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STRATEGIA DE  DEZVOLTARE  ECONOMICO- SOCIALA 

A LOCALITATII IN PERIOADA 2021-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup de lucru: 
Coordonator - Draghici Gheorghe — primarul localitatii 

Membrii Barbulescu Emil  — secretar 
Dragulescu Gheorghe  — viceprimar 
Citu  Mihai Doru — consilier juridic 
Popescu Corina — contabil  
Dicu Nicolae Alexandru — agronom 
Meianu Adriana — inspector 

 
 

Scurt istoric: 
Comuna Roesti  este atestata  documentar din anul  1526 din timpul  domniei  lui Radu  de 

Ia Afumati.  Intr-un  hrisov  din acea vreme  se vorbeste despre  zonele  componente ale 
localitatii si despre  satul Olteanca de Roesti.  De asernenea intrun  hrisov  din 1581 se 
porneneste pentru  prima  data de asezarea Roesti  in termenul de Roestici  explicatie pe care 
am dat-o mai sus. Mai retinem tot ca un reper  istoric  Improprietarirea clacasilor de la 14 
august  1864 prin aplicarea legii agrare  data de Alexandru loan  Cuza  asa dupa curn am mai 
aratat  despre  locuitorii din satul Bajenari. Referitor la existenta unui  fort sau un  turn de 
paza construit de daci sau de romani  in punctul  numit  ,,Dealul  Razboaielor” date exacte  nu 



2  

le cunoastem. Cu certitudine  putem afirma ca rapa care s-a format tradeaza existenta unei 
constructii de tipul unui fort sau a unui turn de paza. Deasemenea denumirea de ,,Dealul 
Razboaielor” sau cum zic localnicii ,,La Razboaie” semnifica fhptul ca aid  au avut bc 
lupte si din generatie in generatie s-a pastrat aceasta dentunire. Alte fapte istorice cu 
adanca semnificatie au fost participarea la primul razboi mondial  1916-1918 a unui numar 
insenmt de tineri din comuna noastra, multi dintre ci devenind eroi ai neamului in cinstea 
carora a fost ridicat ,,Monumentul Eroilor” de langa scoala Roesti - centru. Tot in acest 
sens se inscrie si participarea in cel de al doilea razboi mondial a cetatenilor comunei 
noastre, atit pe frontul de Est cat si inai Cu seama pe frontul de Vest, unde in zona ,,Oarba 
de Mures” numai din satul Cuieni au murit pe front mai mult de zece tineri din 
contingentul 1944. In cinstea acestora si a tuturor celor cazuti pe front in cel de al doilea 
razboi mondial s-a construit ,,Monumentul Eroilor” din comuna Roesti situat la intersectia 
D.N. 65 C cu D.J. 643 B, prin grija  Si CU aportul  material  al doctorului Vilceanu 
Gheorghe care a pierdut in timpul  razboiului pe frontul  de Est doi bravi unchi  
sublocotenenti in armata  romana.Referitor la istoria  Impartirii administrativ-teritoriale a 
cornunei  Roesti, putem  afirma  cu certitudine urmatoarele: pina  in anul  1904, comuna 
Roesti  se compunea din trei comune  - Roesti  cu satele:  Roesti,  Manos,  Bajenari, Ciocaltei, 
Baiasa,  Valea Porcului, Negraia Mare,  Pesceana Roesti,  Olteanca, Piscul  Scoartei,  
Matulesti si Simionesti; Comuna Cuieni  (Coeni)  Cerna  cu satele:  Cuieni,  Negraita, Negraia  
Mare Cuieni si Pesceana Cuieni.  Comuna Cermegesti cu satele:  Cermegesti, Barbarigeni, 
Chiricesti, Bratulesti, Suesti,  Olteanca Cermegesti, Lupoaia, Ursoaia si Pesceana 
Cermegesti. 

Din cele aratate  rezulta  ca cele trei comune  componente ale actualei comune  Roesti 
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cuprindeau si toate satele  din actuala  comuna  Pesceana si o parte  din satele  actualei comune 
Ladesti,  find o legatura  si traditionala, de rudenie  si de proprietate intre actualele comune  
Roesti,  Pesceana si Ladesti.   In anul  1904 cele trei comune  s-au reorganizat administrativ-
teritorial si s-a Infiintat  coniuna  Roesti-Cermegesti cu satele:  Roesti, Ciocaltei, Valea  
Porcului, Baiasa,  Bajenari, Simionesti, Piscul  Scoartei,  Matulesti, Manos, Cuieni-Cerna, 
Barbarigeni, Chiricesti, Bratulesti, Suesti  si Olteanca, Cu resedinta in satul Cuieni-Cerna. 
La aceasta  cornuna  s-a rnai adaugat satul Saioci,  luat de la comuna  Daesti. In anii din 
apropierea primului razboi  mondial, cornuna  Roesti-Cermegesti s-a divizat  in doua:  
comuna Roesti  cu satele  ei componente si in forma actuala  mai putin  satele Barbarigeni si 
comuna  Cermegesti cu satele:  Barbarigeni, Chiricesti, Bratulesti, Suesti  si Olteanca-
Cermegesti.  

      In anul  1954 se adauga  la comuna  Roesti  satele:  Barbarigeni din fosta comuna  
Cermegesti si Paunesti din fosta comuna Maldaresti. 

 

 

Evaluarea sistemului socio-economic al Iocalitatii  Roesti 
 

 

   Comuna  Roesti  fata de resedinta de judet  municipiul Rim Vâlcea  se afla la o distanta de  
45 km, la o distanta de 35 km, fata de municipiul Dragasani, fata de orasul  Horezu  la o 
distanta de 38 km, iar fata de orasul  Balcesti,  judetul Vâlcea la o distanta de  45 km. 

Deci se confirma afirmatia ca Roestiul  este asezat  in pun  centrul judetului Vâlcea. 
Coordonatele geografice ale comunei  Roesti  sunt: paralela 44 grade  si  55 minute 

latitudine nordica  si meridianul de 24 grade  si 50 minute  longitudine estica. 
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- Suprafata administratii  a comunei este: 2879 ha,suprafata  arabila  este de 936 ha si 
pasune  700 ha.  POPULATIA este  2198 locuitori  conform ultimului recesamant al  
populatiei. 

 
- Din surse neconfirmate stiintific,  satul de resedinta al comunei care determina si 

denumirea comunei satul Roesti, sat format din familii de mosneni, numele ar proveni de 
la antroponimul Roescu, cetatean al acestor locuri care de fapt figureaza si in atestarea 
documentara din anul 1581 sub denuinirea de Roestici. Dupa altii denumirea de Roesti ar 
fi data de Indeletnicirea locuitorilor acestor meleaguri cu cresterea albinelor. Din lucrarea 
,,Memoriile unui Invatator” de Ion Constantinescu rezulta ca la Inceputul secolului al XIX 
in componenta comunei Roesti, a existat si satul Negraia Mare, pe apa Negraii unde se afla 
o vilcea si o colina numita ,,Prisaca” . Locuitorii acestui sat aveau foarte multi stupi de 
albine. Functionarul Insarcinat la acea data din partea Prefecturii cu denumirea oficiala a 
comunelor trecind pe aici, poate. tocmai in timpul roitului, si vazand multi stupi, siea zis: 
pentru ca toti acestia au roi cu albine, este nimerit sa li se zica ,,Roesti”. 0 a treia varianta, 
tot dupa niste autori necunoscuti la cota din Dealul Razboaielor de 467 m altitudine se 
gaseste punctul numit Rapa Caramizii. Se spune ca in acest loc ar fi existat un fort 
construit de daci sau romani care servea in perioada navalirilor barbare sa dea de veste prin 
focuri aprinse altor forturi precum cel de la Gradistea Valcea  acestor navaliri. Astazi se mai 
pot identifica ruinele acestui fort, capitanul acestui fort se spune ca se numea Roescu si ca 
avea sub supraveghere toate satele  din imprejurimi, de aici denumirea de Roesti. 
    Dupa parerea noastra toate acestea sunt simple supozitii care nu au deocamdata o 
verificare stiintifica. Satele componente ale comunei, dupa parerea profesorului Paunescu 
Gheorghe, & avea urmatoarea toponimie: Satul Baiasa isi trage numele de la antroponinul 



 

feminin ,,Baiasa”,  numele  u 
Matusii”. 

nei batrane  care ar fi locuit  candva in locul  numit  astazi  ,,Rapa 

 

Satul Bajenari numit  in trecut  Simionesti isi are denurnirea de la persoanele de clacasi  si 
robi care au fost adusi in aceasta  zona a comunei dupa  14 august  1864 in urma  aplicarii 
Iegii agrare  de catre domnitorul Alexandru loan Cuza.  Satul Barbarigeni ar avea denurnirea 
de la un cetatean locuitor al acestor  meleaguri cu numele  de ,,Barbarig”. 

 
Satul Cuieni,  In trecut  s-a denumit  ,,Coeni”  termenul find de ordin pornografic, nu ne 

permitem sa facem alte explicatii. Denumirea de ,,Coeni”  a existat  pana  dupa  anul  1900, 
cand preotul  Petre Nicolaescu, parohul  Coenilor,  scandalizat de acest nume a intervenit la 
Prefectura judetului Vâlcea,  Si  CU incuviintarea acesteia  a schimbat litera  ,,o” cu litera  ,,u” 
si astfel  numele  a ajuns  din Coeni  in Cuieni. 

 
Satul ,,Frasina” isi are denumirea de la bogatia  acestei  zone  in arborele frasin. 

 

 

Satul ,,Piscul  Scoartei” denumirea provine de la coloritul floristic  primavara al dealului 
pe care este situata  asezarea ca o scoarta  olteneasca, astazi  acest  lucru nu mai poate  fi 
observat. 

 
Satul ,,Rapa Cararnizii” denurnire  data dupa anul  1950, pana  atunci  asezarea numindu- 

se ,,Valea  Porcului” vale probabil  intens populata cu porcul  salbatic.  Actuala denumire 
provine  de la rapa ce s-a nascut  din suruparea fortului  dacic  sau roman  precum  si a 
asezarilor omenesti sub forma  de bordeie  din caramizi. 
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Satul ,,Ciocaltei” ar proveni  de la antroponimul ,,Cioca1teu ,  cu multi  ani in urma 
proprietarul acestor  locuri numit  ,Dumitru Ciocalteu”(l 912). 

 

 

Satul  ,,Saioci” provine de la un  anumit cetatean Manu Saioc, locuitor al comunei 
Popesti, comuna de care  a apartinut satul  Saioci pana in anul   1906. 

 

 
 
 

Pe tentoriul comunei isi desfasoara activitatea urmatoarele institutii  social-culturale 
- Consiliul local si Primaria  ; 
- Postul  de politie  Roesti; 
- Caminul de Batrani  -  Roesti; 

    - SC Roesti  prest  SRL 
- Scoli si gradinite 
- Biblioteca Comunala; 
- Parohii   de cult crestin  ortodox; 
- Cabinete medicale individuale 
- CONSUMCOOP cu brutarie si  unitati  de desfacere; 
- CAR Vilmar; 
- Farmacie; 
- baza  sportiva si de agrement 
- scena  de spectacole in aer liber si o sala multifunctionala de festivitati 
-  societati  comerciale: 
-  transport rutier marfa  
-  scoala de soferi categoria B  
-  unitati  de comert  privat 
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Caile de comunicatii existente   pe  teritoriul   comunei Roesti  se  compun din  drum 
national, drumuri   judeteane, drumuri  comunale si drumuri  satesti  si vicinaie. 

Localitatea este  strabatuta de traseul  mai  multor  drumuri  clasate  prin  HG  540/2000 
privind  incadrarea in categorii functionale a drumurilor publice  si drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice)  si/sau  prin hotarâri ale consiliului local: 
          -  DN 65 C Craiova Horezu 

-    DJ 648B care face legatura  dintre  DN  65 C  - judetul Olt   ; 
-    DJ 676 C Roesti  — Cernisoara — Otesani; 
-   DC  112  Roesti   — Pesceana; 
-   DC 95 Roesti —Pesceana. 
Drumurile clasate  servesc  in intravilan ca strazi principale. 
In  afara  de  drumurile  de  mai  sus,  pe  teritoriul  localitatii  se  mai  afla  o  serie   de 

drumuri  satesti  si  de drumuri  vicinale. 
Circulatia rutiera  este  satisfacuta actual  si de perspectiva de actuala  retea  de drumuri 

din punct  de vedere  al densitatii, dar  si al starii bune tehnice, fiind asfaltate 14 km de 
drumuri comunale si satesti, circa 85% 

Activitatile  economice  specifice  comunei  sunt  agricultura,  cu  ponderea  cea  mai 
mare,  urmate  de comert  si prestari  servicii,  s.a. 

 
 

Profilul  economic al localitatii: 
- potential de dezvoltare In domeniul agriculturii; 

- industrie de prelucrare a produselor agricole; 
- industria lemnului si unitati  de industrie mica; 
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- localitate cu  resun  identificate 
agroturismului Si a turismului cultural. 

ce  ar  putea  fi ‘aiorificate prin dezvoltarea 

Cea mai mare unitate economica de pe raza  localitatil Roesti este cea   de   transport     rutier 
marfa    cu    o    flota    de      25 autocamioane        si comert  cu amanuntul  cooperatist   cu  muncitori-gestionari   atat din 
localitate cat si din alte localitati.. 

Specificul economic al intregii  zone este cel agrar. Activitatile  de baza  si 
permanent la majoritatea locuitorilor din toate satele, sunt cele agricole  pe cresterea 
animalelor  si cultura pomilor  fructiferi, factorii naturali  fiind pe deplin favorabii acestor 
ramuri  ale agriculturii. 

Agricultura  localitatii  Roesti  a fost  cooperativizata,   gospodariile  detinand  de  h 
cativa an de teren pana la cateva hectare, iar categoria de folosinta fiind grupa a IV - a de 
fertilitate, cu o textura grosiera, procent mic de humus, pe forme de relief in panta, supuse 
actiunii de eroziune, cu strat subtire de sol fertil. 

Culturile permanente si predominante sunt  cele  formate din porumb, grau  ,livezi  de 
pomi  fructiferi, iar in cadrul  acestora predominand suprafetele cu pnrni,  men,  nuci etc. 

Pe  terenurile arabile  se  cultiva  porumbul, cartoful, plantele de  nutret,  legumele  etc. 
Productiile ce  se  obtin  sunt  de  nivel  mediu,   asigurand necesarul  de  consum   din  fiecare 
familie. 

In  cadrul   activitatilor din  agnicultura,   cresterea  animalelor  este  o  preocupare  si  o 
activitate  prioritara  si  permanenta  aproape  Ia  toti  cetatenii  din  comuna.  Baza   acestei 
activitati o formeaza terenurile ocupate  cu  fanete  si pasuni  in  suprafata totala  de  700  ha 
precum   si  plantele  furajere  cultivate.   Animalele  cele  mai  des  intalnite  sunt  bovinele, 
porcinele, ovinele,  pasarile  etc. 



 

Planificarea strategica este un proces  in mai multe  etape , prin care   comunitatile   
isi pot creea  imaginea viitorului ,  pornind de la conditiile prezente de potential si 
resursele si isi traseaza  cai de realizare a acelui  viitor. 

Pentru  a  realize   obiectivele   propuse  in  programul  de  dezvoltare  national 
 si 

dezvoltare regionala, Comuna Roesti isi desfasoara activitatea in urmatoarele directii: 
1 Identificarea  programelor   nationale si  externe  de  finantare  si  depunerea   
de 

proiecte in vederea atragerii de resume financiare in zona 
2  Inflintarea  unor  zone  economice  pentru  creearea  unor  inteprinderi   care  

sa absoarba forta de munca existenta pe piata 
     3  Atragerea  altor localitati in programe de dezvoltare zonale cii beneficii pentru  
toti  partenerii implicati 
    4   Investitii in infrasctructura care sa permita deschiderea zonei 
    5 Valorificarea resurselor naturale  , potential turistic , culturaleartistic , 

agreement 
 
 

Conditii de implementare a strategiei: 
- determinarea profilului Socio-economic si de mediu al Comunei Roesti  , 

identificarea problemelor curente ale localitatii 
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare 
stabilirea viziunii de dezvoltare ,a directiilor strategice si a obiectivelor 

  -         acordul si sustinerea strategiei de catre cetateni si politicieni  
- informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii  strategiei . 

 



 

 

 

Primaria Comunei Roesti 
Judetul Valcea 

 

 
 

STRATEGIA DE  DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALA 
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Proiecte in derulare si propuse a se derula in aceasta 
perioada : 
-  Construirea unui depozit de legume si fructe in comuna Roesti  
- Regularizarea paraului Cernisoara  
- Regularizare torenti :Baiasa , Valea Carului , Rapa Caramizii , Bajenari , 

Salea , Cueni si Barbarigeni . 
- Cadastrarea comunei Roesti  
- Modernizarea drumurilor agricole si forestiere  
- Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna  
- Introducerea sistemului de canalizare in toate satele unde este system de 

alimentare cu apa  
- Introducerea gazelor natural in comuna Roesti  
- Achizitia de terenuri in zone pretabile a fi construite parcuri industriale cu 

acces la toate utilitatile publice  



 

- Extinderea alimentarii cu apa in satele Saioci (Cotosmanu), Baiasa , 
Cueni cu statii de repompare  

- Extindere a capacitatii de apa prin forarea unui put  de adancime  
- Construirea de praguri de fund pe paraul Cernisoara in aval de podurile 

construite de comuna Roesti in satele Bajenari si Rapa Caramizii si la 
reteaua de canalizare in satul Ciocaltei  

- Construire si modernizare parcare la caminul cultural Roesti  
- Amenajarea si dotarea unei gradinite la Scoala gimnaziala Ion C 

Constantinescu –Cueni , in localul  vechi al scolii. 
- Imprejmuirea incintelor celor trei scoli de pe raza localitatii  
- Continuarea lucrarilor la DC 112 si inlocuirea retelei de canalizare pe 

acest drum . 
- Construirea unei clopolnite la cimintirul din satul Baiasa  
- Achizitionare aparate tehnice pentru ridicari topo pentru cadastrarea 

terenurilor agricole si forestiere de pe raza localitatii  
- Sprijinirea locuitorilor care vor sa aceseze fonduri europene si 

guvernamentale 
- Se va intocmi documentatie pentru construirea unui depozit de colectare 

si procesare a merii de albine  
- Infiintare de pepiniere de salcami 
- Construirea , modernizarea si dotarea statiei de reciclare deseuri menajere 

cu satie de biogaz pentru producerea de energie electrica 



 

- Construire parc fotovoltaic de producer a energiei electrice  
- Construirea unei fabricute de  peleti  
- Construirea unei fabricute de procesare a laptelui  
- Construirea de capele la fiecare parohie din comuna  
- Inlocuirea sistemelor clasice de caldura de la institutiile publice cu 

sisteme ce utilizeaza energie regenerabila  
- Infiintarea drumurilor intercomunitare Roesti –Pesceana , Roesti –

Lapusata  
- Infiintare centru de permanenta medicala  
- Acoperirea cu retea de internet prin fibra optica in toata localitatea  
- Extinderea si modernizarea iluminatului public pe teritoriul comunei 
- Construirea unui bloc de locuinte sociale  
- Modernizarea si amenajarea islazului comunal Saioci-Socet. 
- Reabilitarea sediului Dispensarului uman si biblioteca comunala  
- Incheierea de parteneriate publice –private pe diferite domenii de 

activitate. 
 


