea standardului de viață și reducerea 

decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Astfel, pare să existe o coerență la nivelul planificării regionale, în contextual în care 

viziunea formulată în Planul de Dezvoltare Regională (PDR Nord-Est) pentru perioada 2014-2020 

(care este în vigoare până la momentul actualizării următorului document strategic regional), este 

următoarea: În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a 

locui! 

Prioritățile și obiectivele specifice ale regiunii, conform strategiei de dezvoltare regională 

Nord-Est 2021-2027 sunt: 

Prioritatea 1. Dezvoltarea unei economii competitive 

Obiective specifice: 

1.1. Stimularea capacităților de inovare-cercetare și promovare a adoptării tehnologiilor 

avansate. 

1.2. Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și sustenabile, în domenii de interes 

local și regional. 

1.3. Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea productivității în domenii cu 

valoare adăugată. 

1.4. Îmbunătățirea competitivității prin creșterea accesului la serviciile tehnologiei în 

informație și comunicațiilor. 
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1.5. Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative. 

1.6. Creșterea competitivității economice în mediul rural. 

1.7. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent. 

Prioritatea 2. Dezvoltarea capitalului uman 

Obiective specifice: 

2.1. Creșterea ocupării în rândul grupurilor vulnerabile și a tinerilor. 

2.2. Îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare de calitate. 

2.3. Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, modern. 

2.4. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale 

și urbane aflate în declin. 

Prioritatea 3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor 

Obiective specifice: 

3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței energetice. 

3.2. Promovarea managementului durabil al apei. 

3.3. Promovarea tranziției către economia circulară. 

3.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor. 

3.5. Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea poluării. 

Prioritatea 4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și 

durabile 

Obiective specifice: 

4.1. Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport. 

4.2. Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de mare viteză. 

4.3. Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea și implementarea planurilor de 

mobilitate urbană. 

4.4. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală. 

4.5. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală. 

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Est (RIS 3) stabilește un număr 

de 6 domenii de specializare inteligentă ale regiunii, respectiv: 

➢ agroalimentar; 

➢ textile și noi materiale avansate; 
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➢ biotehnologii; 

➢ mediu și energie; 

➢ Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (IT&C); 

➢ turism pentru stil de viață sănătos. 

Prioritățile orizontale pentru specializarea regională sunt: 

P.1. Dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații: 

1.1 Promovarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ regionale pentru 

sincronizarea ofertei de pregătire cu nivelul actual al inovării în domeniile prioritare smart. 

1.2. Facilitarea schimburilor între elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi și firmele 

inovatoare din sectoarele prioritare smart. 

1.3 Promovarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ regionale pentru dezvoltarea 

activităților extrașcolare, promovarea creativității și atitudinii inovative. 

P.2. Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Est: 

2.1. Sprijin pentru transformarea ideilor inovative în idei de afaceri. 

2.2. Dezvoltarea (crearea, extinderea, dotarea și acreditarea) infrastructurilor de TT și PST 

și a competențelor personalului propriu acestora pentru a diversifica oferta de servicii de transfer 

tehnologic și a comercializa rezultatele cercetării. 

2.3. Sprijin pentru implementarea de către IMM inovative a unor instrumente financiare. 

2.4. Sprijin pentru implementarea de către IMM și clustere a unor investiții directe pentru 

dezvoltarea tehnologică, a economiei durabile și incluzive. 

P.3. Sprijinirea inițiativelor de clusterizare și internaționalizare: 

3.1. Crearea și consolidarea rețelelor de afaceri și a clusterelor regionale. 

3.2. Promovarea cooperării interregionale (în special Platformele Tematice S3) și 

internaționalizarea afacerilor. 

3.3. Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare smart. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Economică-Socială a județului Vaslui pentru 

perioada 2021-2027 au fost testate, un număr de 3 scenarii potențiale de dezvoltare, respectiv: 

Scenariul de dezvoltare nr. 1: Județ preponderent agricol și rural 

În perioada 2021-2027, majoritatea investițiilor publice se vor îndrepta către reducerea 

decalajului de dezvoltare al zonelor rurale în raport cu orașele din județ. Acestea vor presupune o 

puternică concentrare a resurselor financiare din fonduri europene (PODD 2021-2027, PNS 2021-

2027), fonduri guvernamentale și județene în comune. 
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Investițiile în zonele urbane se vor limita doar la fondurile europene dedicate acestor 

investiții și la resursele proprii ale celor 5 primării de municipii și orașe. 

Impactul scontat: Infrastructura și serviciile de bază (drumuri, apă-canal, gaze naturale, 

grădinițe, școli, dispensare umane, cămine culturale, baze sportive etc.) din mediul rural se vor 

îmbunătăți semnificativ. Totuși, având în vedere că primăriile rurale au venituri proprii foarte 

reduse, că populația rurală este în scădere accentuată și are un grad ridicat de sărăcie, există semne 

de întrebare cu privire la sustenabilitatea acestor infrastructuri și servicii publice (de ex. școli care 

se vor restructura, număr mic de cetățeni care se vor conecta la rețele edilitare, utilizarea în scop 

pur cultural a căminelor etc.). În plus, oricâte resurse vor fi alocate, acestea nu vor putea aduce 

până în anul 2027 un standard de viață similar cu cel urban în toate cele peste 400 de sate din județ. 

Nu în ultimul rând, este puțin probabil că aceste investiții vor atrage după sine o stabilizare a 

populației rurale sau investiții private în domeniile non-agricole generatoare de locuri de muncă 

bine plătite în respectivele sate, care reclamă, în general, o masă critică de forță de muncă calificată 

sau piețe de desfacere, ambele concentrate în zone urbane. 

În schimb, lipsa fondurilor guvernamentale și județene pentru dezvoltarea urbană va 

adânci, cel mai probabil, deficitul de atractivitate al acestora față de polii urbani care polarizează 

populația județului (de ex. Iași), conducând la continuarea exodului de populație cu nivel de 

pregătire peste medie, un factor de bază în creșterea competitivității economice, a puterii de 

cumpărare etc. 

Scenariul de dezvoltare nr. 2: Județ dezvoltat în jurul unui singur oraș polarizator – 

municipiul Vaslui 

În acest scenariu, cele mai multe resurse, fie ele din fonduri europene (alocări dedicate 

pentru municipiile reședință de județ și zonele lor metropolitane), guvernamentale și județene, vor 

fi alocate pentru susținerea dezvoltării municipiului reședință de județ și a zonei sale metropolitane 

/urbane funcționale, cu scopul ca acesta să antreneze dezvoltarea întregului județ (după modelul 

județelor învecinate – Iași, Galați, Bacău). Acestea vor viza mai ales infrastructura conectivă, de 

afaceri, educațională, socială, culturală, medicală, de agrement, sportivă etc. – care va deservi 

practic tot județul, într-o abordare monocentrică. 

Zonele rurale vor beneficia doar de investiții indirecte în rețeaua de drumuri județene, 

rețeaua de apă-canal gestionată de operatorul regional, respectiv de cele finanțate din PNS 2014-

2020, care vizează mai ales infrastructura la scară mică și măsurile de sprijinire a fermelor agricole, 

fără resurse guvernamentale și județene semnificative complementare la acestea (de ex. PNDL), 

așa cum s-a întâmplat în perioada 2014-2020. Celelalte 4 municipii și orașe din județ vor beneficia 
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de fonduri europene alocate competitiv, respectiv de încasările proprii pentru realizarea de 

investiții publice, în timp ce resursele guvernamentale și județene alocate dezvoltării lor vor 

rămâne, și în acest caz, minimale. 

 Impactul scontat: municipiul Vaslui și zona sa metropolitană/urbană funcțională se va 

dezvolta ca urmare a investițiilor publice masive, devenind mai atractiv pentru cetățenii din alte 

zone din județ, investitori, antreprenori, turiști și vizitatori. Acest lucru va duce la creșterea 

migrației definitive și temporare (navetism) a populației din alte zone din județ, mai ales a celei 

tinere și cu pregătire peste medie. 

Totuși, având în vedere că municipiul și zona sa urbană funcțională reprezintă circa un sfert 

din populația județului (spre deosebire de peste 50% în cazul Iașiului sau a Galațiului, respectiv o 

treime în cazul Bacăului) și are un nucleu urban de mici dimensiuni (circa 50.000 de persoane 

rezidente), este puțin probabil ca acesta să aibă forța de a polariza și deservi întregul județ, ci mai 

degrabă o rază de circa 50 km. Așadar, partea de sud, est și vest a județului va resimți destul de 

puține beneficii ale dezvoltării reședinței de județ, continuând să se afunde într-un proces de declin 

socio-demografic în lipsa unor centre polarizatoare mai apropiate geografic, care să facă 

navetismul fezabil. 

Scenariul de dezvoltare nr. 3: Județul policentric și competitiv 

Acest scenariu este unul de echilibru între cele două prezentate anterior, în sensul că 

acceptă limitările celor 2 scenarii prezentare anterior: pe de o parte, resursele de care dispune și pe 

care le poate atrage județul până în anul 2027 nu pot rezolva problemele de bază ale tuturor celor 

peste 400 de sate, iar în cazul multora dintre acestea investițiile nici nu se mai justifică, pentru că 

sunt într-un proces de depopulare aproape imposibil de stopat în contextul demografic național și 

european; pe de altă parte, acesta acceptă faptul că municipiul Vaslui (inclusiv zona sa 

metropolitană/urbană funcțională) nu are masa critică necesară pentru a antrena dezvoltarea 

întregului județ, așa cum se întâmplă în Iași, Galați sau chiar Bacău. Conform acestui scenariu, 

investițiile publice ar trebui dirijate către un număr mai mare, dar limitat de UAT-uri din județ, 

acceptând realitatea trendurilor demografice actuale (scăderea natalității, creșterea speranței de 

viață, migrație internă și externă) care vor conduce la o îmbătrânire tot mai accentuată a populației 

și, implicit, la scăderea acesteia, cu precădere în zonele rurale. Chiar și în ipoteza limitării migrației 

în viitor și a întoarcerii unei bune părți din forța de muncă plecată în străinătate, ponderea tot mai 

redusă a populației sub 30 de ani (adică cei născuți după 1990) nu mai poate asigura o creștere a 

natalității care să compenseze avansul îmbătrânirii demografice. Acest lucru va însemna nevoia 
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de a adapta infrastructura și serviciile publice, mai ales în mediul rural, o populație tot mai puțin 

numeroasă și mai vârstnică. 

În acest context, prioritizarea și eficientizarea investițiilor publice devine coloana 

vertebrală a tuturor investițiilor publice realizate în județ. De altfel, programele europene 

abordează deja, spre deosebire de cele guvernamentale, prin focalizarea intervențiilor (de ex. un 

singur depozit de deșeuri ecologic / județ, sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate doar în 

aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizarea școlilor reabilitate funcție de 

dinamica populației școlare etc.). De asemenea, acest scenariu vine și în întâmpinarea propunerii 

legislative de actualizare a Secțiunii IV-a din Planul de Amenajare a Teritoriului Național, care 

propune comasarea comunelor cu o populație mai mică de 1.500 de locuitori, al căror număr va 

continua să crească și la nivel județean, respectiv retrogradarea municipiilor și orașelor care nu 

mai îndeplinesc standardele minimale pentru acest statut (municipiul Huși și orașele Negrești și 

Murgeni fiind direct expuse). 

Așadar, în acest scenariu investițiile publice sunt concentrate în UAT-urile urbane și rurale 

din județ în care există o masă critică de populație deservită, cu o dinamică demografică și 

economică peste medie – care să permită suportarea costurilor de utilizare și mentenanță a 

investițiilor și serviciilor respective, care au deja funcțiuni de deservire microregională (de ex. 

licee și școli profesionale, spitale, centre de permanență medicală, centre sociale, agenți economici 

care generează un număr mare de locuri de muncă și navetism din zonele înconjurătoare, care sunt 

amplasate în zona transfrontalieră cu Republica Moldova etc.). În această categoria ar intra cele 3 

municipii, 2 orașe și o serie de comune, precum: Drânceni, Fălciu, Vetrișoara, Dragomirești, 

Puiești, Codăești, Zorleni, Banca, Stănilești, Băcești, Berezeni, Duda-Epureni, Ivănești, Pădureni, 

Văleni, Dumești, Băcani, Bogdănești, Iana, Lipovăț, Oșești, Perieni, Pungești, Rebricea, Roșiești, 

Solești, Tăcuta, Todirești, Tutova, Voinești. 

Impactul scontat este că aceste UAT-uri vor funcționa ca centre de echilibru la nivelul 

întregului teritoriului județean, atrăgând dezvoltare economică și o mai eficientă deservire cu 

servicii publice în jurul lor. Limitările acestui scenariu sunt date de faptul că pentru comunele care 

nu au o masă critică de populație și/sau au o populație îmbătrânită, lipsite funcții sau activități care 

să atragă populația din jur, vor fi alocate doar fonduri guvernamentale și județene pentru 

întreținerea și operarea investițiilor existente, fără a mai fi inițiate noi investițiile publice de 

amploare. 
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 Scenariul considerat optim este Scenariul nr. 3: „Județul policentric și competitiv” în jurul 

căruia au fost definite viziunea, prioritățile, țintele respectiv obiectivul general pentru orizontul 

anului 2027. 

 Viziunea - în anul 2027, județul Vaslui va fi o regiune europeană aflată în echilibru 

demografic, prin reducerea fenomenului migrației externe și interne, conectată la coridoarele 

majore de dezvoltare ale României și ale graniței de est ale Uniunii Europene, cu o economie 

capabilă să facă față cerințelor principalelor piețe globale și care generează locuri de muncă mai 

numeroase și mai bine plătite, respectiv care oferă cetățenilor, într-o manieră incluzivă, acces 

nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice conforme cu standardele de calitate și de 

mediu din spațiul comunitar. 

Obiectivul general de dezvoltare - dezvoltarea economico-socială echilibrată și durabilă 

a județului Vaslui, care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea decalajului de 

dezvoltare față de celelalte județe din România, precum și a celui intrajudețean dintre mediul rural 

și cel urban. 

Viziunea de dezvoltare a județului Vaslui este defalcată în 11 priorități, cu țintele asociate 

pentru anul 2027, astfel: 

 

Tabelul nr. 38 – Prioritatea 1 (domeniul Infrastructură): Vasluiul conectat 

Ținte pentru 2027 ➢ 72% dintre drumurile din județ modernizate 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 3 – „O Europă mai conectată” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 1.1. Conectarea județului Vaslui la coridoarele majore de 

transport din rețeaua europeană TEN-T și la polii urbani din UE și 

din spațiul ex-sovietic, în vederea creșterii atractivității acestuia 

pentru investiții și a asigurării accesului cetățenilor la noi 

oportunități. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Construcție variante de ocolire a municipiilor. 

➢ Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale. 

➢ Reabilitarea infrastructurii de cale ferată, inclusiv gări. 

➢ Modernizarea punctelor de trecere a frontierei cu Republica Moldova. 

➢ Construcția de noi legături rutiere cu Republica Moldova. 
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Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POAT 2021-2027 

➢ POC RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 3 – „O Europă mai conectată” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 1.2. Creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în 

interiorul județului, în vederea reducerii disparităților de 

dezvoltare urban-rural. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai ecologică” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 1.3. Sprijinirea mobilității nemotorizate și a transportului în 

comun la nivelul județului Vaslui, în scopul reducerii emisiilor de 

CO2 din sectorul transporturilor. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Construcția de piste pentru biciclete între localități. 

➢ Extinderea serviciilor de transport public în zonele rurale nedeservite. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 
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Tabelul nr. 39 – Prioritatea 2 (domeniul Educație): Vasluiul educat 

Ținte pentru 2027 ➢ 1% rată a abandonului școlar la nivelul învățământului primar și 

gimnazial 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 4 – „O Europă mai socială” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 2.1. Creșterea nivelului de instruire și calificare a forței de 

muncă din județ, ca premisă pentru creșterea ocupării și a 

veniturilor cetățenilor. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ. 

➢ Construcția de săli și terenuri de sport la școlile și liceele cu un număr 

mare de elevi. 

➢ Restructurarea rețelei școlare, în conformitate cu trendurile 

demografice actuale, și asigurarea transportului școlar. 

➢ Creșterea numărului de clase de tip „A doua șansă” și cu frecvență 

redusă, cu precădere la nivelul comunităților importante de romi din 

județ. 

➢ Creșterea numărului de școli care asigură predarea în limba romani și 

a numărului de mediatori școlari în comunitățile importante de romi. 

➢ Înființarea de clase de învățământ profesional dual, în parteneriat cu 

companiile din județ, inclusiv prin reconversia unor licee tehnologice 

cu performanțe slabe la Bacalaureat. 

➢ Înființarea unei școli speciale în municipiul Bârlad. 

➢ Extinderea serviciilor de asistență psihopedagogică în mediul rural și 

în orașele mici. 

➢ Acordarea de stimulente cadrelor didactice care fac naveta în zonele 

rurale izolate. 

➢ Implementarea de măsuri pentru încurajarea mobilității internaționale 

a cadrelor didactice și a elevilor. 

➢ Implementarea de măsuri integrate la nivelul comunităților 

marginalizate din județ (componenta educațională) pentru prevenirea 

abandonului școlar pentru elevii în risc. 
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➢ Organizarea de cursuri de formare, specializare și de măsuri de 

recunoaștere a competențelor dobândite informal, cu precădere în 

rândul persoanelor vulnerabile din mediul rural și din comunitățile de 

romi. 

➢ Susținerea implementării inițiativelor de digitalizare (e-educație). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POEO 2021-2027 

➢ POR 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Erasmus+ 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Tabelul nr. 40 – Prioritatea 3 (domeniul Sănătate): ”Vasluiul sănătos” 

Ținte pentru 2027 ➢ 76,5 de ani speranță de viață pentru locuitorii județului 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 4 – „O Europă mai socială” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 3.1. Asigurarea de servicii medicale la standarde europene, în 

vederea creșterii speranței de viață sănătoasă a populației. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților spitalicești. 

➢ Acordarea de stimulente și facilități pentru atragerea de medici (ex. 

locuințe de serviciu, asigurarea transportului, etc.), cu precădere în 

zonele și specialitățile cu deficit important. 

➢ Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților/ 

compartimentelor de primiri urgențe. 

➢ Construirea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

centrelor medico-sociale și de îngrijire paliativă. 

➢ Sprijinirea înființării și funcționării centrelor de permanență din județ. 

➢ Formarea continuă a personalului medical. 
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➢ Asigurarea serviciilor de mediere sanitară și asistență medicală 

comunitară în comunitățile importante de romi. 

➢ Derularea de programe de informare cu privire la pericolele la adresa 

sănătății și de promovare a unui stil de viață sănătos, cu precădere în 

rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile. 

➢ Implementarea unor programe de nutriție în unitățile de învățământ. 

➢ Derularea de campanii de screening pentru principalele afecțiuni și de 

vaccinare, cu precădere în rândul comunităților marginalizate. 

➢ Sprijinirea investițiilor private în infrastructura și serviciile medicale. 

➢ Implementarea de soluții de telemedicină, cu precădere în zonele 

rurale greu accesibile. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PNS 2021-2027 

➢ PO RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Tabelul nr. 41 – Prioritatea 4 (domeniul Social): Vasluiul incluziv 

Ținte pentru 2027 ➢ 3% din populația rezidentă beneficiară de ajutor social (venitul minim 

garantat) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 4 – „O Europă mai socială” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 4.1. Furnizarea de servicii sociale diversificate, eficiente și 

adaptate nevoilor reale ale beneficiarilor, în scopul reducerii 

sărăciei și a marginalizării. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Construirea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

centrelor sociale, cu precădere a celor care oferă servicii de îngrijire 

de tip familial și a celor non-rezidențiale. 

➢ Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea creșelor. 
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➢ Crearea/dezvoltarea serviciilor sociale rezidențiale/ integrate pentru 

persoane vârstnice (inclusiv pentru persoane care suferă de 

Alzheimer). 

➢ Construcția/achiziția de locuințe sociale și de necesitate. 

➢ Construcția de locuințe în regim de închiriere pentru tineri. 

➢ Acordarea de loturi de teren pentru construcția de locuințe de către 

tineri. 

➢ Furnizarea de noi servicii sociale, în PPP, prin finanțarea 

nerambursabilă a ONG-urilor din domeniu. 

➢ Înființarea de unități de economie socială, cu precădere în 

comunitățile de romi din mediul rural. 

➢ Implementarea de strategii integrate (infrastructură de bază, locuire, 

educație, sănătate, ocupare etc.) la nivelul comunităților marginalizate 

din județ. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ POIDS 2021-2027 

➢ POEO 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Tabelul nr. 42 – Prioritatea 5 (domeniul Agricultură și dezvoltare rurală): Vasluiul 

agriculturii de performanță și a satelor regenerate 

Ținte pentru 2027 ➢ 3 md. lei producție agricolă 0,8% scădere a populației rurale 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 1 – „O Europă mai inteligentă” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 5.1. Creșterea competitivității agriculturii județene, în vederea 

tranziției la exploatații și produse competitive pe piața națională și a 

U.E. 
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Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Reabilitarea și modernizarea sistemului de irigații. 

➢ Reabilitarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 

➢ Modernizarea și dotarea fermelor vegetale și zootehnice existente. 

➢ Sprijinirea instalării tinerilor fermieri. 

➢ Susținerea sectorului agriculturii ecologice. 

➢ Înființarea și dezvoltarea structurilor asociative ale fermierilor 

(grupuri de producători, cooperative, asociații). 

➢ Formarea profesională continuă a fermierilor. 

➢ Sprijinirea unităților de cercetare și dezvoltare agricolă, respectiv a 

transferului rezultatelor acestora către fermieri. 

➢ Acordarea de plăți de agromediu și climă, respectiv de plăți pentru 

terenurile din zone cu constrângeri naturale și specifice. 

➢ Sprijinirea investițiilor private în facilități de colectare, stocare, 

procesare și comercializare a produselor agroalimentare, inclusiv a 

celor de tip piață de gross. 

➢ Susținerea atestării produselor tradiționale și promovarea acestora, 

inclusiv în mediul online. 

➢ Reabilitarea și modernizarea piețelor și a târgurilor agroalimentare, 

precum și organizarea de evenimente destinate producătorilor locali 

(de tip piețe volante, Ziua Recoltei). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Fonduri private 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 1 – „O Europă mai inteligentă” 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai verde” 

➢ O.P. 3 – „O Europă mai conectată” 

➢ O.P. 4 – „O Europă mai socială” 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 5.2. Îmbunătățirea calității vieții în satele vasluiene, prin 

investiții în îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice, 

diversificarea economiei rurale și crearea de noi locuri de muncă. 
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Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Modernizarea drumurilor comunale, inclusiv rigole de scurgere a 

apelor pluviale, trotuare, piste de biciclete, indicatoare, marcaje etc. 

➢ Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și forestieră 

➢ Extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în 

localitățile rurale viabile demografic și economic (care își permite 

plata serviciului) care nu sunt vizate de alte finanțări. 

➢ Înființarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale în comunele 

viabile demografic și economic (care își permit plata serviciului). 

➢ Extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică pentru 

conectarea tuturor locuințelor. 

➢ Sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi non-agricole în 

mediul rural. 

➢ Înființarea centrelor de tip Afterschool, în comunele viabile 

demografic, cu o rată ridicată a navetismului sau cu o rată ridicată a 

absenteismului/abandonului școlar. 

➢ Construcția/modernizarea grădinițelor din comunele viabile 

demografic. 

➢ Înființarea creșelor în comunele viabile demografic, cu o rată ridicată 

a navetismului. 

➢ Reabilitarea, modernizarea și dotarea liceelor și a școlilor profesionale 

din mediul rural. 

➢ Construcția, extinderea, reabilitarea și modernizarea școlilor din 

comunele viabile demografic. 

➢ Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor umane 

și a centrelor de permanență. 

➢ Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale, inclusiv 

pentru promovarea culturii tradiționale. 

➢ Restaurarea și conservarea monumentelor istorice de importanță 

locală din zonele rurale. 

➢ Construcția/modernizarea bazelor sportive din mediul rural. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PNS 2021-2027 

➢ LEADER (GAL) 

➢ Bugetul de stat (CNI, AFM, PNDL, alte programe) 
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➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Tabelul nr. 43 – Prioritatea 6 (domeniul Economie): Vasluiul competitiv 

Ținte pentru 2027 ➢ 12.000 Euro/locuitor PIB județean 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 1 – „O Europă mai inteligentă” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 6.1. Atragerea de investiții private, străine și autohtone, în 

vederea creării de noi locuri de muncă bine plătite. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Înființarea de parcuri (agro)industriale/ logistice în jurul municipiilor. 

➢ Acordarea de facilități fiscale locale (scheme de minimis) pentru 

atragerea de investiții private. 

➢ Înființarea/dezvoltarea centrelor de afaceri, incubatoarelor/ 

acceleratoarelor de afaceri, precum și consolidarea serviciilor de 

sprijinire a afacerilor furnizate de acestea. 

➢ Înființarea unui birou pentru relația cu investitorii la nivelul CJ Vaslui. 

➢ Investiții pentru creșterea competitivității firmelor din județ, în 

particular a celor din ramurile economice cu tradiție și a celor care 

valorifică potențialul local. 

➢ Promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă și creditare 

pentru sectorul privat. 

➢ Realizarea unei baze de date județene cu activele publice, dar și 

private, de potențial interes pentru investitori. 

➢ Promovarea integrată a județului ca destinație de afaceri (parteneriate 

cu ambasade, consulate, camere de comerț bilaterale; participarea la 

târguri internaționale de investiții; materiale de promovare; portal web 

dedicat etc.). 

➢ Promovarea educației antreprenoriale în învățământul obligatoriu. 

➢ Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul adulților, cu 

precădere a celor întorși din Diaspora, a tinerilor absolvenți, a femeilor 

etc. 
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➢ Sprijinirea digitalizării la nivelul mediului de afaceri județean. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ POCIDIF 2021-2027 

➢ POEO 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

➢ Credite bancare 

 

Tabelul nr. 44 – Prioritatea 7 (domeniul Turism): Vasluiul turistic 

Ținte pentru 2027 ➢ 35% indice de utilizare a capacității de cazare 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 7.1. Valorificarea durabilă a resurselor de care dispune 

județul, în vederea dezvoltării afacerilor din sectorului turistic și a 

atragerii de vizitatori. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Elaborarea unei strategii de dezvoltare și promovare turistică, inclusiv 

a brand-ului turistic al județului. 

➢ Dezvoltarea unui portal de promovare turistică a județului. 

➢ Identificarea, marcarea și semnalizarea corespunzătoare a traseelor și 

atracțiilor turistice din județ. 

➢ Promovarea județului ca destinație turistică internă și internațională 

(materiale de promovare, participarea la târguri naționale și 

internaționale de profil, organizare evenimente pentru agenții, tour-

operatori, bloggeri etc., concepere trasee regionale și transfrontaliere 

etc.). 

➢ Atestarea și dezvoltarea stațiunilor turistice de interes local. 

➢ Sprijinirea investițiilor private în infrastructura turistică (cazare, 

agrement etc.). 

➢ Dezvoltarea infrastructurii de turism. 
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➢ Crearea de facilități pentru introducerea monumentelor cultural-

istorice în circuitul turistic național/internațional. 

➢ Diversificarea ofertei turistice a județului Vaslui, în special prin 

valorificarea potențialului turistic existent (cultural-istoric, ecumenic, 

viti-vinicol, balnear, de vânătoare/pescuit, de evenimente etc.). 

➢ Înființarea și funcționalizarea unei structuri asociative a actorilor 

județeni din domeniul turismului. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ INTERREGNEXT RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Tabelul nr. 45 – Prioritatea 8 (domeniul Mediu): Vasluiul verde și sigur 

Ținte pentru 2027 ➢ 65% din populația rezidentă a județului conectată la rețele de 

alimentare cu apă; 

➢ 50% din populația rezidentă a județului conectată la rețele de 

canalizare; 

➢ 50% procent de colectare selectivă a deșeurilor; 

➢ 15% din suprafața județului acoperită de păduri. 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P.2 – „O Europă mai verde” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.1. Asigurarea accesului locuitorilor la apă potabilă de calitate 

și reducerea deversărilor de ape uzate neepurate. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă 

gestionate de operatorul regional, inclusiv surse de alimentare, 

aducțiuni, rezervoare, stații de tratare, pompare etc. 

➢ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de colectare și epurare a 

apelor uzate gestionate de operatorul regional, inclusiv stații de 

pompare, stații de epurare etc. 
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➢ Prevenirea depozitării de deșeuri în albiile și pe malurile cursurilor de 

apă și decolmatarea acestora 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai verde” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.2. Managementul integrat al deșeurilor de toate tipurile, în 

conformitate cu Directivele U.E. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Toate cele cinci zone ale județului sunt în operare (consolidarea 

depozitului de la Huși). 

➢ Construcția celei de-a doua celule la depozitul ecologic al județului. 

➢ Amenajarea de puncte de colectare a deșeurilor din construcții și 

demolări, cu precădere în mediul urban. 

➢ Construcția de platforme de depozitare a deșeurilor de grajd. 

➢ Sprijinirea investițiilor private în capacități de reciclare și valorificare 

a deșeurilor. 

➢ Extinderea și modernizarea punctelor de colectare selectivă a 

deșeurilor (inclusiv pubele îngropate). 

➢ Derularea de campanii de conștientizare a populației cu privire la 

importanța colectării selective. 

➢ Sancționarea și eliminarea depozitelor ilegale de deșeuri. 

➢ Crearea de facilități pentru gestionarea deșeurilor periculoase (ex- 

animaliere, spitalicești). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 
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Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai ecologică” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.3. Reducerea riscurilor naturale și antropice, precum și 

consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Elaborarea și implementarea planurilor de analiză și acoperire a 

riscurilor, la nivel județean și local. 

➢ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de protecție împotriva 

inundațiilor. 

➢ Extinderea și reabilitarea lucrărilor de desecare și combatere a 

eroziunii solurilor (de ex. împădurire versanți expuși riscului de 

alunecări de teren). 

➢ Adoptarea unor reglementări urbanistice stricte în noile PUG-uri cu 

privire la construcțiile în zone inundabile. 

➢ Expertizarea și consolidarea clădirilor cu risc seismic. 

➢ Dotarea ISU, SMURD și SAJ cu mijloace de intervenție moderne și 

materiale suficiente. 

➢ Dotarea corespunzătoare a SVSU, cu precădere a celor din zone rurale 

greu accesibile. 

➢ Formarea voluntarilor în domeniul situațiilor de urgență. 

➢ Modernizarea infrastructurii de avertizare a populației. 

➢ Derularea periodică de exerciții pentru pregătirea populației pentru 

situații de urgență, precum și de activități de instruire a elevilor, 

administratorilor de clădiri etc. 

➢ Derularea de acțiuni de control și sancționarea nerespectării legislației 

în domeniu. 

➢ Instalarea de hidranți în spațiile publice și monitorizarea stării de 

funcționare a acestora. 

➢ Elaborarea și implementarea unei strategii județene de adaptare la 

schimbările climatice. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 
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➢ INTERREGNEXT RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai ecologică” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.4. Conservarea biodiversității și consolidarea unei rețele de 

coridoare verzi-albastre. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Elaborarea și implementarea amenajamentelor silvice programe/ 

măsuri. 

➢ Elaborarea și implementarea amenajamentelor pastorale. 

➢ Împădurirea terenurilor din zonele cu deficit de vegetație, cu 

precădere a celor degradate/neproductive. 

➢ Elaborarea și implementarea planurilor de management/ 

regulamentelor pentru siturile din rețeaua Natura 2000. 

➢ Reglementarea corespunzătoare a protecției ariilor protejate de interes 

județean și local/monumentelor naturii. 

➢ Asigurarea pazei pentru întregul fond forestier al județului. 

➢ Amenajarea de perdele de protecție de-a lungul căilor de comunicații, 

a cursurilor de apă etc. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ POR 2021-2027 

➢ INTERREGNEXT RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 
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Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai verde” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.5. Reducerea poluării aerului și a poluării fonice. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului în toate centrele 

urbane din județ și asigurarea funcționării permanente și 

corespunzătoare a acestora. 

➢ Actualizarea și implementarea planurilor integrate - județean și locale 

– de calitate a aerului. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 2 – „O Europă mai verde” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 8.6. Reducerea risipei de energie și promovarea utilizării 

surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Creșterea eficienței energetice a clădirilor de locuit. 

➢ Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv instalarea 

de facilități de producție a energiei din resurse regenerabile. 

➢ Îmbunătățirea performanței energetice în domeniul industrial, inclusiv 

instalarea de facilități de producție a energiei din resurse regenerabile. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PODD 2021-2027 

➢ POR 2021-2027 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 
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Tabelul nr. 46 – Prioritatea 9 (domeniul Cultură): Vasluiul cultural și recreațional 

Ținte pentru 2027 ➢ 7,1% din populația rezidentă participantă la spectacole și concerte cu 

achiziționarea de bilet 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 9.1. Creșterea accesului populației la infrastructură culturală 

și la o agendă atractivă de evenimente pentru toate grupele de 

vârstă. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Restaurarea monumentelor istorice aflate în stare avansată de 

degradare și introducerea lor în circuitul cultural și turistic. 

➢ Reglementarea corespunzătoare a protecției monumentelor istorice în 

PUG-uri și PUZ-uri. 

➢ Sprijinirea activității de cercetare arheologică. 

➢ Crearea, reabilitarea, modernizare, dotare centre/cămine culturale, 

biblioteci, muzee, teatre. 

➢ Sprijinirea activității bibliotecilor publice și transformarea acestora în 

centre comunitare cu o sferă mai largă de activități. 

➢ Digitalizarea patrimoniului cultural mobil al bibliotecilor și muzeelor. 

➢ Sprijinirea activității instituțiilor de spectacol. 

➢ Susținerea activității ONG-urilor din domeniul culturii și industriilor 

creative, prin acordarea de finanțări nerambursabile, sprijin logistic 

etc. 

➢ Organizarea de evenimente culturale, inclusiv în parteneriat inter-

instituțional și cu ONG-uri. 

➢ Sprijinirea activității meșteșugarilor și artiștilor populari din județ și 

promovarea produselor artizanale, inclusiv în mediul online. 

➢ Conservarea și promovarea culturii tradiționale, cu precădere a 

folclorului, costumelor populare, datinilor și obiceiurilor locale. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Programul Ro-Cultura Programul Europa Creativă 
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➢ INTERREGNEXT RO-MD 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 9.2. Încurajarea sportului de performanță și a celui de masă. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Construirea, dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

sportive (stadioane, baze sportive, bazine de înot, săli de sport, baze 

de antrenament etc.). 

➢ Susținerea activității cluburilor sportive, prin acordarea de finanțări 

nerambursabile, sprijin logistic etc. 

➢ Organizarea de competiții și evenimente sportive, inclusiv în 

parteneriat inter-instituțional și cu ONG-uri. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 9.3. Îmbunătățirea și diversificarea oportunităților de 

agrement pentru cetățenii județului. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Amenajarea de locuri de joacă pentru copii. 

➢ Crearea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

agrement (de ex. aquapark-uri, parcuri de agrement și tematice, 
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debarcadere, zone amenajate pentru pescuit, picnic, zone de plajă 

etc.). 

➢ Amenajarea/mobilarea de spații publice pentru socializare, petrecere 

a timpului liber, picnic. 

➢ Amenajarea cursurilor de apă în scop de pescuit sportiv, promenadă, 

plimbări cu barca sau hidrobicicleta etc. 

➢ Sprijinirea investițiilor private în facilități de agrement (de ex. centre 

de echitație, piscine și ștranduri private, parcuri de aventură etc.). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ PNS 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Tabelul nr. 47 – Prioritatea 10 (domeniul Dezvoltare urbană): Vasluiul orașelor-motor a 

dezvoltării 

Ținte pentru 2027 ➢ 42,9% grad de urbanizare 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 10.1. Consolidarea rolului de motoare de dezvoltare ale 

orașelor vasluiene, prin investiții integrate care să contribuie la 

creșterea atractivității acestora și a calității vieții în mediul urban. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Extinderea la nivelul zonelor urbane funcționale (în cazul 

municipiilor) și modernizarea transportului public urban, inclusiv 

depouri, rețea de contact, parc de vehicule electrice. 

➢ Extinderea pistelor de bicicletă și a zonelor pietonale. 

➢ Construcția de facilități de tip Park&Ride. 

➢ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașe. 

➢ Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din zonele urbane. 

➢ Modernizarea și creșterea eficienței sistemelor de iluminat public din 

mediul urban. 
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➢ Regenerarea urbană, prin refuncționalizarea unor spații urbane 

abandonate/degradate. 

➢ Crearea, extinderea, modernizarea parcurilor/spațiilor verzi. 

➢ Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea creșelor. 

➢ Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea grădinițelor. 

➢ Extinderea, reabilitarea și modernizarea liceelor. 

➢ Elaborarea hărților de zgomot pentru municipii și implementarea 

planurilor de acțiune pentru combaterea și reducerea poluării fonice. 

➢ Elaborarea și implementarea de strategii integrate pentru incluziunea 

socială a comunităților urbane marginalizate. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POR 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Tabelul nr. 48 – Prioritatea 11 (domeniul Capacitate administrativă): Vasluiul bine 

administrat 

Ținte pentru 2027 ➢ 388 mil. Euro încasate la bugetul CJ și al celor 86 de UAT-uri (fără 

ADI-uri și operatori regionali) din fonduri europene aferente perioadei 

de programare 2021-2027 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 11.1. Dezvoltarea resurselor umane din administrația publică 

locală, în vederea furnizării de servicii publice de calitate. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Elaborarea și implementarea planurilor de formare, în raport cu 

competențele deficitare de la nivelul fiecărei instituții. 

➢ Ocuparea prin concurs a posturilor vacante, cu precădere în domeniile 

deficitare (de ex. managementul fondurilor europene, al proiectelor de 

investiții, urbanism, servicii sociale etc.). 

➢ Contractarea de personal pe durată determinată pentru implementarea 

unor proiecte de investiții publice. 
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➢ Organizarea de vizite de studiu și schimburi de bune practici în 

parteneriat cu alte UAT din România. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POAT 2021-2027 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 11.2. Implementarea standardelor de calitate, integritate, etică 

și prevenirea corupției în administrația publică locală. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Elaborarea, adoptarea și implementarea planurilor de integritate la 

nivelul fiecărei instituții a APL. 

➢ Elaborarea, adoptarea și implementarea de coduri și proceduri în 

domeniul eticii și de integrare a personalului din APL. 

➢ Elaborarea de ghiduri de conflicte de interese și incompatibilități 

pentru personalul din APL. 

➢ Formarea personalului din APL în domeniul prevenirii corupției. 

➢ Implementarea sistemelor de calitate conform ISO 9001 și a altor 

instrumente moderne de măsurare a performanței în administrația 

publică locală la nivelul tuturor primăriilor din județ. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POAT 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Fonduri private 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 1 – „O Europă mai inteligentă” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 11.3. Creșterea gradului de digitalizare a activității 

administrației publice locale. 
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Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Dezvoltarea și actualizarea permanentă a site-urilor WEB ale UAT din 

județ. 

➢ Actualizarea și extinderea sistemului e-guvernare la toate UAT-urile 

din județ. 

➢ Implementarea unei soluții online de tip „One-stop shop” pentru 

activitatea de autorizare în construcții la nivelul instituției Arhitectului 

Șef. 

➢ Dezvoltarea de servicii publice online la nivelul primăriilor din județ 

(de ex. depunere și verificare cereri, transmitere petiții, eliberări avize 

etc.). 

➢ Implementarea soluțiilor de semnătură și de arhivare electronică la 

nivelul tuturor primăriilor din județ. 

➢ Dezvoltarea și actualizarea unei baze de date GIS la nivelul CJ Vaslui. 

➢ Dezvoltarea unei platforme online județene de formare și asistență a 

personalului din APL (de ex. bibliotecă digitală, forum de discuții 

etc.). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ POCIDIF 2021-2027 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 11.4. Consolidarea capacității de planificare strategică si 

teritorială a administrației publice locale. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Actualizarea PATJ Vaslui. 

➢ Actualizarea PUG-urilor cu o vechime mai mare de 10 ani. 

➢ Elaborarea PATZ Zona Metropolitană Vaslui. 

➢ Finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat 

de cadastru și publicitate imobiliară. 
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➢ Elaborarea de strategii și planuri de acțiune sectoriale (de ex. 

mobilitate, poluare aer, management riscuri etc.). 

➢ Actualizarea strategiilor de dezvoltare locală ale UAT-urilor. 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ Bugetul de stat 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

➢ O.P. 5 – „O Europă mai aproape de cetățeni” 

Obiective specifice 

județene 

O.S. 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a 

administrației publice locale. 

Politici/programe/ 

măsuri 

➢ Încheierea de noi acorduri de cooperare/înfrățire cu UAT din alte țări, 

în special din Republica Moldova, și operaționalizarea celor existente. 

➢ Înființarea de comitete consultative ale mediului de afaceri, ONG și 

societății civile. 

➢ Implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional, prin măsuri de 

sprijinire a inițiativei civice și de bugetare participativă. 

➢ Actualizarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală ale 

GAL-urilor și sprijinirea capacității administrative a acestora. 

➢ Operaționalizarea ADI Zona Metropolitană Vaslui. 

➢ Sprijinirea dezvoltării capacității administrative a ADI-urilor 

sectoriale din județ (apă-canal, deșeuri, transport metropolitan etc.). 

➢ Implicarea activă a UAT-urilor din județ în structurile asociative de la 

nivel regional (ADR Nord-Est) și național (UNCJR, AMR, AOR, 

ACOR etc.). 

Surse de finanțare 

potențiale 

➢ PO RO-MD 2021-2027 

➢ PODTI 2021-2027 

➢ PNDR 2021-2027 

➢ Bugetul CJ 

➢ Bugete locale 

➢ Interreg, Urbact 
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3. Viziunea, obiectivul general, prioritățile, obiectivele specifice, programele și măsurile de 

dezvoltare a comunei Costești pentru orizontul 2027 

 

3.1. Viziunea de dezvoltare a comunei Costești 

Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales a 

punctelor slabe care trebuie îmbunătățite, s-a stabilit viziunea comunei Costești pentru anul 2027. 

În anul 2027, comuna Costești, este un teritoriu rural atractiv pentru tineri, cu infrastructură 

modernă, economie diversificată, orientată spre dezvoltare durabilă și adaptată noilor tehnologii. 

Această viziune asigură menținerea echilibrului între pilonii principali ai dezvoltării durabile 

locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului înconjurător. 

Comuna Costești își propune să asigure comunității locale un nivel de trai ridicat, într-un 

mediu adecvat formării, muncii și petrecerii timpului liber. Așadar, în viziunea reprezentanților 

autorității publice locale comuna Costești va deveni o comună prosperă și durabilă până în anul 

2027, care: 

➢ va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea 

accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea 

de noi locuri de muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru tineri; se 

urmărește combaterea fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în 

mediul rural prin oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai apropiate de 

mediul urban în ceea ce privește infrastructura de transport, accesul la utilități 

și telecomunicații, spații verzi și de recreere, servicii publice și dezvoltare 

economică; 

➢ va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, 

industrie, servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea 

gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

➢ va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin 

îmbunătățirea condițiilor de derulare a procesului educațional, prin 

implementarea unor măsuri concrete privind prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât 

toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu 

comunitatea; 

➢ va sprijinii și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunități pentru 

intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma investițiilor 
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directe, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între 

parteneri precum și prin bune practici și schimburi de experiență relevante; 

➢ va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând 

protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale; 

➢ va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea. 

 

Figura nr. 12 – Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică 

 

Astfel, analiza situației existente și condiționările altor cadre strategice, generează direcții 

de dezvoltare prioritară în raport cu așteptările comunității, considerate ca fiind principalele 

modalități de realizare a scopului de creștere generală a nivelului de dezvoltare al acesteia. 

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de obiective strategice care 

pot fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin proiecte, 

intervenții și măsuri specifice, de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde 

implementarea în condiții optime a strategiei și atingerii obiectivelor propuse. 
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3.2. Obiectivul general de dezvoltare 

Dezvoltarea economico-socială echilibrată și durabilă a comunei Costești, care să conducă 

la creșterea calității vieții locuitorilor și la reducerea decalajului de dezvoltare dintre mediul rural 

și cel urban. 

Dezvoltarea economiei locale este înțeleasă ca rezultatul relației sistemice dintre: 

consolidarea mediului de afaceri existent, diversificarea mediului de afaceri, mai ales in domenii 

care pot utiliza resursele locale (industrie, servicii etc.) și de creștere a calității educației, inclusiv 

stimulare a inovării și progresului tehnologic. 

Creșterea calității locuirii este privită prin prisma regenerării și dezvoltării locale, având 

ca rezultat un mediu de viață curat și civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut 

de o infrastructură modernă și de accesul la servicii publice de bună calitate. Orientarea spre aceste 

direcții de dezvoltare prioritară intenționează să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor 

comunei. 

Astfel, pentru materializarea acestei viziuni, este propusă urmărirea a două direcții de 

dezvoltare prioritare: dezvoltarea economiei locale strâns legat de educație și creșterea calității 

locuirii, înțeleasă atât ca modernizare a infrastructurii, serviciilor, ofertelor pentru timp liber, 

pentru toate categoriile de locuitori, dar și ca argument complementar care adaugă beneficii celor 

care muncesc sau contribuie la veniturile publice ale comunei. 

Pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile celor două direcții de dezvoltare și, în special, 

pentru că o astfel de viziune de dezvoltare implică intervenția și suportul susținut al instituțiilor 

administrației publice, este necesară asocierea unui obiectiv strategic comun celor două direcții de 

dezvoltare: „dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale”. 

 

 

Figura nr. 13 – Structura conceptului de dezvoltare: Planul direcțiilor de dezvoltare și 

obiectivul strategic comun 
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3.3. Prioritățile, obiectivele specifice, politicile, programele și măsurile de dezvoltare 

Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, comuna Costești, își 

construiește măsurile și portofoliul de proiecte astfel încât acestea să contribuie la Obiectivele 

Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021-2027 și la Obiectivele Politicii de Coeziune 

pentru perioada 2021-2027. 

 

 

Figura nr. 14 – Prioritățile investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene 

 

Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 

digitalizării și economiei circulare. 

Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea potențialului de 

creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și prin acordarea unui sprijin 

financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene va contribui la reducerea 

decalajului referitor la investițiile U.E. în sectorul digital, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale. 

Viitorul buget va oferi soluții la provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligența 

artificială, promovarea competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu ajutorul 

unor supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti U.E. împotriva atacurilor cibernetice și a 

criminalității informatice. 
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În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de dezvoltare regională 

și Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme regionale care să promoveze transportul 

sustenabil, rețelele energetice inteligente, orașele inteligente și accesul digital de mare viteză. 

În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai multă vizibilitate și 

atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero deșeuri. 

 

 

Figura nr. 15 – Economia circulară 

 

Așadar, prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea durabilă a 

comunității, aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii de coeziune și ale altor 

politici europene, naționale dar și județene și contribuind la obiectivele acestora prin măsurile 

propuse. 

În scopul asigurării coerenței și conformității, în identificarea obiectivelor și a proiectelor 

propuse s-au avut în vedere: 

➢ corespondența cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național precum: 

o Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României; 

o Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. 

➢ corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale: 

o Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est 2021-2027; 

o Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 2021-2027. 
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Plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, se va realiza urmărirea „direcțiilor 

de dezvoltare prioritare” care presupune realizarea unor „obiective strategice” asociate fiecărei 

direcții, în concordanță cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național și asigurând 

corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale. 

Obiectivul strategic comun (OBSC) „Dezvoltarea și modernizarea Administrației publice” 

va fi asociat ambelor direcții de dezvoltare, astfel încât, propunerile din cadrul acestuia vor urmări 

cu prioritate, prin propriile ținte, să contribuie la dezvoltarea economiei locale și a condițiilor de 

locuit. 

Obiectivele strategice subsumate Direcției de dezvoltare 1 „Dezvoltarea economiei locale” 

sunt următoarele: 

Obiective specifice: 

➢ OS 1.1 Consolidarea mediului de afaceri existent – care are în vedere întărirea 

poziției firmelor existente, consolidarea infrastructurii și serviciilor necesare 

dezvoltării afacerilor, eficientizarea relației cu administrația locală. 

➢ OS 1.2 Diversificarea mediului de afaceri prin valorificarea resurselor locale – prin 

promovarea unor domenii de specializare bazate pe avantajele, naturale, economice 

și a resurselor deținute, dezvoltarea infrastructurii și a unor servicii suport pentru 

start-up si dezvoltarea spiritului antreprenorial. Sprijinirea inițiativelor care 

dezvoltă bunuri și servicii (inclusiv servicii de sănătate, investigații, asistență și 

îngrijire) pentru piața și locuitorii din comunitățile apropiate. 

➢ OS 1.3 Dezvoltarea sectorului agricol și sprijinirea agriculturii. 

➢ OS 1.4 Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul. 

➢ OS 1.5 Dezvoltarea educațională. 

Obiectivele strategice subsumate Direcției de dezvoltare 2 „Creșterea calității locuirii” sunt 

următoarele: 

➢ OS 2.1 Regenerarea comunității – care implică finalizarea proiectelor de 

infrastructură a rețelelor urbane și folosirea acestora, implementarea unui sistem de 

trafic care să răspundă nevoilor rezidențiale dar și solicitărilor traficului de lucru; 

transformarea în spații de agrement a zonelor degradate. 

➢ OS2.2 Servicii publice și siguranța cetățenilor – dezvoltarea unor servicii sanitare 

de calitate și accesibile pentru cetățenii din comunitate și pentru cei din localitățile 

din zonă; modernizarea serviciilor sociale și de îngrijire; creșterea nivelului de 

siguranță a cetățenilor. 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

222 

➢ OS 2.3 Infrastructură culturală și de petrecerea timpului liber - îmbunătățirea 

echipamentelor colective, a infrastructurii culturale si de recreere pentru a spori 

atracția comunei, dezvoltarea unor programe culturale și promovarea unei agende 

publice de evenimente. 

Obiectivul strategic OBSC3 „Dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale”, 

asociat celor două direcții de dezvoltare – presupune întărirea capacității locale de planificare si 

de punere in practica a planurilor, măsurilor, proiectelor de dezvoltare și asociază alte două 

obiective comune: 

➢ OS 3.1 Proiecte în asociere - întărirea legăturilor, a parteneriatelor, creșterea 

comunicării cu localitățile vecine (chiar și de peste graniță) cu scopul de a dezvolta 

proiecte, activități care să justifice dezvoltarea unor serviciilor si echipamentelor 

comune, inclusiv legături de transport persoane, mărfuri sau date; 

➢ OS 3.2 Dezvoltarea accesului la serviciile publice - inclusiv on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 16 – Structura conceptului de dezvoltare: Direcții de dezvoltare și Obiective 

strategice 

 

Obiectivele strategice vor subsuma „Axe prioritare” specifice fiecărui obiectiv, care vor 

include tipuri concrete de intervenții într-un anumit domeniu. Aceste intervenții pot fi: proiecte, 

măsuri, planuri, intervenții etc., a căror realizare vor conduce la atingerea obiectivului vizat și la 

dezvoltarea domeniilor strategice. 
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În activitatea de selectare, prioritizare și planificare a intervențiilor, se va avea în vedere 

contribuția la realizarea cu prioritate a obiectivelor strategice, dar și rezultatele multiplicative și 

din alte planuri, cât și resursele disponibile. 

 

3.4. Identificarea soluțiilor de dezvoltare locală 

Direcție de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei locale 

Strategia de Dezvoltare Locală urmărește să dezvolte o comunitate cu un grad crescut de 

prosperitate, cu o populație activă economic, ale cărei nevoi cu privire la mediul de muncă și locuit 

sunt satisfăcute. Un grad crescut de prosperitate va fi atins prin crearea de oportunități pentru 

mediul de afaceri și prin valorificare mai bună a resurselor existente. 

Infrastructura, forța de muncă calificată, conectivitatea și suportul oferit de autorități sunt 

principalii factori care contribuie la deciziile de localizare ale agenților economici și cei la care se 

referă proiectele incluse în acest obiectiv. 

Infrastructura de afaceri se referă atât la spații necesare găzduirii de birouri și hale de 

producție cât și la dotările aferente și racordările la rețelele de utilități și transport. 

Dezvoltarea comunei nu poate fi privită altfel decât integrată în contextul teritorial în care 

este situată. Astfel, se consideră necesară atragerea investitorilor din regiune, prin crearea unor 

centre de colectare, precum și prin campanii de informare, elaborarea unui sistem stimulativ de 

taxe și impozite și încurajarea înființării și diversificării activităților economice. 

În economia locală, cea mai mare contribuție în cifra de afaceri o aduce domeniul 

transporturilor. 

 Se remarcă, totuși, că în cadrul unor domenii de activitate, activează câte o societate 

comercială sau niciuna, ceea ce implică un risc de creștere a șomajului. De aceea, se pune accent 

în prezenta Strategie pe încurajarea diversificării activităților economice existente, printr-o serie 

de proiecte propuse. 

Prin urmare, abordarea privind dezvoltarea economică a comunei Costești propune două 

direcții complementare, una de consolidare a mediului de afaceri existent și una de diversificare a 

mediului de afaceri prin valorificarea resurselor locale. 

Atât rolul economic pe care îl deține în prezent, cât și impactul de dezvoltare pe care îl 

poate exercita în continuare, motivează includerea turismului printre proiectele propuse în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare a comunei Costești. Pe termen scurt și mediu, acest sector ar putea aduce 

un aport la creșterea economică a comunei. 
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Obiectivele strategice subsumate Direcției de dezvoltare „Dezvoltarea economiei locale” 

sunt următoarele: 

 

DD. 1 Dezvoltarea economiei locale 

OS 1.1 

Consolidarea 

mediului de 

afaceri existent. 

OS 1.2 

Diversificarea 

mediului de 

afaceri prin 

valorificarea 

resurselor locale. 

OS 1.3 

Dezvoltarea 

sectorului 

agricol și 

sprijinirea 

agriculturii. 

OS 1.4 

Dezvoltarea unei 

comunități 

locale 

prietenoase cu 

mediul. 

OS 1.5 

Dezvoltarea 

educațională. 

Figura nr. 17 – Direcția de dezvoltare „Dezvoltarea economiei locale” și obiectivele 

strategice 

 

Pentru fiecare dintre aceste obiective strategice au fost identificate proiecte și intervenții, 

grupate pe axe prioritare care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

 

Tabelul nr. 49 – Direcția de dezvoltare „Dezvoltarea economiei locale” 

Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

O
S

 1
.1

 C
o
n

so
li

d
a
re

a
 m

ed
iu

lu
i 

d
e 

a
fa

ce
ri

 

ex
is

te
n

t.
 

Acțiuni directe de 

sprijinire a 

mediului de 

afaceri local. 

Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii locali și 

pentru fermierii care au producții bio. 

Promovarea comunei în mediul de afaceri pentru atragerea 

de noi investitori. 

Promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă și 

creditare pentru sectorul privat. 

Susținerea culturii antreprenoriale în rândul populației. 

Competitivitate prin inovare, digitalizare și dezvoltare 

economică. 

Consolidarea 

infrastructurii 

necesare 

Elaborarea unui sistem stimulativ de taxe și impozite (de 

exemplu: reducerea taxelor pentru domeniile economice 

încurajate pe plan local). 
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Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

dezvoltării 

afacerilor. 

Investiții pentru creșterea competitivității firmelor din 

comună, în particular a celor din ramurile economice cu 

tradiție și a celor care valorifică potențialul local. 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Costești. 

Modernizarea și reabilitarea drumurilor agricole din 

comună. 

O
S

 1
.2

 D
iv

er
si

fi
ca

re
a
 m

ed
iu

lu
i 

d
e 

a
fa

ce
ri

 p
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Sprijinirea 

creșterii 

economice a 

turismului. 

Realizarea și implementarea unui plan de marketing 

turistic care să ia în calcul toate posibilitățile de dezvoltare 

a turismului local. 

Includerea tuturor obiectivelor de patrimoniu în circuitul 

turistic în vederea atragerii de turiști. 

 

Sprijinirea 

creșterii 

economice și a 

afacerilor cu 

resurse locale. 

Sprijinirea investițiilor private în infrastructura turistică 

(cazare, agrement etc.) pentru susținerea start-up-urilor. 

 

Valorificarea potențialului turistic existent (cultural-

istoric, ecumenic, viti-vinicol, de vânătoare/ pescuit). 

 

O
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ru
lu

i 
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u
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Acțiuni directe de 

sprijinire a 

agriculturii. 

Sprijinirea instalării tinerilor fermieri. 

Susținerea sectorului agriculturii ecologice. 

Susținerea atestării produselor tradiționale și promovarea 

acestora, inclusiv în mediul online. 

Sprijinirea 

creșterii 

economice a 

agriculturii. 

Încurajarea înființării și funcționării administrative a 

grupurilor de producători și a altor forme asociative cu 

scop economic. 

Înființarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 

produselor locale. 

Amenajare piață agro-alimentară în comuna Costești. 

 
Prevenirea depozitării de deșeuri în albiile și pe malurile 

cursurilor de apă și decolmatarea acestora. 
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Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 
O

S
 1

.4
 D
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Susținerea și 

promovarea unui 

mediu sănătos. 

Promovarea și dezvoltarea economiei circulare. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - 

Grădinițele cu Program Normal Puntișeni și Chițcani. 

Consolidarea 

capacității de 

poluare a 

mediului.  

Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor. 

Modernizarea iluminatului public prin implementarea 

unui sistem de iluminat public cu panouri fotovoltaice. 

Intervenții asupra spațiilor degradate, inclusiv 

reintroducerea în circuitul rural al construcțiilor și 

terenurilor neutilizate. 

Amenajarea albiilor pâraielor din comună. 

Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite. 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice. 

Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de 

piste de biciclete. 

O
S

 1
.5

 D
ez
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. 

Consolidarea 

infrastructurii 

educaționale. 

Dezvoltarea și continuarea lucrărilor de reabilitare/ 

modernizare a școlilor din comuna Costești. 

Amenajare sală de sport în comuna Costești. 

Amenajare teren sport acoperit în localitatea Costești. 

Susținerea implementării inițiativelor de digitalizare (e-

educație). 

Înființarea unui centru comunitar pentru învățare 

permanentă. 

Înființarea infrastructurii pentru educația non-formală. 

Sprijin pentru 

promovarea 

culturii 

antreprenoriale. 

Susținerea dezvoltării de programe educaționale pentru 

crearea de abilități antreprenoriale (de exemplu campanii 

de informare privind dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale în rândul tinerilor, pentru facilitarea 

accesului acestora la finanțare de tip START-up. 
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Direcție de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii 

Cea de-a doua direcție urmărește creșterea calității vieții împreună cu creșterea atractivității 

comunei Costești, toate acestea conducând la diminuarea tendinței de relocare a tinerilor către 

orașe, reducerea gradului de îmbătrânire a populației și nu în ultimul rând atragerea și menținerea 

forței de muncă pe plan local. 

Obiectivele strategice subsumate „Creșterii calității locuirii”, sunt: 

 

DD. 2 Creșterea calității locuirii 

OS 2.1 Regenerarea 

comunității 

OS 2.2 Servicii publice și 

siguranța cetățenilor 

OS 2.3 Infrastructură 

culturală și de petrecerea 

timpului liber 

Figura nr. 18 – Direcția de dezvoltare „Creșterea calității locuirii” și obiectivele strategice 

 

Pentru fiecare dintre aceste obiective strategice au fost identificate proiecte și intervenții, 

grupate pe axe prioritare care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

 

Tabelul nr. 50 – Direcția de dezvoltare „Creșterea calității locuirii” 

Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

O
S

 2
.1

 R
eg

en
er

a
r
ea

 

co
m

u
n

it
ă
ți

i 

Modernizarea 

infrastructurii 

comunale 

Realizarea rețelei de camere de supraveghere în comună 

mai ales în parc și alte spații publice. 

Reabilitarea și întreținerea spațiilor verzi existente. 

Realizarea rețelelor 

de utilități 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă la nivelul întregii 

comune. 

Înființarea rețelei de canalizare și de epurarea a apelor 

uzate în satele comunei Costești. 

Modernizare stației de tratare a apei Costești. 

O
S

2
.2
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n
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Servicii de sănătate 

Derularea unor campanii de informare a populației pe 

teme medicale, în special campanii și programe de 

prevenție. 

Construire dispensar uman. 

Înființare centru medical de permanență. 
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Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

Servicii sociale 

Construirea unui centru de asistență socială în comuna 

Costești. 

Înființarea serviciilor de suport existente destinate 

persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile 

specifice ale acestora. 

Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, 

inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-

sociale). 

Sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor sociale. 

Înființarea și dotarea infrastructurii sociale destinate 

serviciilor sociale de tip nerezidențial - centru de zi. 

Înființarea și dotarea infrastructurii sociale destinate 

serviciilor sociale de tip rezidențial. 

Înființarea și dotarea centru și unități de îngrijire la 

domiciliu. 

Înființarea și dotarea unui centru multifuncțional. 

Dotarea pentru intervenții în caz de urgență cu utilaje și 

echipamente în comuna Costești. 

O
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Dezvoltarea vieții 

culturale 

Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial local 

Promovarea turistică a comunei Costești. 

Promovarea valorilor etno-folclorice în comunitatea locală 

prin achiziționarea de dotări specifice. 

Dezvoltarea activităților culturale și artistice din comună. 

Reabilitarea și dezvoltarea turistică  a ansamblului 

monument istoric Mănăstirea Pârvești. 

Sprijinirea întreprinzătorilor privați în deschiderea de 

afaceri în domeniul turistic. 

Promovarea 

activităților 

sportive 

Amenajare piste pentru practicarea cicloturismului. 

Construire centru sportiv. 
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Obiectiv 

strategic 

Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

Infrastructura de 

agrement 

Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement. 

Amenajare spațiu de joacă pentru copii. 

Amenajare centru comunal. 

 

Obiectiv Strategic Comun 3: Dezvoltarea și modernizarea administrației publice 

locale. 

Obiectivul strategic comun OBSC3 Dezvoltarea și modernizarea administrației publice 

locale, asociat celor două direcții de dezvoltare – presupune întărirea capacității locale de 

planificare și de punere în practică a planurilor, măsurilor, proiectelor de dezvoltare și asociază 

alte două obiective comune: 

 

OBSC 3 Dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale 

OBSC 3.1 Proiecte comune OBSC 3.2 Dezvoltarea accesului la serviciile 

publice, inclusiv online 

Figura nr. 19 – Obiectiv Strategic Comun 3: Dezvoltarea și modernizarea administrației 

publice locale și obiectivele strategice 

 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și 

inițiative, grupate în axe prioritare, care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în 

continuare: 

 

Tabelul nr. 51 – Obiectiv Strategic Comun 3: Dezvoltarea și modernizarea administrației 

publice locale 

 Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

O
B

S
C

 3
.1

 

P
ro

ie
ct

e 

co
m

u
n

e 

Inițiative comune 

pentru dezvoltarea 

mediului de 

afaceri. 

Campanii de informare în rândul fermierilor privind 

oportunitățile de finanțare a dezvoltării activităților 

agricole, inclusiv pentru crearea grupurilor de producători, 

în parteneriat cu reprezentanți ai finanțatorilor. 
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 Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri în ceea ce privește 

susținerea și promovarea forței de muncă calificată și 

necalificată din plan local. 

Inițiative comune 

pentru dezvoltarea 

serviciilor publice. 

Realizarea de parteneriate cu ONG-urile locale în 

probleme de asistență socială și integrare socială. 

Dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

prin parteneriat public-privat. 

Centru comunitar/de resurse/multifuncțional. 

Inițiative comune 

pentru 

educare/informare. 

Implementarea programelor de educație civică privind 

abordarea durabilă a mediului. 

Inițierea unor concursuri de artă din deșeuri/reciclabile în 

școlile din comună și mediatizarea rezultatelor. 

Sprijin pentru inițiativele civice locale în direcția 

protecției mediului. 

Schimburi culturale și acțiuni de colaborare cu alte 

localități. 
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Consolidarea 

relațiilor dintre 

autoritățile publice 

și cetățeni 

Dezvoltarea/modernizarea de instrumente în vederea 

informării rapide și eficiente a cetățenilor (de exemplu 

îmbunătățire site, dezvoltare aplicații de mobil pentru 

sesizări, inclusiv prin SMS, etc.). 

Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor 

publice. 

Dezvoltarea serviciilor de tip e-Sănătate prin 

implementarea platformelor de consultații online. 

Introducerea de servicii medicale/farmaceutice mobile 

pentru sprijinirea persoanelor în nevoie sau cu acces 

limitat la infrastructura de sănătate. 

Sprijin prin dotarea cu tablete a familiilor cu venituri mici. 

Implementarea de soluții de e-Learning în parteneriat cu 

Inspectoratul Județean Școlar (de exemplu google 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

231 

 Axa prioritară Politici/Programe/Măsuri 

classroom, kinderpedia etc.) pentru uz curent sau pentru 

situații de criză. 

Implementarea de soluții informatice de comunicare cu 

cetățenii de tip chestionare/feedback în vederea dezvoltării 

cât mai eficiente a actului administrativ. 

Creșterea 

capacității 

administrative 

Dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților 

Primăriei comunei Costești. 

Instruirea și dezvoltarea continuă, managerială și 

profesională a funcționarilor publici. 

Menținerea sistemului de management al calității la 

nivelul comunei. 

Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în vederea 

îmbunătățirii comunicării și a schimbului de informații pe 

toate nivelurile interne ale administrației publice locale. 

Dotarea cu echipamente IT&C performante în vederea 

îmbunătățirii actului administrativ. 

Acces gratuit la WI-FI în spațiile publice din comuna 

Costești. 

Achiziționarea de utilaje, echipamente pentru serviciile 

publice locale. 

 

3.5. Plan de acțiune 

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune implicarea activă a 

tuturor factorilor interesați de progresul economic și social al comunei Costești: instituții publice, 

organizații, asociații, investitori și cetățeni. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile 

a comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent. 

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie 

parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 
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Tabelul nr. 52 – Planul de acțiune 

Acțiunea Descrierea acțiunii propuse 

Stabilirea structurii 

de implementare 

Nominalizarea unui responsabil pentru implementarea strategiei, care să 

coordoneze procesul de implementare. 

Nominalizarea compartimentelor din cadrul Primăriei, responsabile de 

implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor 

prioritare corelate cu activitatea desfășurată. 

Alocarea resurselor Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect/măsură din 

cele propuse. 

Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de 

finanțare interne sau externe. 

Monitorizare, 

raportare, evaluare 

Pentru monitorizarea strategiei se recomandă analize semestriale cu 

privire la progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în 

atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic. 

Strategia poate fi revizuită anul sau ori de câte ori este cazul. Situații 

care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea 

surselor de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea 

programelor de finanțare aferente perioadei 2021–2027 sau după 

aprobarea strategiei județene/regionale, în urma căreia ar putea fi 

necesară o actualizare a proiectelor/măsurilor propuse în strategia 

comunei. 

 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele 

strategice ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea 

aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, trebuie definit 

acest sistem integrat de indicatori de rezultat, prin intermediul căruia instituția să-și autoevalueze 

continuu resursele de care dispune și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare locală se bazează, în principal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse. 
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Responsabilul sau echipa care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în 

considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile măsuri 

de prevenire a apariției acestora. 

 

Tabelul nr. 53 – Posibile riscuri în implementarea strategiei 

Riscuri Posibile măsuri de atenuare a riscurilor 

Lipsa resurselor 

financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării 

strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de 

finanțare, în special a surselor de finanțare externă. 

Întârzieri în 

implementare 

Stabilirea clară a responsabilităților pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei. 

 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste nivelurile prezentate în tabelul nr. 54. 

 

Tabelul nr. 54 – Niveluri de prioritate privind atingerea obiectivelor propuse 

Grad de prioritate Descrierea nivelului de prioritate 

Proiecte strategice care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice. 

Proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor 

strategice. 

Proiecte punctuale proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

 

Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția comunei. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele 

unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele 

obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

234 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama „matricea priorităților” sau „matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței: 

 

Tabelul nr. 55 – Clasificare proiectelor după criteriile importanței și urgenței 

Urgente și importante Urgente și puțin importante 

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 

comunității. 

 

Acțiune recomandată: de implementat 

imediat. 

Exemple: proiectele strategice, rezolvarea 

crizelor, proiectele care sunt aproape de 

finalizare; proiecte majore pentru care există 

surse de finanțare. 

Proiecte care rezolvă o problemă 

comunitară cu un anumit grad de urgență, dar 

care nu contribuie la atingerea unui obiectiv 

strategic. 

Acțiune recomandată: de delegat 

responsabilitățile pentru rezolvarea imediată. 

Exemple: proiecte pentru care există surse de 

finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă 

probleme curente. 

Puțin urgente și importante Puțin urgente și neimportante 

Proiecte majore care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare mai 

poate fi amânată pentru că nu se adresează unei 

nevoi urgente a comunității; sunt, în general, 

proiectele care fac diferența în dezvoltarea 

durabilă și necesită o planificare riguroasă. 

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor. 

Exemple: proiecte de infrastructură; proiecte 

strategice. 

Proiecte nesemnificative care sunt 

consumatoare de timp și de alte resurse, fără 

impact semnificativ – efortul aferent ar trebui 

redirecționat către alte tipuri de proiecte mai 

relevante. 

 

Acțiune recomandată: de evitat includerea în 

strategie. 

Exemple: proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice. 

 

 

4. Portofoliul de proiecte 

 

Acest capitol al strategiei vizează prezentarea proiectelor care au fost identificate în 

vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, pe fiecare obiectiv strategic. 
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Tabelul nr. 56 – Portofoliul de proiecte 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE 1 – „Dezvoltarea economiei locale” 

1 OS 1.1 

Consolidarea 

mediului de 

afaceri existent. 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 1 – „O 

Europă mai 

inteligentă”. 

Acordarea de facilități pentru 

întreprinzătorii locali, precum și 

pentru fermierii care au activități 

bio. 

Obiectiv: stimularea întreprinzătorilor 

locali. 

Activități: 

▪ campanii de promovare; 

▪ acordarea de facilități operatorilor 

economici. 

 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Promovarea comunei în mediul de 

afaceri pentru atragerea de noi 

investitori. 

Obiectiv: îmbunătățirea nivelului de trai 

din comuna Costești. 

Activități: 

▪ facilitarea accesului la utilități pentru 

operatorii economici; 

▪ campanii de promovare; 

▪ acordarea de facilități operatorilor 

economici. 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Promovarea oportunităților de 

finanțare nerambursabilă și creditare 

pentru sectorul privat. 

Obiectiv: dezvoltarea economiei locale. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării 

sau modernizării întreprinderilor. 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Susținerea culturii antreprenoriale în 

rândul populației. 

Obiective: 

▪ diversificarea activităților economice 

în comuna Costești; 

▪ promovarea antreprenoriatului prin 

înființare, dezvoltare si 

operaționalizare incubatoare și 

acceleratoare de afaceri. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării 

sau modernizării întreprinderilor. 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Competitivitate prin inovare, 

digitalizare și dezvoltare economică. 

Obiectiv: fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul cetățenilor și al 

companiilor. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării 

sau modernizării întreprinderilor. 

 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Elaborarea unui sistem stimulativ de 

taxe și impozite. 

Obiectiv: încurajarea atât a investitorilor 

locali, cât și a celor din afara comunității. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

pentru stimularea înființării sau 

modernizarea întreprinderilor. 

 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Investiții pentru creșterea 

competitivității firmelor din 

comună, în particular a celor din 

Obiectiv: stimularea operatorilor 

economici în valorificarea potențialului 

local. 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

ramurile economice cu tradiție și a 

celor care valorifică potențialul 

local. 

Activități: 

▪ înființarea unei piețe en-gros care să 

atragă producătorii agricoli din zonă. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

în comuna Costești. 

Obiective: 

▪ creșterea siguranței de deplasare a 

locuitorilor pe drumurile locale; 

▪ îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate; 

▪ dezvoltarea economico-socială a 

comunei. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ reabilitare și asfaltare; 

▪ amenajarea trotuarelor aferente 

drumului reabilitat; 

▪ amenajarea șanțurilor și podețelor; 

▪ montare indicatoare rutiere; 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ alte lucrări necesare conform 

expertizei tehnice. 

 

Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor agricole din comună. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea gradului de acces la 

terenurile agricole; 

▪ dezvoltarea agriculturii locale. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ reabilitare și pietruire/asfaltare 

drumuri agricole; 

▪ amenajare șanțuri pe lungimea 

drumurilor; 

▪ semnalizare corespunzătoare cu 

indicatoare. 

POR 2021-2027. 

POCIDIF 2021-

2027. 

POEO 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

2 OS 1.2 

Diversificarea 

mediului de 

Realizarea și implementarea unui 

plan de marketing turistic care să ia 

Obiectiv: dezvoltarea afacerilor din 

sectorul turistic. 

 

POR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

afaceri prin 

valorificarea 

resurselor 

locale. 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 5 – „O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni”. 

în calcul toate posibilitățile de 

dezvoltare a turismului local. 

Activități: 

▪ campanii de informare privind 

dezvoltarea afacerilor din sectorul 

turistic și atragerea de vizitatori. 

Includerea tuturor obiectivelor de 

patrimoniu în circuitul turistic în 

vederea atragerii de turiști. 

Obiective:  

▪ conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural; 

▪ punerea în valoare a identității 

culturale locale. 

Activități: 

▪ elaborarea de studii și cercetări despre 

patrimoniul imaterial local; 

▪ reconstituirea unor tradiții și 

obiceiurilor locale. 

POR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Sprijinirea investițiilor private în 

infrastructura turistică (cazare, 

agrement etc.) pentru susținerea 

start-up-urilor. 

Obiective: 

▪ dezvoltarea economică a comunității 

locale; 

▪ creșterea calității vieții; 

POR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ dezvoltarea turistică a comunei 

Costești. 

Activități: 

▪ sprijin pentru întreprinzătorii privați 

în deschiderea de afaceri în domeniul 

turistic. 

Valorificarea potențialului turistic 

existent (cultural-istoric, ecumenic, 

viti-vinicol, de vânătoare/ pescuit). 

Obiectiv: punerea în valoare a 

obiectivelor turistice din comuna Costești 

și a patrimoniului natural. 

Activități: 

▪ campanii de informare, afișe 

publicitare. 

POR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

3 OS 1.3 

Dezvoltarea 

sectorului 

agricol și 

sprijinirea 

agriculturii și 

silviculturii. 

Sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri. 

Obiective: 

▪ stimularea tinerilor fermieri; 

▪ stimularea economiei locale. 

Activități: 

▪ sprijin pentru întreprinzătorii privați 

în deschiderea de afaceri în domeniul 

agriculturii. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 1 – „O 

Europă mai 

inteligentă”. 

Susținerea sectorului agriculturii 

ecologice. 

Obiective: 

▪ stimularea sectorului agricol pentru o 

agricultură ecologică; 

▪ stimularea economiei locale. 

Activități: 

▪ sprijin pentru întreprinzătorii privați 

care activează în domeniul 

agriculturii, dar și a locuitorilor 

comunei pentru o agricultură 

ecologică. 

 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Susținerea atestării produselor 

tradiționale și promovarea acestora, 

inclusiv în mediul online. 

Obiective: 

▪ promovarea produselor tradiționale; 

▪ stimularea economiei locale. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

produselor tradiționale, în special în 

mediul online. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Înființarea / dezvoltarea / 

modernizarea și dotarea 

infrastructurii de valorificare a 

produselor locale. 

Obiective: 

▪ creșterea gradului de consum al 

produselor locale; 

▪ stimularea economiei locale. 

Activități: 

▪ măsuri pentru înființarea și dotarea 

infrastructurii de valorificare a 

produselor locale. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Amenajare piață agro-alimentară în 

comuna Costești 

Obiective: 

▪ creșterea gradului de consum al 

produselor locale; 

▪ creșterea pieței de desfacere prin 

sprijinul operatorilor economici. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ execuția de lucrări privind amenajarea 

pieței. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

244 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Încurajarea înființării și funcționării 

administrative a grupurilor de 

producători și a altor forme 

asociative cu scop economic. 

Obiective: 

▪ adaptarea producției și a produselor 

producătorilor care sunt membri ai 

acestor grupuri la cerințele pieței; 

▪ introducerea în comun a produselor pe 

piață; 

▪ stabilirea unor norme comune privind 

informarea asupra producției, 

acordând o atenție deosebită recoltării 

și disponibilității; 

▪ realizarea unor activități care pot fi 

desfășurate de către grupurile de 

producători și a altor forme asociative 

cu scop economic. 

Activități: 

▪ campanii de informare privind 

importanța înființării și funcționării 

administrative a grupurilor de 

producători; 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ alte măsuri specifice pentru susținerea 

asocierii și funcționării grupurilor de 

producători. 

4 OS 1.4 

Dezvoltarea 

unei comunități 

locale 

prietenoase cu 

mediul. 

 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 2 – „O 

Europă mai 

verde”. 

Prevenirea depozitării de deșeuri în 

albiile și pe malurile cursurilor de 

apă și decolmatarea acestora. 

Obiectiv: dezvoltarea responsabilității 

cetățenilor pentru protejarea mediului 

înconjurător. 

Activități: 

▪ campanii de informare, afișe 

publicitare; 

▪ decolmatarea pârâurilor din comună. 

 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Promovarea și dezvoltarea 

economiei circulare. 

Obiective: 

▪ promovarea unui model de producție 

și consum care implică partajarea, 

reutilizarea, repararea, renovarea și 

reciclarea materialelor și produselor 

existente cât mai mult posibil; 

▪ extinderea ciclului de viață al 

produselor. 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Activități: 

▪ promovarea conceptului de economie 

circulară; 

▪ adaptarea modelului de economie 

circulară în ceea ce privește serviciile 

publice. 

Creșterea eficienței energetice în 

clădirile publice – Grădinițele cu 

Program Normal Puntișeni și 

Chițcani. 

Obiectiv: creșterea eficienței energetice 

în clădirile publice, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ îmbunătățirea izolației termice a 

anvelopei clădirii, șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri de 

consolidare a acesteia; 

▪ implementarea sistemelor de 

management al funcționării 

consumurilor energetice; 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ alte măsuri conform expertizei. 

Îmbunătățirea sistemului de 

colectare al deșeurilor. 

Obiectiv: reducerea poluării și creșterea 

calității vieții. 

Activități: 

▪ montarea coșuri de gunoi stradale; 

▪ campanii de informare și promovare 

privind colectarea selectivă a 

deșeurilor. 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Modernizarea iluminatului public 

prin implementarea unui sistem de 

iluminat public cu panouri 

fotovoltaice. 

Obiectiv: Reducerea consumului de 

energie și a cheltuielilor anuale de 

întreținere cu iluminatul public ale 

autorităților publice locale prin 

implementarea sistemului de iluminat 

public cu panouri solare. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ obținerea avizelor și autorizațiilor 

necesare lucrării; 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ construirea obiectivului; 

▪ obținerea licenței de producere a 

energiei electrice. 

Intervenții asupra spațiilor 

degradate, inclusiv reintroducerea în 

circuitul rural al construcțiilor și 

terenurilor neutilizate. 

Obiective: 

▪ revitalizarea mediului rural; 

▪ reducerea gradului de poluare; 

▪ regenerarea terenurilor dezafectate. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ identificarea terenurilor dezafectate; 

▪ identificarea celor mai bune măsuri 

privind regenerarea terenurilor 

dezafectate; 

▪ implementarea măsurilor privind 

regenerarea terenurilor dezafectate. 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Amenajarea albiilor pâraielor din 

comună. 

Obiective: 

▪ prevenirea sau minimalizarea riscului 

de inundații; 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ reducerea gradului de poluare. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

▪ implementarea măsurilor privind 

amenajarea albiilor pâraielor. 

 

 

Împăduriri și crearea de suprafețe 

împădurite. 

Obiective: 

▪ reducerea concentrației de gaze cu 

efect de seră din atmosferă prin 

captarea CO2; 

▪ reducerea eroziunii solului; 

▪ creșterea retenției apei în sol; 

▪ adaptarea agriculturii la schimbările 

climatice așteptate, caracterizate prin 

creșterea temperaturilor; 

▪ evitarea alunecărilor de teren. 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ identificarea terenurilor; 

▪ identificarea celor mai bune măsuri 

privind împădurirea și crearea de 

suprafețe împădurite; 

▪ implementarea măsurilor. 

Măsuri de adaptare la schimbările 

climatice. 

Obiectiv: reducerea pe termen lung a 

efectelor provocate de schimbările 

climatice. 

Activități: 

▪ măsuri specifice pentru adaptare la 

schimbările climatice. 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Dezvoltarea transportului 

nemotorizat, prin crearea de piste de 

biciclete. 

Obiectiv: promovarea transportului 

nemotorizat. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

PODD 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ amenajare piste de biciclete; 

▪ semnalizare corespunzătoare cu 

indicatoare; 

▪ acțiuni de informare și promovare. 

5 OS 1.5 

Dezvoltarea 

educațională. 

 

 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 4 – „O 

Europă mai 

socială”. 

Dezvoltarea și continuarea lucrărilor 

de reabilitare/modernizare a școlilor 

din comuna Costești. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea accesului la 

infrastructura educațională; 

▪ asigurarea unui sistem educațional 

calitativ pentru reducerea 

discrepanțelor între mediul rural și 

mediul urban. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

▪ construirea noii infrastructuri; 

▪ achiziționarea și punerea în funcțiune 

a dotărilor specifice. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Amenajare sală de sport în comuna 

Costești. 

Obiectiv: promovarea sportului în rândul 

elevilor și tinerilor. 

Activități: 

▪ identificarea terenului; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

▪ construire sală de sport; 

▪ dotarea noii infrastructuri. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Amenajare teren sport acoperit în 

localitatea Costești. 

Obiectiv: promovarea sportului în rândul 

elevilor și tinerilor. 

Activități: 

▪ identificarea terenului; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

▪ construire teren de sport; 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ dotarea noii infrastructuri. 

Susținerea implementării 

inițiativelor de digitalizare (e-

educație). 

Obiectiv: fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul elevilor și 

tinerilor. 

Activități: 

▪ campanii de informare și promovare a 

programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea 

digitalizării. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Înființarea unui centru comunitar 

pentru învățare permanentă. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

educație pentru adulții dezavantajați. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ achiziționarea de dotări specifice; 

▪ realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

▪ susținerea programelor de învățare 

pentru învățarea permanentă. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Înființarea infrastructurii pentru 

educația non-formală. 

Obiectiv: realizarea unui proces 

educațional optim dezvoltării armonioase 

a personalității copiilor. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ achiziționarea de dotări specifice 

pentru educația non-formală; 

▪ susținerea programelor de învățare 

prin acțiune, învățarea de la egali și 

activități de voluntariat. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Susținerea dezvoltării de programe 

educaționale pentru crearea de 

abilități antreprenoriale. 

Obiectiv: fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul elevilor. 

Activități: 

▪ campanii de informare privind 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale 

în rândul tinerilor, pentru facilitarea 

accesului acestora la finanțare de tip 

START-up. 

POEO 2021-2027. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE 2 – „Creșterea calității locuirii” 

6 OS 2.1 

Regenerarea 

comunității 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde:  

O.P. 1 – „O 

Europă mai 

inteligentă”. 

O.P. 2 – „O 

Europă mai 

verde”. 

O.P. 3 – „O 

Europă mai 

conectată”. 

Realizarea rețelei de camere de 

supraveghere în comună mai ales în 

spațiile publice. 

Obiectiv: creșterea nivelului de siguranță 

al populației. 

Activități: 

▪ realizarea sistemului de siguranță și 

supraveghere video în scopul 

asigurării ordinii și liniștii publice și a 

prevenirii și sancționării furturilor și a 

altor ilegalități; 

▪ campanii de promovare privind 

măsurile de siguranță ale cetățenilor. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Reabilitarea și întreținerea spațiilor 

verzi existente. 

Obiectiv: respectarea normelor ecologice 

și de sănătate publică. 

Activități: 

▪ lucrări specifice privind reabilitarea și 

întreținerea spațiilor verzi. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 

Extinderea rețelei de alimentare cu 

apă la nivelul întregii comune. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea rețelei de alimentare 

existente; 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

O.P. 4 – „O 

Europă mai 

socială”. 

O.P. 5 – „O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni”. 

▪ îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală; 

▪ facilitarea accesului tuturor 

locuitorilor din comuna Costești la 

utilități. 

Activități: 

▪ realizarea sistemului de alimentare cu 

apă potabilă în comună. 

 

Înființarea rețelei de canalizare și de 

epurarea a apelor uzate în satele 

comunei Costești. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală; 

▪ facilitarea accesului tuturor 

locuitorilor din comuna Costești la 

utilități. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ asigurarea condițiilor tehnice pentru 

posibilitatea racordării populației la 

rețeaua de canalizare; 

▪ realizarea rețelei de canalizare în 

comună. 

Modernizare stației de tratare a apei 

Costești 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală; 

▪ mai bună tratare și distribuție a apei 

potabile, oferind în același timp soluții 

eficiente de colectare și tratare a apei 

uzate. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ asigurarea condițiilor tehnice pentru 

modernizarea stației de tratare a apei; 

▪ realizarea lucrărilor specifice. 

 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

7 OS 2.2 Servicii 

publice și 

siguranța 

cetățenilor 

 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 4 – „O 

Europă mai 

socială” 

Derularea unor campanii de 

informare a populației pe teme 

medicale, în special campanii și 

programe de prevenție. 

Obiective: 

▪ conștientizarea populației cu privire la 

programele de prevenție a bolilor; 

▪ reducerea poluării și creșterea calității 

vieții. 

Activități: 

▪ campanii de informare a cetățenilor cu 

privire la sănătatea publică. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Construire dispensar uman. Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura de 

sănătate; 

▪ îmbunătățirea serviciilor medicale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființarea 

dispensarului uman. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Înființare centru medical de 

permanență. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura de 

sănătate; 

▪ îmbunătățirea serviciilor medicale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființare 

centru medical de permanență. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Construirea unui centru de asistență 

socială în comuna Costești. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ lucrări specifice pentru înființare unui 

centru de asistență socială. 

Înființarea, serviciilor de suport 

destinate persoanelor din grupuri 

vulnerabile bazate pe nevoile 

specifice ale acestora. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființare 

serviciilor de suport pentru persoanele 

din grupuri vulnerabile. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Sprijinirea dezvoltării și furnizării de 

servicii sociale, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare integrate 

(medico-sociale). 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru furnizarea de 

servicii sociale. 

Sprijinirea și dezvoltarea 

întreprinderilor sociale. 

Obiectiv: îmbunătățirea serviciilor 

sociale. 

Activități: 

▪ implementarea unor măsuri de sprijin 

în conformitate cu prevederile Legii 

administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ atribuirea unor spații și/sau terenuri 

aflate în domeniul public al unităților 

administrativ-teritoriale, în scopul 

desfășurării activităților pentru care 

le-a fost acordată marca socială; 

▪ sprijin, în promovarea produselor 

realizate și/sau furnizate, serviciilor 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

prestate ori lucrărilor executate în 

comunitate, precum și în identificarea 

unor piețe de desfacere a acestora; 

▪ sprijin în promovarea turismului și 

activităților conexe acestuia, prin 

valorificarea patrimoniului istoric și 

cultural local; 

▪ scutiri de taxe acordate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare 

etc. 

Înființarea și dotarea infrastructurii 

sociale destinate serviciilor sociale 

de tip nerezidențial - centru de zi. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființarea și 

dotarea serviciilor sociale 

nerezidențiale – centre de zi.. 

Înființarea și dotarea infrastructurii 

sociale destinate serviciilor sociale 

de tip rezidențial. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființarea și 

dotarea serviciilor sociale de tip 

rezidențial. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Înființarea și dotarea unui centru 

și/sau unitate de îngrijire la 

domiciliu. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființarea și 

dotarea unui centru și/sau unitate de 

îngrijire la domiciliu. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

Înființarea și dotarea unui centru 

multifuncțional. 

Obiective: 

▪ creșterea accesului la infrastructura 

socială; 

▪ îmbunătățirea serviciilor sociale. 

Activități: 

▪ identificarea grupului țintă; 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ lucrări specifice pentru înființarea și 

dotarea unui centru multifuncțional. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Dotarea pentru intervenții în caz de 

urgență cu utilaje și echipamente în 

comuna Costești. 

Obiectiv: creșterea capacității de 

intervenție în caz de urgență. 

Activități: 

▪ identificarea și achiziționare 

necesarului de utilaje și echipamente. 

POR 2021-2027. 

POIDS 2021-2027. 

POEO 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

8 OS 2.3 

Infrastructură 

culturală și de 

petrecerea 

timpului liber 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

O.P. 5 – „O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Punerea în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial local. 

Obiective: 

▪ conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural; 

▪ punerea în valoare a identității 

culturale locale. 

Activități: 

▪ elaborarea de studii și cercetări despre 

patrimoniul imaterial local; 

▪ reconstituirea unor tradiții și 

obiceiurilor locale. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Promovarea turistică a comunei 

Costești. 

Obiective: 

▪ creșterea numărului de turiști care 

tranzitează comuna; 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

 ▪ punerea în valoare a obiectivelor 

turistice din comună și a patrimoniului 

natural. 

Activități: 

▪ elaborarea de materiale de informare 

și promovare turistică. 

Bugetul de Stat. 

Promovarea valorilor etno-folclorice 

în comunitatea locală prin 

achiziționarea de dotări specifice. 

Obiective: 

▪ creșterea calității vieții; 

▪ conservarea și promovarea tradițiilor 

locale. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ achiziționarea de dotări specifice 

pentru organizațiile locale care au ca 

scop principal promovarea valorilor 

etno-folclorice. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Dezvoltarea activităților culturale și 

artistice din comună. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea serviciilor culturale; 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ diversificarea activităților 

recreaționale și culturale pentru 

populația rurală; 

▪ reducerea discrepanțelor rural-urban. 

Activități: 

▪ realizarea de parteneriate APL-ONG; 

▪ sprijin pentru organizarea 

evenimentelor/activităților culturale; 

▪ identificarea unor surse de finanțare. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

Reabilitarea și dezvoltarea turistică  

a ansamblului monument istoric 

Mănăstirea Pârvești. 

Obiective: 

▪ punerea în valoare a obiectivelor 

turistice din comună și a patrimoniului 

natural; 

▪ creșterea numărului de turiști care 

tranzitează comuna. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ execuția lucrărilor. 

Sprijinirea întreprinzătorilor privați 

în deschiderea de afaceri în 

domeniul turistic. 

Obiective: 

▪ dezvoltarea economică a comunității 

locale; 

▪ creșterea calității vieții; 

▪ dezvoltarea turistică a comunei. 

Activități: 

▪ susținerea întreprinzătorilor privați în 

deschiderea de afaceri în domeniul 

turistic. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Amenajare piste pentru practicarea 

cicloturismului. 

Obiective: 

▪ creșterea calității vieții; 

▪ îmbunătățirea aspectului zonei rurale 

din centrul localităților. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ amenajare parcare, toalete pentru 

turiști, spații verzi, pavaj etc. 

Construire centru sportiv. Obiective: 

▪ îmbunătățirea infrastructurii 

recreative; 

▪ diversificarea activităților sportive din 

comună; 

▪ crearea unui punct de atracție modern 

pentru locuitorii comunei. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ amenajare spațiu pentru executarea 

construcțiilor; 

▪ construcție și alte anexe. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Dezvoltarea infrastructurii de 

recreere și agrement. 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea gradului de atracție a 

teritoriului rural; 

▪ oferirea unor servicii de calitate 

cetățenilor; 

▪ reducerea discrepanțelor între mediul 

rural și cel urban. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ amenajare parcuri; 

▪ dotarea cu mobilier stradal: bănci, 

coșuri de gunoi ș.a.; 

▪ plantarea de pomi la aliniamentele 

stradale etc. 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Amenajare spațiu de joacă pentru 

copii. 

 

 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Obiective: 

▪ îmbunătățirea gradului de atracție a 

teritoriului rural; 

▪ oferirea unor servicii de calitate 

cetățenilor; 

▪ reducerea discrepanțelor între mediul 

rural și cel urban. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ amenajare spațiu; 

▪ dotarea spațiului de joacă cu bănci, 

balansoare, scrâncioburi, tobogane, 

arcade de cățărat și altele. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

Amenajare centru comunal. Obiective: 

▪ crearea unui centru local mai atractiv 

pentru cetățeni și turiști; 

POR 2021-2027. 

PNS 2021-2027. 

Bugetul local. 

2021-2027 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Scr%C3%A2nciob&action=edit&redlink=1
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ oferirea unor servicii de calitate 

cetățenilor; 

▪ reducerea discrepanțelor dintre mediul 

rural și cel urban. 

Activități: 

▪ realizarea documentațiilor tehnico-

economice; 

▪ realizarea procedurilor de achiziții 

pentru servicii și lucrări; 

▪ amenajare zonă de promenadă; 

▪ amenajare spații verzi. 

Bugetul de Stat. 

OBIECTIV STRATEGIC COMUN 3 – Dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale. 

9 OBSC 3.1 

Proiecte comune 

 

 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

Campanii de informare în rândul 

fermierilor privind oportunitățile de 

finanțare a dezvoltării activităților 

agricole, inclusiv pentru crearea 

grupurilor de producători, în 

parteneriat cu reprezentanți ai 

finanțatorilor. 

Obiectiv: crearea grupurilor de 

producători, în parteneriat cu 

reprezentanți ai finanțatorilor. 

Activități: 

▪ campanii de promovare și informare 

privind oportunitățile de finanțare a 

dezvoltării activităților agricole. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

care răspunde: 

O.P. 5 – „O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

ONG-uri în ceea ce privește 

susținerea și promovarea forței de 

muncă calificată și necalificată din 

plan local. 

Obiectiv: promovarea forței de muncă 

calificată și necalificată din plan local. 

Activități: 

▪ inițierea de parteneriate între ONG-uri 

și agenți economici din plan local. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Realizarea de parteneriate cu ONG-

urile locale în probleme de asistență 

socială și integrare socială. 

Obiectiv: consolidarea relațiilor public-

private prin parteneriate cu Direcție 

Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vaslui și susținerea activității 

ONG-urilor. 

Activități: 

▪ inițierea de parteneriate între ONG-uri 

și instituții care oferă servicii de 

asistență socială în vederea rezolvării 

problemelor sociale. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale prin 

parteneriat public-privat. 

Obiectiv: consolidarea relațiilor public-

private prin parteneriate cu Direcție 

Generală de Asistență Socială și Protecția 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

274 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Copilului Vaslui și susținerea activității 

ONG-urilor. 

Activități: 

▪ inițierea de parteneriate între ONG-uri 

și instituții care oferă servicii de 

asistență socială în vederea rezolvării 

problemelor sociale. 

Centru comunitar/de resurse 

multifuncțional. 

Obiective: 

▪ susținerea cooperării și asocierea; 

▪ consolidarea relațiilor public-private 

prin parteneriate și susținerea 

activității ONG-urilor. 

Activități: 

▪ construire centru comunitar sau de 

resurse pentru servicii medicale/ 

incubator de afaceri/ONG-uri, în 

funcție de necesitățile locale care vor 

fi identificate. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Implementarea programelor de 

educație civică privind abordarea 

durabilă a mediului. 

Obiectiv: educația în rândul cetățenilor, 

privind protejarea mediului. 

Activități: 

▪ inițierea de parteneriate între ONG-uri 

și instituții care oferă educație civică 

privind abordarea durabilă a mediului. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Inițierea unor concursuri de artă din 

deșeuri/reciclabile în școlile din 

comună și mediatizarea rezultatelor. 

Obiectiv: educația în rândul elevilor, 

privind protejarea mediului. 

Activități: 

▪ inițierea de parteneriate educaționale 

între Primărie și școlile din comună. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Sprijin pentru inițiativele civice 

locale în direcția protecției mediului. 

Obiectiv: dezvoltarea spiritului civic al 

cetățenilor, privind protejarea mediului. 

Activități: 

▪ campanie de informare cu privire la 

spiritului civic al cetățenilor, privind 

protejarea mediului. 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Schimburi culturale și acțiuni de 

colaborare cu alte localități. 

Obiective: 

▪ creșterea gradului de cooperare; 

PODTI 2021-2027. 

PNDR 2021-2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ îmbunătățirea procesului 

administrativ local. 

Activități: 

▪ inițierea demersurilor de înfrățire cu 

localități; 

▪ schimburi de experiență pe diverse 

teme cu localități din alte state. 

 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

10 OBSC 3.2 

Dezvoltarea 

accesului la 

serviciile 

publice, inclusiv 

online 

 

 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde: 

Dezvoltarea/modernizarea de 

instrumente în vederea informării 

rapide și eficiente a cetățenilor (de 

exemplu îmbunătățire site, 

dezvoltare aplicații de mobil pentru 

sesizări, inclusiv prin SMS etc.). 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru 

populația comunei. 

Activități: 

▪ actualizarea site-ului Primăriei 

periodic; 

▪ dezvoltare aplicațiilor de mobil pentru 

sesizări etc. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Dezvoltarea, modernizarea și 

diversificarea serviciilor publice. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru 

populația comunei. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

O.P. 1 – „O 

Europă mai 

inteligentă” 

Activități: 

▪ cursuri de formare profesională pentru 

angajații compartimentelor de 

specialitate pentru îmbunătățirea 

activității; 

▪ participarea la conferințe și seminarii; 

▪ schimburi de experiență etc. 

Bugetul de Stat. 

Dezvoltarea serviciilor de tip e-

Sănătate prin implementarea 

platformelor de consultații online. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile de sănătate prin implementarea 

platformelor de consultații online. 

Activități: 

▪ implementarea platformelor de 

consultații medicale online. 

 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Introducerea de servicii medicale/ 

farmaceutice mobile pentru 

sprijinirea persoanelor în nevoie sau 

cu acces limitat la infrastructura de 

sănătate. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile de sănătate prin introducerea de 

servicii medicale și/sau farmaceutice 

mobile pentru persoanelor aflate în 

nevoie. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Activități: 

▪ realizarea de parteneriate cu medici și 

farmaciști care să ofere servicii 

medicale și/sau farmaceutice mobile 

pentru persoanelor aflate în nevoie. 

Sprijin prin dotarea cu tablete a 

familiilor cu venituri mici. 

Obiectiv: susținerea elevilor care provin 

din familii dezavantajate pentru a avea 

acces la învățământul online atunci când 

este nevoie. 

Activități: 

▪ stabilirea grupului țintă; 

▪ analiza economică privind bugetul 

alocat; 

▪ demararea procedurilor de achiziție 

publică a tabletelor necesare. 

 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Implementarea de soluții de e-

Learning în parteneriat cu 

Inspectoratul Județean Școlar (de 

Obiectiv: sprijinirea elevilor pentru 

învățământul online atunci când este 

nevoie sau pentru uz curent. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

exemplu google classroom, 

kinderpedia etc.) pentru uz curent 

sau pentru situații de criză. 

Activități: 

▪ realizarea parteneriatului cu 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui; 

▪ campanii de informare a elevilor cu 

privire la soluțiile e-Learning. 

Bugetul de Stat. 

Implementarea de soluții 

informatice de comunicare cu 

cetățenii de tip chestionare/feedback 

în vederea dezvoltării cât mai 

eficiente a actului administrativ. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru 

populația comunei. 

Activități: 

▪ dezvoltare aplicațiilor informatice 

care să permită cetățenilor să 

comunice, ori de câte ori este nevoie, 

cu administrația locală. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Dezvoltarea competențelor digitale 

ale tuturor angajaților Primăriei 

comunei Costești. 

Obiectiv: îmbunătățirea competențelor 

digitale ale tuturor angajaților Primăriei. 

Activități: 

▪ cursuri de formare profesională pentru 

angajați; 

▪ participarea la conferințe și seminarii; 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ schimburi de experiență etc. 

Instruirea și dezvoltarea continuă, 

managerială și profesională a 

funcționarilor publici. 

Obiectiv: îmbunătățirea competențelor 

managerială și profesionale ale 

funcționarilor publici. 

Activități: 

▪ cursuri de formare profesională pentru 

funcționarii publici; 

▪ participarea la conferințe și seminarii; 

▪ schimburi de experiență etc. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Menținerea sistemului de 

management al calității la nivelul 

comunei. 

Obiectiv: menținerea sistemului de 

management al calității la nivelul 

comunei. 

Activități: 

▪ obținerea rezultatelor, în raport cu 

obiectivele calității, pentru 

satisfacerea necesităților, așteptărilor 

și cerințelor. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Dezvoltarea unui sistem informatic 

integrat în vederea îmbunătățirii 

 

 

POCIDIF 2021-

2027. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

comunicării și a schimbului de 

informații pe toate nivelurile interne 

ale administrației publice locale. 

Obiective: 

▪ susținerea digitalizării în beneficiul 

cetățenilor; 

▪ îmbunătățirea comunicării și a 

schimbului de informații pe toate 

nivelurile interne ale administrației 

publice locale; 

Activități: 

▪ dezvoltare aplicațiilor informatice 

care să permită o bună comunicare și 

un schimb de informații calitativ pe 

toate nivelurile interne ale 

administrației publice locale; 

▪ implementare de măsuri pentru 

stimularea dezvoltării tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor; 

▪ dezvoltarea sistemului on-line 

implementat prin digitalizarea unor 

noi servicii. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

Dotarea cu echipamente IT & C 

performante în vederea îmbunătățirii 

actului administrativ. 

Obiective: 

▪ creșterea gradului de utilizare al 

tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor; 

▪ susținerea conectivității. 

Activități: 

▪ analiza economică privind bugetul 

alocat; 

▪ demararea procedurilor de achiziție 

publică a echipamentelor IT & C 

performante. 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 

Acces gratuit la WI-FI în spațiile 

publice din comuna Costești. 

Obiectiv: promovarea accesului gratuit la 

WI-FI în spații publice și clădirile 

publice. 

Activități: 

▪ realizarea documentației tehnico-

economice; 

▪ achiziționarea echipamentelor; 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv 

strategic 

Proiect Obiective și activități Potențiale surse de 

finanțare 

Termen 

▪ montajul și punerea în funcțiune a 

sistemului WI-FI. 

Achiziționarea de utilaje, 

echipamente pentru serviciile 

publice locale. 

Obiectiv: îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru 

populația rurală. 

Activități: 

▪ analiza economică privind bugetul 

alocat; 

▪ demararea procedurilor de achiziție de 

utilaje și echipamente pentru serviciul 

public de administrare a domeniului 

public 

POCIDIF 2021-

2027. 

Bugetul local. 

Bugetul de Stat. 

2021-2027 
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5. Potențiale surse de finanțare 

 

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există 

resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod 

tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, 

infrastructură activități cu caracter social etc.). Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, 

educație, cultură, protecția mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare 

internațională, drepturi civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.  

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021-

2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări: 

a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective 

ale Politicii de Coeziune U.E.; 

b) Fonduri de la bugetele naționale; 

c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanțatori 

(inclusiv de la Uniunea Europeană): 

▪ Guvernul României - guvernele sau ambasadele unor state străine; 

▪ instituții financiare internaționale (de exemplu: BERD, Banca Mondială 

etc.); 

▪ fundații sau alte organizații naționale sau internaționale; 

▪ companii; 

▪ bănci active în România. 

 

5.1. Fonduri structurale și de coeziune 

a) Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 

obiective principale stabilite pentru perioada 2021-2027. 

Analizând obiectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 

digitalizării și al economiei circulare. 

Elemente de noutate pentru perioada 2021-2027. Plecând de la propunerea Comisiei din 

2 mai 2018 privind următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a 

Raportului de țară din 2019 privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea 

și corectarea dezechilibrelor economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor 

Comisiei cu privire la domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea 

eficace a politicii de coeziune în perioada 2021- 2027. Aceste domenii de investiții prioritare au 
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fost stabilite în contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții 

și al disparităților regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între 

România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european Plus) 

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8 

programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională. 

Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de 

management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de management la 

nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), 

care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de 

Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele. 

Aceste opt noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale 

mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor 

deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate. 

b) Politica agricolă comună. În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul 

Național de Dezvoltare Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare 

a apariției unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic 

Național. 

Planul Strategic Național pentru perioada 2021-2027 cuprinde nouă obiective clare cu 

accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate, să 

creeze zone rurale mai dinamice. Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru 

perioada 2021-2027 vizează: 

1. reechilibrarea lanțului alimentar; 

2. combaterea schimbărilor climatice; 

3. managementul durabil al resurselor; 

4. conservarea peisajelor și a biodiversității; 

5. sprijinirea reînnoirii generaționale; 

6. dezvoltarea zonelor rurale; 

7. siguranța alimentară și bunăstarea animalelor; 

8. venituri echitabile pentru fermieri; 

9. creșterea competitivității. 
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Bugetul politicii agricole comune. Pentru exercițiul financiar 2021-2027, pentru România 

este propusă suma de 20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, 

respectiv 65% din buget, 363 milioane Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

reprezentând 2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală 

(FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de 

Dezvoltare Rurală – FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile 

Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice. 

 

 

Graficul nr. 44 - Bugetul politicii agricole comune 

 

De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor 

LEADER! 

Atenția sporită către obiectivul 2 „Combaterea schimbărilor de mediu și climă” este 

confirmată încă o dată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru 

FEADR, 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă. 

Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru 

perioada 2021-2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 2014-2020, 

conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel: 

✓ 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR); 

✓ 27% către Fondul Social European; 

✓ 15% către Fondul de Coeziune; 
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✓ 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC). 

 

 

Graficul nr. 45 - Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru 

perioada 2021-2027 

 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada 

2021-2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat 

descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale 

țării. 

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021-2027 vor fi 

finanțate următoarele axe prioritare: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

➢ Axa Prioritară 1 - tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii 

reduse, sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare; 

➢ Axa Prioritară 2 - dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară; 

➢ Axa Prioritară 3 - protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea 

calității aerului și decontaminare a siturilor poluate; 

➢ Axa Prioritară 4 - promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor. 
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2. Programul Operațional Transport (POT) 

➢ Axa Prioritară 1 - îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T 

de transport rutier; 

➢ Axa Prioritară 2 - îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 

rutiere pentru accesibilitate teritorială; 

➢ Axa prioritară 3 - îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată; 

➢ Axa prioritară 4 - îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în 

fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată; 

➢ Axa prioritară 5 - îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare 

a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov; 

➢ Axa prioritară 6 - îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată. 

➢ Axa prioritară 7 - dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

➢ Axa prioritară 8 - creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor; 

➢ Axa prioritară 9 - creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră 

de transport; 

➢ Axa prioritară 10 - asistență tehnică. 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

➢ Axa Prioritară 1 - creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare; 

➢ Axa Prioritară 2 - dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI; 

➢ Axa prioritară 3 - creșterea competitivității economice prin digitalizare; 

➢ Axa prioritară 4 - dezvoltarea infrastructurii Broadband; 

➢ Axa prioritară 5 - instrumente financiare; 

➢ Axa prioritară 6 - creșterea capacității administrative. 

4. Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) 

➢ Axa Prioritară 1 - continuarea investițiilor în spitale regionale; 

➢ Axa Prioritară 2 - servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu; 
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➢ Axa prioritară 3 - servicii de recuperare, paliație și îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și profilului 

epidemiologic al morbidității; 

➢ Axa prioritară 4 - creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii: 

o investiții prioritare în infrastructură; 

o investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile și de gestionare a alertelor naționale și internaționale la 

nivel central și local din domeniul sănătății publice; 

o modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii 

de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei; 

➢ Axa prioritară 5 - abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

➢ Axa prioritară 6 - informatizarea sistemului medical; 

➢ Axa prioritară 7 - măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate 

și utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament. 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

➢ Axa Prioritară 1 - valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

➢ Axa Prioritară 2 - prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și 

a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională; 

➢ Axa prioritară 3 - creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație 

și formare profesională; 

➢ Axa prioritară 4 - adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 

dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic; 

➢ Axa prioritară 5 - creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic; 

➢ Axa prioritară 6 - creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

➢ Axa prioritară 7 - antreprenoriat și economie socială; 

➢ Axa prioritară 8 - susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica 

pieței muncii; 

➢ Axa prioritară 9 - consolidarea participării populației în procesul de învățare pe 

tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate 

comună Educație/Ocupare). 
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6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

➢ Axa Prioritară 1 - dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4; 

➢ Axa Prioritară 2 - dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – 

OP 5. 

➢ Axa prioritară 3 - comunități marginalizate; 

➢ Axa prioritară 4 - reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii. 

➢ Axa prioritară 5 - servicii pentru persoane vârstnice; 

➢ Axa prioritară 6 - sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

➢ Axa prioritară 7 - sprijin pentru grupuri vulnerabile; 

➢ Axa prioritară 8 - ajutorarea persoanelor defavorizate. 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

  8. Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

➢ Axa Prioritară 1 - o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 

întreprinderi dinamice; 

➢ Axa Prioritară 2 - o regiune cu orașe Smart; 

➢ Axa prioritară 3 - o regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

➢ Axa prioritară 4 - dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate; 

➢ Axa prioritară 5 - o regiune accesibilă; 

➢ Axa prioritară 6 - o regiune educată; 

➢ Axa prioritară 7 - o regiune atractivă; 

➢ Axa prioritară 8 - asistență tehnică. 

9. Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (POAT) 

 

5.2. Surse de finanțare din bugetele naționale 

Programele finanțate prin Compania Națională de Investiții S.A. 

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează în baza Ordonanței nr. 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările și completările ulterioare. 

Finanțator: Guvernul României. 

Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social. 

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 

unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
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Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 

publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute 

ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, 

inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în primă urgență”. 

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar: 

1. subprogramul „Săli de sport”; 

2. subprogramul „Bazine de înot”; 

3. subprogramul „Complexe sportive”; 

4. subprogramul „Așezăminte culturale”; 

5. subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”; 

6. subprogramul „Patinoare artificiale”; 

7. subprogramul „Unități sanitare”; 

8. subprogramul „Săli de cinema”; 

9. subprogramul „Lucrări în primă urgență”; 

10. subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone 

defavorizate”; 

11. subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”; 

12. subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare 

cu apă”; 

13. subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor”. 

Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL 

Reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul 

conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice. 

Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

și Administrației, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță 

națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară și socio-educativă. 

Finanțator: Guvernul României. 

Programe de finanțare și solicitanți eligibili: 

✓ Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes 

județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate 
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la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - 

Hotărârea Guvernului nr. 577/1997; 

✓ Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural - 

Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 71/2007, cu modificările ulterioare; 

✓ Programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor - Ordonanța 

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 

c); 

✓ Programul Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și 

drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010. 

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor 

obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților 

publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un 

spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibă acces egal la resurse, să beneficieze de 

creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora 

și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. 

Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse 

ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la 

care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 

România în cadrul Uniunii Europene. 

Activități eligibile: Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului 

trebuie să vizeze lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotare, pentru 

unul dintre următoarele domenii specifice: 

▪ sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei; 

▪ sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

▪ unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare 

și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli 

postliceale, unități de învățământ special de stat; 

▪ unități sanitare; 

▪ drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau 

drumuri publice din interiorul localităților; 
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▪ poduri, podețe sau punți pietonale; 

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

multifuncționale, teatre; 

▪ platforme de gunoi; 

▪ piețe publice, comerciale, târguri, oboare; 

▪ modernizarea bazelor sportive; 

▪ sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum 

și a instituțiilor publice din subordinea acestora; 

▪ infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de 

punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții 

aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau 

în administrarea acestora. 

Finanțare 

Programul se finanțează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale 

unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite. 

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

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmește și aprobă prin 

ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, lista finală cu obiectivele de 

investiții care se finanțează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinația 

finanțării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanțare. 

Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, în funcție de necesități, transferul sumelor alocate cu destinația 

finanțării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanțare, în termen de 30 de zile 

de la efectuarea transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate și aprobate prin ordin de 

plată direct în conturile beneficiarilor. 

Programele derulate de Administrația Fondului de Mediu 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul 

financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită 

conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. 
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Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului. 

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public. 

Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public. 

Beneficiari eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș 

sau municipiu. 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu. 

Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor 

de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum și 

achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos 

la nivelul întregului obiect de investiții. 

 

5.3. Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri. 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice locale nu se limitează doar 

la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte surse de 

finanțare precum: 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția 

Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice 

și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state 

beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. 

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare. 

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. 

Domenii finanțate: 

▪ dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații 

de risc, drepturile omului; 

▪ energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică; 

▪ dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM; 

▪ sănătate publică; 

▪ cercetare; 

▪ patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală; 

▪ justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen; 
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▪ afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității; 

▪ educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri; 

▪ dialog social și muncă decentă; 

▪ cetățenie activă – societate civilă; 

▪ mediu și schimbări climatice. 

Europa creativă - Subprogramul Cultură 

Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului. 

Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând 

organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu. 

Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează 

toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență 

tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare. 

Domenii finanțate: cultură și audiovizual. 

Programul LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul înconjurător 

și acțiuni în domeniul climei. 

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România. 

Finanțator: Ministerul Mediului. 

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 

2021- 2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de 

vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice – inclusiv 

prin tranziția către o energie curată – de a proteja mediul și de a mări nivelul de calitate al acestuia 

și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost cofinanțate, până în 

prezent, peste 4500 de proiecte. 

Programul ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI). 

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România. 

Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC. Obiective: 

reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal 

ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public 

stradal. 
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Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de 

energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților 

publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat. 

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public 

stradal, cu 50-70%. 

 

 

6. Mecanismul de implementare, monitorizare, evaluare a strategiei de dezvoltare 

 

Procesul de monitorizare și evaluare a strategiei este esențial pentru succesul acesteia, mai 

ales în contextul în care aceasta acoperă o perioadă de 7 ani (implicit și două cicluri electorale, 

respectiv perioada de tranziție de la exercițiul financiar 2014-2020, care se finalizează propriu-zis 

doar în anul 2023, la cel aferent perioadei 2021-2027). 

În plus, contextul în care a fost elaborat prezentul document strategic este unul complet 

atipic, dat de pandemia de Covid-19 instalată în România în trimestrul I al anului 2020, care va 

conduce, cel mai probabil, la implicații majore inclusiv în sfera bugetelor și investițiilor publice, 

a creșterii cererii pentru unele servicii publice, a schimbării comportamentului populației etc.  

 

6.1. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 

(întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport cu 

obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 

proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor 

și priorităților locale propuse. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și prospectiv 

care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de vedere al situației existente cât și din 

punct de vedere al oportunităților de dezvoltare. 

Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru comuna Costești trebuie urmată de acțiuni 

concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea implementării. 

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de 

capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile necesare pentru a finanța acțiunile selectate 

și de a gestiona fondurile de la bugetul local. 
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Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor, de 

capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor 

strategice. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare și evaluare a rezultatelor obținute. 

În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii pași: 

 

 

Figura nr. 20 – Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 

6.2. Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

Monitorizarea evoluției implementării strategiei este în principiu o practică formală puțin 

cunoscută și asumată în mediul instituțional public. 

Monitorizarea strategiei va furniza informația necesară evaluării, iar pentru a putea 

monitoriza implementarea strategiei și pentru a aprecia performanțele ei în raport cu obiectivele 

stabilite, este necesară stabilirea unui set de indicatori. 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către 

comisia de monitorizare, care va evalua: 

➢ stadiul în care se află diversele acțiuni programate în cadrul strategiei; 

➢ revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul; 

➢ timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor; 

Adoptarea 
Strategiei

• de către Consiliul
Local al Primăriei.

Implementarea 
Strategiei

• prin realizarea acțiunilor, activităților,
măsurilor și proiectelor concrete de
dezvoltare.

Monitorizarea 
Strategiei

• de către echipa de
monitorizare stabilită.

Evaluarea 
implementării

Analiza 
impactului
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➢ alte aspecte. 

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel: 

 

 

Figura nr. 21 – Tipuri de monitorizare a strategiei de dezvoltare locală 

 

Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Locală atunci 

când se aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se 

asigure o corelare între acestea. 

 

6.3. Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală și analiza impactului 

Evaluarea este aprecierea activităților sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 

informațiile obținute pe parcursul monitorizării. Aceasta face o analiză a modului de implementare 

a Strategiei și eficienței acesteia. 

Evaluarea va fi realizată de către aceeași echipă care realizează și activitatea de 

monitorizarea Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care 

va conține situația indicatorilor de evaluare. 

În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda revizuirea acesteia 

conform noilor priorități identificate. 

Monitorizare 
activități

• se verifică realizarea calendarului de activități (durata
previzionată și durata realizării);

• se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale
de timp.

Monitorizare 
rezultate

• se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți.

Monitorizare 
resurse

•se vor monitoriza sursele de finanțare disponibile și se vor identifica noi surse de
finanțare;

•se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care acestea respectă
procesul de planificare;

•se va monitoriza dispopnibilitatea resurselor umane pentru realizarea strategiei.
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Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii: 

 

 

Figura nr. 22 – Criterii pentru evaluarea strategiei de dezvoltare locală 

 

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, respectiv 

în anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de 

perioada de bază, anul 2020. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța – realizarea 

obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse obiectivele strategice. 

Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord 

prin contractele de finanțare semnate între părți. 

 

• În ce măsură s-au atins indicatorii preconizați la momentul
elaborării?

Efectivitate

• Care au fost factorii care au contribuit sau au afectat
implementarea proiectului?

• În ce măsură ipotezele formulate s-au verificat?

• Ce alți factori de risc nu au fost luați în considerare?

Cauzalitate

• Raportarea rezultatelor obținute la resurse-productivitate?Eficiență

• Vor continua rezultatele obținute să se mențină și să-și
manifeste efectele pozitive și după încheierea perioadei de
implementare?

Sustenabilitate

• Se verifică relevanța măsurătorilor din documentul de
politică pentru un proces viitor, âinînd cont de modificările
apărute în perioada de implementare?

Relevanță

• Care sunt consecințele neprevăzute (pozitive și negative)
apărute pe perioada implementării?

• Cum pot fi valorificate sau eliminate acestea?
Rezultate scontate
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6.4. Indicatori ai implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat, 

agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor în 

atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra rezultatelor. 

Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua în 

considerare următorii indicatori de evaluare: 

Direcția de dezvoltare nr. 1 – Dezvoltarea economiei locale 

➢ evoluția numărului agenților economici din comună; 

➢ domeniile de activitate ale agenților economici; 

➢ gradul de diversificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici; 

➢ numărul unităților economice înmatriculate, lichidate/dizolvate și radiate; 

➢ numărul de angajați ai agenților economici; 

➢ intenția agenților economici de a angaja personal; 

➢ intenția agenților economici de a concedia personal; 

➢ gradul de mulțumire agenților economici privind investițiile în infrastructura 

rutieră; 

➢ gradul de mulțumire al agenților economici cu privire la implicarea Primăriei în 

dezvoltarea mediului de afaceri; 

➢ proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

➢ sprijinul oferit din partea angajaților Primăriei în rezolvarea problemelor zilnice 

a agenților economici; 

➢ patrimoniul cultural; 

➢ numărul evenimentelor culturale organizate în comună și numărul 

participanților; 

➢ infrastructura culturală; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind cultura și divertismentul; 

➢ gradul de acces al populației la manifestări culturale; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind modalitățile de petrecere a timpului 

liber; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind activitățile sportive și de recreere; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind siguranța publică; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind siguranța copiilor și tinerilor în 

spațiile publice; 
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➢ suprafața de teren agricol deținută de populația comunei; 

➢ suprafața de teren agricol cultivată de populația comunei; 

➢ principalele culturi agricole; 

➢ Asociații Agricole pe raza comunei; 

➢ apartenența locuitorilor la una dintre Asociațiile Agricole de pe teritoriul 

comunei; 

➢ numărul agenților economici care activează în sectorul agricol; 

➢ numărul fermelor de semi-subzistență; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind poluarea; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind modul de colectare al deșeurilor; 

➢ gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

➢ evoluția surselor de poluare la nivelul comunei; 

➢ investițiile în energia verde/regenerabilă; 

➢ reducerea gradului de poluare; 

➢ eficiența energetică; 

➢ numărul/suprafața spațiilor degradate/terenuri neutilizate; 

➢ investițiile realizate asupra spațiilor degradate, inclusiv reintroducerea în 

circuitul rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate; 

➢ gradul de asociere; 

➢ numărul parteneriatelor public-privat între agenții economici și Primărie. 

 

Direcție de dezvoltare prioritară nr. 2 – Creșterea calității locuirii 

➢ numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă; 

➢ numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare; 

➢ numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de gaze naturale; 

➢ asigurarea încălzirii locuinței în perioadele reci; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind starea utilităților; 

➢ gradul de acces al populației la serviciile de cablu tv; 

➢ gradul de acces al populației la serviciile de internet; 

➢ evoluția populației școlare; 

➢ gradul de promovabilitate; 

➢ rata abandonului școlar; 

➢ numărul persoanelor analfabete; 
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➢ numărul unităților școlare reabilitate/modernizate; 

➢ numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi; 

➢ săli de gimnastică și terenuri de sport; 

➢ evoluția personalului didactic pe niveluri de educație; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind învățământul și educația; 

➢ opinia populației asupra comunei ca loc de creștere și educare a copiilor; 

➢ investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii sanitare; 

➢ numărul medicilor de familie; 

➢ personal sanitar mediu; 

➢ persoane înregistrate în cadrul cabinetului medical individual; 

➢ persoane bolnave înregistrate în cadrul cabinetului medical individual; 

➢ copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

➢ persoane cu dizabilități; 

➢ număr copii asistați social; 

➢ număr adulți asistați social; 

➢ număr vârstnici asistați social; 

➢ persoane cu handicap; 

➢ număr copii cu handicap; 

➢ număr adulți cu handicap; 

➢ copii aflați în plasament familial; 

➢ familii cu risc social; 

➢ familii fără venit; 

➢ persoane cărora li se acordă venitul minim garantat; 

➢ ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne; 

➢ familii beneficiare de alocația de susținere a familiei; 

➢ gradul de mulțumire al populației privind sectorul medical; 

➢ sprijinul acordat de Primărie și Autoritățile Publice Locale grupurilor 

defavorizate din comună; 

➢ infrastructură socială nou creată sau modernizată. 

 

Obiectiv Strategic Comun 3: Dezvoltarea și modernizarea administrației publice 

locale. 

➢ numărul parteneriatelor public-private; 
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➢ aderarea UAT la noi asociații de dezvoltare comunitară integrată; 

➢ numărul schimburilor de experiență; 

➢ gradul de colaborare cu alte țări europene; 

➢ tipul de servicii publice digitalizate; 

➢ numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale; 

➢ gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la serviciile electronice; 

➢ investiții realizate pentru dezvoltarea capacităților administrative și a serviciilor 

publice. 

 

 

7. Concluzii 

 

Dezvoltarea comunei Costești nu reprezintă doar o problemă a autorității publice locale, ci 

ține și de voința și capacitatea comunității locale de a se implica activ și constant în realizarea 

proiectelor strategice. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Costești pentru perioada 2021-2027 va folosi drept 

suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităților stabilite vizând creșterea 

calității vieții în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existența viitoare a comunei. 

Comuna Costești se confruntă cu problemele specifice unui comunități medii, iar 

autoritățile locale trebuie să își asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de 

transformare, fructificând oportunitățile de care beneficiază comuna. 

Realizarea proiectelor strategice propuse este în strânsă dependență de sursele 

nerambursabile de finanțare ce pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susține 

realizarea acestora. 

Obiectivul principal este atragerea investitorilor și crearea locurilor de muncă, fapt 

prevăzut de administrația locală și susținut cu fermitate de comunitatea locală. 

Un alt obiectiv important este finalizarea tuturor utilităților, aducând comuna la un standard 

ridicat, cât și dezvoltarea potențialul agricol în vederea protejării mediului, dezvoltarea 

infrastructurii de utilități și modernizarea infrastructurii rutiere. 

Ca o concluzie, se poate menționa că strategia elaborată este realizabilă în condițiile 

precizate și se va adapta cerințelor și necesităților ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta 

să fie realistă și aplicabilă. 
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8. Anexe – Fișe de proiect 

 

Fișa de proiect nr. 1 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.1: Consolidarea mediului de afaceri 

existent. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii necesare 

dezvoltării afacerilor. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: 

Prin modernizarea drumurilor prin asfaltare din comuna Costești, se va consolida, la nivel local, 

acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă calea de circulație rutieră, ea reprezentând 

capacitatea de acoperire a nevoilor de circulație a populației din comună. Astfel, putem enumera 

următoarele aspecte: 

➢ modernizarea drumurilor va duce la sporirea capacității portante și de circulație în 

această zonă, cu platformă cu lățime suficientă pentru asigurarea siguranței circulației și 

a confortului în trafic; 

➢ asigurarea unui trafic în condiții optime va duce la dezvoltarea economică în comună și 

la apariția unor potențiali agenți economici; 

➢ realizarea obiectivului de investiții propus reprezintă o îmbunătățire a infrastructurii din 

cadrul comunei Costești, o îmbunătățire a condițiilor de viață și a standardelor de muncă, 
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fapt care va contribui într-o mare măsură și la menținerea populației și a forței de muncă 

la nivel local ceea ce va duce la creșterea nivelului de dezvoltare economică și a nivelului 

de trai în zonă; 

➢ existența unor căi de comunicații moderne va permite efectuarea unui schimb superior 

de mărfuri cu lărgirea pieței de desfacere locală. 

Etape necesare: 

1) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

2) elaborarea studiului de fezabilitate; 

3) stabilirea sursei de finanțare; 

4) obținerea finanțării; 

5) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

6) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea activităților proiectului; 

e) recepția și punerea în funcțiune; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – îmbunătățirea circulației; creșterea 

calității serviciilor publice; atragerea de noi investitori; va fi influențată benefic activitatea 

economico-comercială; stoparea migrării populației active; facilitarea accesului persoanelor și 

autovehiculelor; îmbunătățirea accesibilității în zonă. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai inteligentă 

Buget estimat  



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

306 

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 2 - Modernizarea și reabilitarea drumurilor agricole din comună. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea și reabilitarea drumurilor agricole din 

comună. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.1: Consolidarea mediului de afaceri 

existent. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii necesare 

dezvoltării afacerilor. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în modernizarea și 

reabilitarea drumurilor agricole din comună necesare îmbunătățirii gradului de acces la 

terenurile agricole în vederea dezvoltării agriculturii locale și consolidării mediului de afaceri. 

Etape necesare: 

7) identificarea zonelor și infrastructurii; 

8) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

9) elaborarea studiului de fezabilitate; 

10) stabilirea sursei de finanțare; 

11) obținerea finanțării; 

12) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

13) implementarea proiectului, care presupune: 
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i) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

j) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

k) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

l) realizarea activităților proiectului; 

m) recepția și punerea în funcțiune; 

n) publicitatea și promovarea proiectului; 

o) monitorizarea/controlul proiectului; 

p) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – asigurarea gradului de acces la terenurile 

agricole în vederea dezvoltării agriculturii locale și consolidării mediului de afaceri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai inteligentă 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 3 - Includerea tuturor obiectivelor de patrimoniu în circuitul turistic în 

vederea atragerii de turiști. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Includerea tuturor obiectivelor de patrimoniu în circuitul 

turistic în vederea atragerii de turiști. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.2: Diversificarea mediului de afaceri prin 

valorificarea resurselor locale. 

Axa prioritară: Sprijinirea creșterii economice a turismului. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în promovarea patrimoniului 

cultural, creșterea interesului publicului larg pentru comuna Costești și dezvoltarea turismului 

local. 

Etape necesare: 

1) stabilirea sursei de finanțare; 

2) elaborarea studiului de fezabilitate; 

3) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a 

cofinanțării; 

4) implementarea proiectului. 

Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale – creșterea interesului și a gradului de 

atragere a noilor turiști prin valorificarea patrimoniului cultural local și dezvoltarea turismului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 
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Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai aproape de cetățeni 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 4 - Înființarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor 

locale. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 

produselor locale. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.3: Dezvoltarea sectorului agricol și 

sprijinirea agriculturii. 

Axa prioritară: Sprijinirea creșterii economice a agriculturii. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în realizarea unei structuri 

locale de sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale privind 

creșterea gradului de consum al produselor locale și stimularea economiei locale. 

Etape necesare: 

1) identificarea terenului/spațiului de amplasare; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) elaborarea studiului de fezabilitate; 

4) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați; 

5) stabilirea sursei de finanțare; 

6) obținerea finanțării; 

7) ridicarea construcției/reabilitarea spațiului existent; 

8) amenajarea spațiului avut în vedere pentru acest obiectiv; 

9) selectarea administratorului; 
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10) selectarea firmelor; 

11) organizarea de sesiuni de instruire. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – menținerea investițiilor actuale și 

atragerea de noi investiții prin utilizarea resurselor existente și facilitarea accesului la 

infrastructuri noi pentru afaceri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai inteligentă 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 5 - Amenajare piață agro-alimentară în comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Amenajare piață agro-alimentară în comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.3: Dezvoltarea sectorului agricol și 

sprijinirea agriculturii. 

Axa prioritară: Sprijinirea creșterii economice a agriculturii. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în amenajarea unei piețe 

agro-alimentare în comuna Costești și stimularea economiei locale. 

Etape necesare: 

1) identificarea zonei și infrastructurii; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) elaborarea studiului de fezabilitate; 

4) stabilirea sursei de finanțare; 

5) obținerea finanțării; 

6) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

7) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea activităților proiectului; 

e) recepția și punerea în funcțiune; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – creșterea gradului de consum al 

produselor locale și creșterea pieței de desfacere prin sprijinul operatorilor economici. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai inteligentă 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 6 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.4: Dezvoltarea unei comunități locale 

prietenoase cu mediul. 

Axa prioritară: Susținerea și promovarea unui mediu sănătos. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai verde”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea eficienței 

energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 

Etape necesare: 

8) realizarea documentațiilor tehnico-economice; 

9) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

10) elaborarea studiului de fezabilitate; 

11) stabilirea sursei de finanțare; 

12) obținerea finanțării; 

13) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

14) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului 

de implementare a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a 

lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea activităților proiectului; 

e) recepția și punerea în funcțiune; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – îmbunătățirea performanțelor 

energetice; reducerea consumului termic și a emisiilor de carbon; gestionarea inteligentă a 

energiei din surse regenerabile în clădirile publice. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 - O Europă mai verde 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 7 - Modernizarea iluminatului public prin implementarea unui sistem 

de iluminat public cu panouri fotovoltaice. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea iluminatului public prin implementarea unui 

sistem de iluminat public cu panouri fotovoltaice. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.4: Dezvoltarea unei comunități locale 

prietenoase cu mediul. 

Axa prioritară: Consolidarea capacității de poluare a mediului. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai verde”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea independenței 

energetică și reducerea impactului negativ asupra mediului. 

Etape necesare: 

1) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

2) elaborarea studiului de fezabilitate; 

3) stabilirea sursei de finanțare; 

4) obținerea finanțării; 

5) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

6) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului 

de implementare a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a 

lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare implementării proiectului 

(supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea activităților proiectului; 

e) recepția și punerea în funcțiune; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale – îmbunătățirea condițiilor de viață a 

populației comunei Costești; diminuarea factorilor de risc pentru populație; atragerea de 

investitori. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 2 - O Europă mai verde 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 8 - Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de piste de 

biciclete. 

 

TITLUL PROIECTULUI: Crearea de piste pentru biciclete în comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.4: Dezvoltarea unei comunități locale 

prietenoase cu mediul. 

Axa prioritară: Consolidarea capacității de poluare a mediului. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai verde”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în promovarea transportului 

nemotorizat în vederea protejării mediului prin reducerea poluării și tendința generală de trecere 

la modalități de transport alternative și impulsionarea populației pentru folosirea unui mijloc de 

transport alternativ, ecologic. 

Etape necesare: 

1) identificarea zonei și infrastructurii; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) elaborarea studiului de fezabilitate; 

4) stabilirea sursei de finanțare; 

5) obținerea finanțării; 

6) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

7) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 
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b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea activităților proiectului; 

e) recepția și punerea în funcțiune; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: 

1. îmbunătățirea factorilor de mediu; 

2. încurajarea mersului cu bicicleta; 

3. decongestionarea traficului în zonele cu piste; 

4. creșterea gradului de siguranță în trafic; 

5. reducerea poluării în zonele vizate de proiect; 

6. crearea de noi locuri de muncă pe perioada proiectului; 

7. reducerea gradului de poluare, în zonele vizate după încheierea proiectului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 2 - O Europă mai verde 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 9 - Dezvoltarea și continuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a 

școlilor din comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea și continuarea lucrărilor de 

reabilitare/modernizare a școlilor din comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.5: Dezvoltarea educațională. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii educaționale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: infrastructura de învățământ necesită permanent 

îmbunătățirea tuturor necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență 

reabilitată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a învățământului. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind 

condițiile și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 - O Europă mai socială 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 10 - Amenajare sală de sport în comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Amenajare sală de sport în comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.5: Dezvoltarea educațională. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii educaționale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: infrastructura de învățământ necesită permanent 

îmbunătățirea tuturor necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență 

reabilitată și modernizată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a 

învățământului. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind 

condițiile și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 - O Europă mai socială 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 11 - Amenajare teren sport acoperit în localitatea Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Amenajare teren sport acoperit în localitatea Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.5: Dezvoltarea educațională. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii educaționale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: infrastructura de învățământ necesită permanent 

îmbunătățirea tuturor necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență 

reabilitată și modernizată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a 

învățământului. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind 

condițiile și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 - O Europă mai socială 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 12 - Înființarea unui centru comunitar pentru învățare permanentă. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființarea unui centru comunitar pentru învățare 

permanentă 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.5: Dezvoltarea educațională. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii educaționale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: infrastructura de învățământ necesită permanent 

îmbunătățirea tuturor necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență 

reabilitată și modernizată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a 

învățământului. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind 

condițiile și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 - O Europă mai socială 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 13 - Înființarea infrastructurii pentru educația non-formală. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființarea infrastructurii pentru educația non-formală 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Dezvoltarea economiei 

locale. 

Obiectiv strategic 1.5: Dezvoltarea educațională. 

Axa prioritară: Consolidarea infrastructurii educaționale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: infrastructura de învățământ necesită permanent 

îmbunătățirea tuturor necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență 

reabilitată și modernizată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a 

învățământului. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind 

condițiile și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 - O Europă mai socială 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

331 

Fișa de proiect nr. 14 - Realizarea rețelei de camere de supraveghere în comună. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Realizarea rețelei de camere de supraveghere în comună. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.1: Regenerarea comunității. 

Axa prioritară: Modernizarea infrastructurii comunale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai verde”, 

„O Europă mai conectată”, „O Europă mai socială”, „O Europă 

mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea nivelului de 

siguranță al populației, în scopul asigurării ordinii și liniștii publice și a prevenirii și sancționării 

furturilor și a altor ilegalități. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii ordinii și liniștii publice, prevenirii și 

sancționării furturilor și a altor ilegalități, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 – O Europă mai inteligentă, O.P. 2 – O Europă mai verde, O.P. 3 – O Europă mai 

conectată, O.P. 4 – O Europă mai socială, O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 15 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă la nivelul întregii comune. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea rețelei de alimentare cu apă la nivelul întregii 

comune. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.1: Regenerarea comunității. 

Axa prioritară: Realizarea rețelelor de utilități. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai verde”, 

„O Europă mai conectată”, „O Europă mai socială”, „O Europă 

mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea condițiilor de trai 

pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 
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g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii condițiilor de trai pentru populația rurală și 

reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă 

în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 – O Europă mai inteligentă, O.P. 2 – O Europă mai verde, O.P. 3 – O Europă mai 

conectată, O.P. 4 – O Europă mai socială, O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 16 - Înființarea rețelei de canalizare și de epurarea a apelor uzate în 

satele comunei Costești. Modernizare stației de tratare a apei Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființarea rețelei de canalizare și de epurarea a apelor uzate 

în satele comunei Costești. Modernizare stației de tratare a apei Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.1: Regenerarea comunității. 

Axa prioritară: Realizarea rețelelor de utilități. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai verde”, 

„O Europă mai conectată”, „O Europă mai socială”, „O Europă 

mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea condițiilor de trai 

pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

i) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

j) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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k) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

l) realizarea/execuția lucrărilor; 

m) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

n) publicitatea și promovarea proiectului; 

o) monitorizarea/controlul proiectului; 

p) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii condițiilor de trai pentru populația rurală și 

reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă 

în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 – O Europă mai inteligentă, O.P. 2 – O Europă mai verde, O.P. 3 – O Europă mai 

conectată, O.P. 4 – O Europă mai socială, O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 17 - Construire dispensar uman. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Construire dispensar uman. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.2: Servicii publice și siguranța cetățenilor. 

Axa prioritară: Servicii de sănătate. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea accesului la 

infrastructura de sănătate și îmbunătățirea serviciilor medicale, creșterea condițiilor de trai 

pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) identificarea terenului/spațiului de amplasare; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

4) stabilirea sursei de finanțare; 

5) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

6) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

7) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii accesului la infrastructura de sănătate și 

îmbunătățirea serviciilor medicale, a condițiilor de trai pentru populația rurală și reducerea 

discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă în perioada 

de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai socială. 

O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 18 - Înființare centru medical de permanență. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființare centru medical de permanență. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.2: Servicii publice și siguranța cetățenilor. 

Axa prioritară: Servicii de sănătate. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea accesului la 

infrastructura de sănătate și îmbunătățirea serviciilor medicale, creșterea condițiilor de trai 

pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

i) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

j) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

k) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 
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l) realizarea/execuția lucrărilor; 

m) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

n) publicitatea și promovarea proiectului; 

o) monitorizarea/controlul proiectului; 

p) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii accesului la infrastructura de sănătate și 

îmbunătățirea serviciilor medicale, a condițiilor de trai pentru populația rurală și reducerea 

discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă în perioada 

de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai socială. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 19 - Construirea unui centru de asistență socială în comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Construirea unui centru de asistență socială în comuna 

Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.2: Servicii publice și siguranța cetățenilor. 

Axa prioritară: Servicii sociale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea accesului la 

infrastructura socială și îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, îmbunătățirea condițiilor 

de trai pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii accesului la infrastructura serviciilor sociale 

și îmbunătățirea acestora, a condițiilor de trai pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor 

dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai socială. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 20 - Înființarea și dotarea infrastructurii sociale destinate serviciilor 

sociale de tip nerezidențial - centru de zi. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Înființarea și dotarea infrastructurii sociale destinate 

serviciilor sociale de tip nerezidențial - centru de zi. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.2: Servicii publice și siguranța cetățenilor. 

Axa prioritară: Servicii sociale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea accesului la 

infrastructura socială și îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, îmbunătățirea condițiilor 

de trai pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) identificarea terenului/spațiului de amplasare; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

4) stabilirea sursei de finanțare; 

5) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

6) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

7) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 
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b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii accesului la infrastructura serviciilor sociale 

și îmbunătățirea acestora, a condițiilor de trai pentru populația rurală și reducerea discrepanțelor 

dintre mediul rural și cel urban, precum și crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai socială. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 21 - Dotarea pentru intervenții în caz de urgență cu utilaje și 

echipamente în comuna Costești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea pentru intervenții în caz de urgență cu utilaje și 

echipamente în comuna Costești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.2: Servicii publice și siguranța cetățenilor. 

Axa prioritară: Servicii sociale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai socială”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în creșterea capacității de 

intervenție în caz de urgență prin identificarea și achiziționarea necesarului de echipamente. 

Etape necesare: 

1) elaborarea necesarului de echipamente; 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) obținerea finanțării; 

4) implementarea proiectului, care presupune: 

a) demararea procedurilor de achiziție; 

b) pregătirea documentației și lansarea procedurii de achiziție; 

c) realizarea achiziției; 

d) recepția și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor; 

e) publicitatea și promovarea proiectului; 

f) monitorizarea/controlul proiectului; 

g) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii capacității de intervenție în caz de urgență. 
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Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai socială. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 22 - Reabilitarea și dezvoltarea turistică  a ansamblului monument 

istoric Mănăstirea Pârvești. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și dezvoltarea turistică  a ansamblului 

monument istoric Mănăstirea Pârvești. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.3: Infrastructură culturală și de petrecerea 

timpului liber. 

Axa prioritară: Dezvoltarea vieții culturale și spirituale. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în conservarea și punerea în 

valoare a obiectivelor turistice din comună și a patrimoniului natural, care va conduce la 

creșterea numărului de turiști care tranzitează comuna, îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

2) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

3) stabilirea sursei de finanțare; 

4) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

5) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

6) implementarea proiectului, care presupune: 
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a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii accesului la infrastructura serviciilor culturale 

și punerea în valoare a obiectivelor turistice din comună și a patrimoniului natural, care va 

conduce la creșterea numărului de turiști care tranzitează comuna, a condițiilor de trai pentru 

populația rurală și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 4 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 23 - Construire centru sportiv. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Construire centru sportiv. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.3: Infrastructură culturală și de petrecerea 

timpului liber. 

Axa prioritară: Promovarea activităților sportive. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea 

infrastructurii recreative, diversificarea activităților sportive din comună și reducerea 

discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentație, caiet de sarcini și 

SF); 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare măsurători, 

elaborare proiect, obținere avize și acorduri); 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 
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c) pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a 

serviciilor necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din 

partea proiectantului, publicitate, management proiect etc.); 

d) realizarea/execuția lucrărilor; 

e) recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

f) publicitatea și promovarea proiectului; 

g) monitorizarea/controlul proiectului; 

h) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii infrastructurii recreative, diversificarea 

activităților sportive din comună și reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban, 

precum și crearea de locuri de muncă în perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

351 

Fișa de proiect nr. 24 - Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.3: Infrastructură culturală și de petrecerea 

timpului liber. 

Axa prioritară: Infrastructura de agrement. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea 

infrastructurii recreative și de agrement în promovarea patrimoniului cultural, creșterea 

interesului publicului larg pentru zona comunei Costești și dezvoltarea turismului local. 

Etape necesare: 

1) elaborarea studiului de fezabilitate; 

2) stabilirea sursei de finanțare; 

3) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a 

cofinanțării; 

4) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

5) implementarea proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii infrastructurii recreative și de agrement, dar 

și a gradului de atragere a turiștilor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 
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O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 25 - Amenajare spațiu de joacă pentru copii. 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Amenajare spațiu de joacă pentru copii. 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Creșterea calității locuirii. 

Obiectiv strategic 2.3: Infrastructură culturală și de petrecerea 

timpului liber. 

Axa prioritară: Infrastructura de agrement. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai aproape de cetățeni”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea 

infrastructurii recreative și de agrement în promovarea patrimoniului cultural, creșterea 

interesului publicului larg pentru zona comunei Costești și dezvoltarea turismului local. 

Etape necesare: 

1) identificarea terenului/spațiului de amplasare; 

2) elaborarea studiului de fezabilitate; 

3) stabilirea sursei de finanțare; 

4) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a 

cofinanțării; 

5) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

6) implementarea proiectului. 

Impactul proiectului: asigură premisele creșterii infrastructurii recreative și de agrement, dar 

și a gradului de atragere a turiștilor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 
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O.P. 5 – O Europă mai aproape de cetățeni. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 
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Fișa de proiect nr. 26 - Dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților Primăriei 

comunei Costești 

 

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților 

Primăriei comunei Costești 

 

Relevanța pentru 

Strategia de Dezvoltare 

comunei Costești 

Obiectiv Strategic Comun 3: Dezvoltarea și modernizarea 

administrației publice locale. 

Obiectiv strategic 3.2: Dezvoltarea accesului la serviciile 

publice, inclusiv online. 

Axa prioritară: Creșterea capacității administrative. 

Încadrarea în strategii 

europene/naționale/ 

regionale/județene: 

Context european: Politica de Coeziune a Uniunii Europene 

2021-2027 – „O Europă mai inteligentă”. 

Context național: Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 2030. 

Context regional: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027. 

Context județean: Strategia de Dezvoltarea a Județului Vaslui 

2021-2027. 

Justificarea necesității proiectului: în vederea valorificării potențialului uman și dezvoltării 

unei organizații orientate spre performanță sunt necesare măsuri de modernizare și eficientizare 

a actului administrativ, măsuri care constau în instruirea aparatului propriu al primăriei în 

domenii de interes public. 

Etape necesare: 

1) elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 

2) emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a 

cofinanțării; 

3) implementare proiectului, care presupune: 

a) începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului; 

b) organizarea procedurilor de achiziție publică a bunurilor li serviciilor aferente 

proiectului li atribuirea contractelor de furnizare; 



Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Costești pentru perioada 

2021-2027 

 

356 

c) furnizarea programelor de instruire a personalului în domenii cheie: management 

proiect, achiziții publice, urbanism, ECDL, limbi străine, expert accesare fonduri 

structurale și de coeziune europene, manager al sistemelor de management al calității, 

comunicare etc.; 

d) dotarea cu echipamente, birotică și alte elemente de inventar; 

e) publicitatea și promovarea proiectului; 

f) monitorizarea/controlul proiectului; 

g) auditul proiectului. 

Impactul proiectului: în cadrul cursurilor propuse participanții vor obține cunoștințe și 

competențe certificate, care vor putea fi utilizate în îndeplinirea mai eficientă sarcinilor, ceea ce 

va contribui la dezvoltarea sustenabilă a capacității administrative și la îmbunătățirea calității și 

eficienței furnizării serviciilor publice. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Costești 

Surse potențiale de finanțare: 

O.P. 1 – O Europă mai inteligentă. 

Buget estimat  

Perioada de implementare 2021-2027 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă etc.): 

 

 

 

Proiect propus 

 

 

 


