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Prezentarea teritoriului și a populației acoperite
Parteneriatul GAL Microregiunea Horezu este situat in spatiul eligibil LEADER Romania, acopera un
teritoriu coerent si omogen, realizat prin parteneriatul a 10 unitati administrativ-teritoriale cu
urmatoarele caracteristici generale:
UAT

Populatia (locuitori)

Suprafata (kmp)

Densitate
populatie

Oras Horezu

6.263

117,69

53,22%

Comuna Bărbăteşti

3.318

41,25

80,44%

Comuna Costeşti

3.244

109,21

29,70%

Comuna Măldărăşti

1.809

28,73

62,97%

Comuna Oteşani

2.641

34,18

77,27%

Comuna Pietrari

2.881

19,47

147,97%

Comuna Slătioara

3.293

48,14

68,40%

Comuna Stroeşti

2.809

41,88

67,07%

Comuna Tomşani

3.729

41,17

90,58%

Comuna Vaideeni

3.946

157,59

25,04%

33.933

639,31

53,08%

TOTAL GAL M. Horezu

1.

Prezentarea geografică şi fizică

1.1.

Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine)

1.1.1

Amplasare

Teritoriul GAL Microregiunea Horezu se află situat în partea de nord-vest a Judeţului Vâlcea, în arealul
subcarpatic (Subcarpaţii Vâlcii), de la poalele Munţilor Căpăţânii. Limitele naturale sunt reprezentate
de versanţii sudici ai Munţilor Căpăţânii, spre Nord, de delurile subcarpatice care formează anticlinalul
Ocnele Mari - Govora - Stroieşti, spre Sud, de valea Bistriţei Vâlcii la Est şi valea Cernei spre Vest. Ca
vecini, Microregiunea Horezu are la Nord unităţile administrativ-teritoriale (UAT) ale comunelor
vâlcene Mălaia şi Voineasa din Bazinul Lotrului, la Est UAT Băile Olăneşti, Baile Govora, Pausesti-Otasau
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si Stoeneşti, la Vest comunele gorjene Polovragi, Alimpeşti, iar la Sud se învecinează cu un şir de
comune vâlcene - Popeşti, Cernişoara, Mateeşti.
Poziţia Microregiunii în raport cu DN 67 şi DN 65 C, importante căi rutiere de acces şi existenţa unui
patrimoniu bogat de resurse turistice, a permis şi favorizat dezvoltarea infrastructurii generale, a
infrastructurii specifice turismului şi a utilităţilor de bază. Microregiunea este traversată de DN 67 (Rm.
Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu – Motru – Drobeta Tr. Severin), importantă arteă rutieră care leagă două
magistrale rutire europene: E 81 (pct. de frontieră RO / UA – Halmeu – Satu Mare – Cluj Napoca – Sibiu
– Rm. Vâlcea – Piteşti – Bucureşti) şi E 79 (pct. de frontieră H / Ro – Oradea – Deva – Petroşani – Tg. Jiu
– Craiova – Calafat – pct. de frontieră RO / BG) si DN 65C (Horezu – Bălceşti – Craiova). De asemena
prin microregiune trece DJ 665 (Horezu – Vaideeni – Polovragi – Baia de Fier – Novaci – Curţişoara /
DN 66 / E 79) care face legatura prin zona turistica Polovragi Baia de Fier – pestera Muierii, Novaci
Ranca cu magistrala Transalpina.

DN 67C

E79
DN 66
Bumbesti Jiu
10.500 loc.

spre Sibiu

spre Sebes

spre Petrosani

Barbatesti
Costesti

DJ 665
Crasna

Vaideeni

DN 67
Slatioara

Tomsani

Maldaresti
Tg. Carbunesti
8.700 loc.

DN 67B
spre Craiova

1.1.2

spre Craiova

E81
DN 7

DN 65C
spre Craiova

spre Babeni

spre Pitesti

Relief

Relieful microregiunii este format din munţi atingând altitudini de până la 2.124 m - Vf. Ursul, douã
şiruri de dealuri şi culoare depresionare, din care se evidenţiazã ca mãrime Depresiunea Horezului.
Patru dintre localităţile vizate au ca principală caracteristică aşezarea imediat la poalele munţilor,
având ca suprafaţa locuită doar o mică porţiune în sud, mare parte din suprafaţă fiind ocupată de zone
nelocuite împădurite sau alpine. Localităţile Costeşti, Horezu şi Vaideeni îşi extind teritoriul lor
administrativ până în creasta principală a Munţilor Căpăţâna, la altitudini ce depăşesc 2000 m. Munţii
Capăţînii au ca hotar nordic valea Latoriţei şi cursul inferior al văii Lotrului. Către est, hotarul Munţilor
Căpăţânii se confundă cu Oltul, iar la apus, valea Olteţului îi separă de masivul Parângului. Cele mai
înalte vârfuri sunt: vf. Căpăţânii 2094 m, Balota 2.095 m, vf. Nedeia 2.130m, Ursu 2.124 m.
1.1.3

Clima Microregiunii Horezu

Clima microregiunii este continental-moderată, cu vizibile influente mediteraneene si a oferit de la
început condiţii favorabile de trai, cu ierni relativ blânde şi veri moderat călduroase, la adapostul
abruptului munţilor.
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Temperatura
La staţia meteorologică Parâng, temperatura medie a lunii ianuarie este de -7°C, iar a lunii iulie de
12°C, la aceeaşi altitudine medie. În perioada ultimilor 10 ani, pentru zona montană temperaturile
medii anuale cele mai ridicate oscilează între 4,79°C şi 4,76°C şi corespund anilor 2007 şi 2011. Cele
mai scăzute medii anuale au fost înregistrate în anul 2009 (3,02°C). Tendinţa inregistrata este cea de
creştere a valorilor acestui parametru climatic. Presiunea atmosferică cuprinde valori între 840 şi 850
hectopascali.
Referitor la umezeala relativă a aerului, mediile lunare cele mai mari se înregistrează în lunile ianuarie
şi septembrie (aproape 100%), iar cele mai mici în lunile martie, aprilie şi noiembrie (între 77-78%).
Vântul dominant bate din nord-vest. Vantul reprezintă un important factor climatic, care îşi pune
amprenta asupra distribuţiei vegetaţiei sau asupra aspectelor acesteia. Pe creastă vântul bate aproape
în permanenţă, deşi mediile anuale ale vitezelor nu depăşesc 1 - 2 m/s. In zonele joase, datorita
caracteristicilor depresionare clare ale teritoriului GAL, vanturile au frecventa si intensitate redusa,
acest aspect favorizand dezvoltarea comunitatilor actuale.
Precipitaţiile atmosferice reprezintă un factor climatic foarte important deoarece apa provenită din
ploi sau din topirea zăpezii constituie sursa de umezeală a solului, necesară plantelor în perioada de
vegetaţie.. În zona de munte numărul zilelor ploioase este de 150 - 160 pe an. Regimul anual al
precipitaţiilor se află în strânsă legătură cu frecvenţa şi gradul de dezvoltare al sistemelor barice care
traversează Carpaţii Meridionali într-o direcţie sau alta, dar este legat şi de intensitatea proceselor
termoconvective locale.
Stratul de zăpadă depăşeşte rareori 100 cm. Pe culmile cele mai înalte, sunt ani in care zăpada persistă
până în luna iulie.
Teritoriul GAL Microregiunea Horezu, cu o structura omogena de tip montan – sub-montan –
depresionar determina existenta etajării cimatice pe verticală, urmând treptele de relief, cu diferenţe şi
chiar inversiuni de climat de la un versant la altul.
1.1.4

Principalele tipuri de sol predominante (IC41)

Solurile predominante din zona muntoasa sunt redzinele, datorită configuraţiei calcaroase a masivelor.
În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide in pajististile alpine şi de
pădure, cu reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare. În etajul coniferelor se întâlnesc soluri
podzolice, brune acide şi podzolice humico feriiluviale. În lungul văilor se întâlnesc soluri aluviale, cu
continut mineral diferit, datorita bazinului hidrografic extins. Structura humusului inregistraza o curba
sinusoida in raport cu adancimea, în partea superioară a profilului existand un continut ridicat de
humus brut, acesta scazand masiv in orizontul ES (spodic) si crescand brusc in orizontul Bhs (h umicospodic).
1.1.5

Resursele naturale

Ape
Depresiunea Horezu este drenată, de la est la vest de raurile Costeşti, Bistriţa, Romani, Râmeşti,
Luncăvecior, Luncavăţ şi Cerna, toate cu direcţie de curgere de la nord spre sud, care creează un relief
de luncă, de terase şi de dealuri piemontane/interfluvii. Acestea se adună (Luncavăţ şi Bistriţa) ca într-
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un mănunchi ceva mai la sud şi se varsă în Râul Olt. Se constată că reţeaua hidrografică a râurilor este
bogată şi bine reprezentată. Cursurile de apă sunt permanente, fără a avea însă debite deosebite.
Apele de suprafaţă
Întreaga reţea hidrografică a zonei este tributară râului Olt, prin afluenţi direcţi sau indirecţi cu o
direcţie de curs, în linii mari, de la nord la sud. Principalele râuri care străbat zona şi constituie cea mai
importantă resursă de apă sunt, de la est la vest:
- Raul Costeşti (L = 18 km, S = 45 kmp), afluent de stânga al Bistriţei, care se varsă la sud de comuna
Costeşti, cu izvoare în Munţii Căpăţânii (curmătura Lespezi). Sapă chei spectaculoase pe traiectul unei
falii importante, străbătând Masivul Buila-Vânturariţa de la nord la sud.
- Raul Bistriţa (L = 42 km, S = 384 kmp), afluent de dreapta al Oltului, care se varsă în Olt în apropierea
comunei Băbeni-Bistriţa, între gurile de vărsare ale râurilor Govora şi Luncavăţ. Prin izvoarele sale,
Bistriţa pătrunde adânc în Munţii Căpăţânii.
- Raul Romani (L = 22 km, S = 68 kmp) afluent de dreapta al Bistriţei, primeşte ca prim afluent
important pârâul Romanilor (Hurezu), provenit prin unirea pâraielor Bistricioara cu pârâul Romanilor.
Un afluent de dreapta mai important al Râului Romani este Pârâul Lunga.
- Raul Luncavăţ (L = 61 km, S = 414 kmp), afluent de dreapta al Oltului, care izvorăşte din Munţii
Căpăţânii. La cota 810 metri, s-a făcut în anul 1996 o captare pentru apeductul ce alimentează cu apă
potabilă satul Vaideeni.
- Râul Recea (L = 18 km, S = 48 kmp) işi adună apele de pe versanţii sudici ai munţilor Căşeria,
Găuriciu, Zăvidanul, Marginea, Stânişoara şi Stocşor având ca izvoare pârâul Găuriciului şi al
Zăvidanului, pârâul Marginei cu confluenţa la Luncile frumoase. Ca şi Luncavăţul şi Cerna, râul Recea îşi
aduce aportul de apă la lacul de pe Lotru, prin captarea sa de la cota 1110 m, lucrare definitivată în
anul 1978. Râul Recea este captat la cota 765 m în aducţiunea de apă pentru satul Recea, lucrare
încheiată în anul 1996. Apeductul, cu curgere gravitaţională, are lungimea de 6,450 km şi o reţea de
distribuţie de 14 km. Cu puţin înainte ca acest râu să taie pe la vest Măgura Slătioarei în punctul numit
Oarba, trece printre nişte pitoreşti piramide de şiroire din sedimentele cu sare de la Goruneştii
Slătioarei.
- Râul Mariţa (L = 14 km, S = 36 kmp) izvorăşte de sub muntele Stânişoara. Are bazin hidrografic redus
şi deci, un debit mic.
- Râul Cerna (L = 75 km, S = 113 kmp) izvorăşte de sub vârful Nedeiul, din zona numită Coasta Lacurilor
şi adună apele de pe coastele munţilor Corşoru, Buciumul, Milescu, Beleoaia şi Pleşa Polovragilor. Şi
râul Cerna, la cota 1100 metri, este barat şi captat în reţeaua de alimentare a lacului hidroenergetic de
la Vidra pe Lotru, încă din anul 1978.
Râurile Luncavăţ, Recea şi Cerna sunt urmărite ştiinţific, prin observaţii zilnice asupra parametrilor de
interes, ce se înregistrează în cele trei staţii hidrometrice de pe aceste râuri. Observaţiile generale
făcute, şi empiric, şi sistematic, în cei patruzeci de ani care au trecut de la data captării acestor râuri
pentru hidrocentrala de pe Lotru arată că această lucrare hidrotehnică nu a modificat sesizabil şi
dăunător regimul acestora şi nu a determinat nici-un fel de dezechilibru ecologic în zonă şi pe cursul
lor.
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Pe râurile din zonă au existat până la jumătatea secolului XX, instalaţii hidromotrice: mori, joagăre, pive
şi darace de lână. În anul 2000 mai era încă în funcţiune o singură pivă în satul Vaideeni, pe râul
Luncavăţ (pentru că lâna nu se mai prelucrează casnic şi manual). Moara din satul Romani de Jos, care
aparţine Mânăstirii Hurez, este bine conservata şi funcţionează ocazional.
Lacuri - pe întinderea comunei Vaideeni există câteva mici lacuri cu apă dulce rezultată din ploi şi
zăpezi şi întreţinute din mici izvoare de fund. Au o suprafaţă între 5 şi 10 ari fiecare, suprafaţă care
variază după anotimp, spre sfârşitul verii ajungând, de regulă, să-şi înjumătăţească suprafaţa şi volumul
de apă. Suprafaţa şi cantitatea lor de apă sunt în descreştere şi de la an la an, ca efect al colmatării cu
aluviunile din jur şi ca efect al descompunerii pe loc a vegetaţiei ierboase şi arbustive de la marginile
lor.
Apele subterane au fost foarte active, generând numeroase fenomene endocarstice, reprezentate prin
numeroase peşteri, la care se adaugă numeroase fenomene exocarstice de mai mică amploare:
ponoare, izbucuri, văi seci, chei. Acestea sunt localizate în zonele carstice Buila-Vânturariţa (bazinele
râurilor Costeşti şi Bistriţa). Ponoarele cu regim temporar sunt semnalate în Muntele Piatra din Masivul
Buila-Vânturariţa. Izbucurile cu cele mai mari debite se întâlnesc pe flancul estic al Masivului BuilaVânturariţa (Pahomie, peste 25 l/s, Pătrunsa, Valea Curmăturii, Valea Morii), dar o serie de izvoare mici
jalonează contactul dintre calcar şi formaţiunile cristaline de pe flancul vestic (bazinul Pârâului Costeşti,
obârşiile Văii Comarnice). Văile seci (sohodolurile) sunt foarte frecvente în Masivul Buila-Vânturariţa
datorită infiltrării rapide a apelor din precipitaţii. Ele pot prezenta sectoare cu curgere permanentă sau
temporară, dar apa se pierde complet prin ponoare sau prin infiltraţii difuze. Uneori, cursul lor este
jalonat de aliniamente de doline. Toate văile din estul munţilor Cacova, Piatra, Albu, Buila şi
Vânturariţa prezintă astfel de caracteristici. De asemenea, o mare parte din apa precipitaţiilor de pe
întinsul râului Cerna nu au o curgere de suprafaţă, ci se pierd în structura carstică, găunoasă, a
calcarelor din majoritatea suprafeţei bazinului său superior.
Rezervele minerale.
Calcar industrial şi de construcţii - Odată cu amplasarea Uzinei de Produse Sodice la Govora s-a deschis
în anul 1960, în masivul Arnota, pe teritoriul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, cariera Bistriţa, de unde
se extrage şi se prepara calcarul folosit in industria chimică, pentru nevoi locale si calcarul filer, calcarul
sistificare, furajer, mozaic de calcar, calcar pentru mixturi asfaltice.
Rezerve de nisip şi pietriş – vaile raurilor Cerna, Costesti, Romani, Luncavat: pietrișuri, argilă, nisip,
gresii
Rezerve de argila – in zona submontana din Horezu, Maldaresti si Slatioara, utilizate ca materie prima
in productia de ceramica si caramida.
Rezerve de granit - Cariera Romani
Petrol - Zăcăminte de petrol au fost identificate pe teritoriul comunei Tomşani în zona Foleşti.
Izvoare de ape minerale: sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotonice, folosite până în anul
1989 în tratament balnear (în cadrul staţiunii balneoclimaterice de interes local Costeşti), indicate în
cură internă şi externă, apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti; în prezent staţiunea este
închisă, stabilimentul balnear este in curs de reamenajare printr-o investitie privata.
Izvoare termale: pe terioriul comunei Slătioara, inca nevalorificate.
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1.1.6

Vegetaţia (peisajul natural şi cultivat etc.).

Cercetările efectuate de specialiştii Parcului naţional Buila Vânturariţa au evidenţiat habitate de
stâncării şi peşteri, habitate de pădure şi anume: păşuni împădurite; păduri tip Luzulo-Fagetum;
păduri tip Asperulo-Fagetum; păduri acidofile cu Picea din etajul subalpin; habitate din pajişti şi
tufărişuri şi pe suprafeţe limitate habitate din turbării şi mlaştini. Această diversitate floristică şi
faunistică a ecosistemelor se datorează unui complex de factori, printre care se numără:
- climatul relativ blând, cu influenţe submediteraneene, care a favorizat răspândirea unor specii relativ
termofile;
- relieful muntos, care ocupă o parte însemnată a teritoriului, favorizând menţinerea vegetaţiei
naturale, care în aceste arii nu a putut fi înlocuită de culturile agricole datorită reliefului accidentat;
In cadrul reliefului muntos există o diversitate mare a tipurilor de habitat (entitate ecologică ce indică
mediul de viaţă al speciilor, în acelaşi timp abiotic, dar şi biotic):
- frecvenţa mare a calcarelor la zi, marcată în relief prin sectoare de chei şi mici masive izolate cu
versanţi abrupţi, hornuri, fisuri, văi seci, grohotişuri, care adăpostesc o floră deosebit de interesantă.
De exemplu se evidenţiază pajiştile de stâncărie dominate de arginţică (Dryas octopetala), relict glaciar
ce constituie aici unul dintre cele mai puternice genofonduri din ţară. Se întâlneşte şi cetina de negi
(Juniperus sabina frecvente în Cheile Folea şi Cheile Costeşti), ca şi diverse plante ierboase: afin
(Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea), afin vânăt (Vaccinium uliginosum), Loiseleuria
procumbens, etc.
Acest complex de factori, corelat cu poziţia faţă de centrele genetice şi căile de migraţie a florei şi a
faunei, a determinat existenţa unor elemente foarte diferite: eurasiatice, europene şi centraleuropene, alpinocarpatice, submediteraneene, carpato-balcanice, ca şi o serie de specii endemice sau
subendemice.
Etajarea vegetaţiei
Vegetaţia este repartizată pe teritorii întinse sau mai restrânse în funcţie de condiţiile de mediu, între
care clima are un rol foarte important. Trecerea de la un etaj la altul nu este netă, diferitele tipuri de
vegetaţie interferând între ele, speciile arboricole de altitudine joasă urcând uneori până la limita
superioară a pădurii, iar cele ale etajelor superioare coborând mult în pădurile de la poalele muntelui
întâlnindu-se chiar şi inversiuni ale etajelor vegetale forestiere, pe văile adânci, în sectoarele de chei.
Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) se întâlneşte între 500 m şi 1400 m, iar făgetele cu molid şi
brad ajung uneori până pe creastă cu subetajele :
Stejăretele - etajul stejarului este prezent prin pădurile de gorun situate ca un brâu la limita inferioară a
subzonei fagului, ridicându-se pe alocuri până la 600 m şi chiar 800 m altitudine. În cadrul acestei
subzone se află, prin depresiuni, şi păduri de stejar (Quercus robur);
Gorunetele - este reprezentat prin alternanţa fag cu gorun. În vreme ce gorunul preferă pantele sudice,
sud-estice, fagul se instalează pe pantele nordice, mai umede şi mai reci. (Buia, Păun,1967);
Făgetele - cea mai largă răspândire dintre pădurile din zonă şi este reprezentat prin păduri întinse de
fag. Acest subetaj începe la 700 m şi se desfăşoară până la 1200 - 1300 m. Este reprezentat prin păduri
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montane de fag, caracterizat prin lipsa gorunului şi apariţia câtorva specii ierboase montan-carpatice,
care le deosebesc de făgetele de deal. (Gh. Ploaie, 1998).
Pădurile de fag cu răşinoase - limita inferioară este greu de stabilit deoarece speciile de răşinoase:
molidul (Picea abies) şi mai ales bradul (Abies alba), coboară pe văi până la altitudini destul de mici
(600 - 650 m) în Cheile Bistriţei sau Costeşti, formând păduri de amestec cu fagul. În general, pădurile
de amestec se extind la altitudini cuprinse între 500 şi 1500 m. În cadrul acestui subetaj se găsesc specii
de conifere precum: brad (Abies alba), molid (Picea abies), pin (Pinus sylvestris), zadă (Larix decidua
ssp. carpatica), tisă (Taxus baccata), în amestec cu foioase din etajele inferioare, în special mesteacăn
(Betula pendula), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), plop (Populus tremula), frasin (Fraxinus
excelsior), tei (Tilia cordata), ulm (Ulmus scabra), şi mai rar carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer
campestre, A. platanoides), salcie (Salix capraea).
Etajul boreal (al molidişurilor) este destul de bine reprezentat, pădurile de răşinoase fiind cuprinse
între altitudini de 1200 şi 1850 m şi aparţinând din punct de vedere fitocenologic asociaţiei Piceetum
carpaticum (Gh. Popescu, 1974). Cuprind în special molid (Picea abies, excelsa) şi, mai rar, brad (Abies
alba), zadă (Larix decidua ssp.carpatica), pin ( Pinus sivestris, P. montana), iar în apropierea versanţilor
stâncoşi tisă (Taxus baccata). Alături de arbori se întâlnesc şi arbuşti cum ar fi: ienupăr (Juniperus
communis, J. intermedia, Juniperus sabina-cetina de negi), măceş (Rosa canina, Rosa pendulina), zmeur
(Rubrus idaeus), tulichină pitică (Daphne mezereum), afin (Vaccinium myrtillus), iar la limita superioară
ienupăr (Juniperus sibirica) şi jneapăn (Pinus mugo). Vegetaţia ierboasă este reprezentată de
numeroase specii, dar şi de specii de muşchi şi licheni.
Situri de importanță comunitară (SCI) NATURA 2000 si Zone cu valoare naturală ridicată
Pe teritoriul GAL Microregiunea Horezu, cele patru localitati montane poseda Situri NATURA 2000 si
Zone cu valoare naturală ridicată, fiind inregistrate in Lista ariilor naturale protejate Natura 2000 si
Lista zonelor cu valoare naturala ridicata HNV, publicate de MADR:
Cod SIRUTA

Localitate

Nume Sit NATURA 2000

Cod Sit

Suprafata (kmp)

168041

Horezu

Buila - Vânturarita

ROSCI0015

Sub 1 ha

169253

COSTESTI

Cozia - Buila - Vânturarita

ROSPA0025

21,56

168559

BARBATESTI

Cozia - Buila - Vânturarita

ROSPA0025

5,37

174021

VAIDEENI

Nordul Gorjului de Est

ROSCI0128

17,97

Nr.

UAT

Cod SIRUTA Zona cu valoare naturală ridicată

1

Oras Horezu

168041

2

Comuna Costesti

169253

3

Comuna Barbatesti

168559

4

Comuna Vaideeni

174021
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1.3 Populaţie – demografie
Populatia Microregiunii Horezu, 33.933 locuitori, se constituie ca un grup omogen, atat etnic cat si
confesional, intr-o majoritate covarsitoare fiind vorba de cetateni romani, de religie ortodoxa. In
teritoriul GAL Microregiunea Horezu, conform Situatiei Populatiei stabile dupa etnie, judete, municipii,
orase, comune 2011 – emisa de MADR, intalnim urmatoarea structura a populatiei:
Total populatie GAL
Microregiunea
Horezu (pers.)

Români
Numar

32.684

Alte etnii

Etnie nedeclarata

Procent

Numar
(pers.)

Procent

Numar
(pers.)

Procent

Numar
(pers.)

Procent

96,32%

329

1,02%

14

0,04%

888

2,62%

(pers.)
33.933

Romi-Rudari

Conform Situatiei Populatiei stabile dupa etnie, judete, municipii, orase, comune 2011, in teritoriul GAL
Microregiunea Horezu urmatoarele localitati au in structura populatiei minoritate roma:
Localitate

Populatie roma (persoane)

Orasul Horezu

79

Comuna Costeşti

7

Comuna Oteşani

15

Comuna Vaideeni

228

TOTAL GAL

329

Microregiunea Horezu

Conform datelor locale (se pot utiliza și date furnizate de alte instituții publice (prefectură, primărie,
direcția de asistență socială și protecție a copilului, inspectorate școlare județene, direcția de educație
din cadrul primăriilor, etc.), grupul minoritar de rudari (preponderent) şi romi ajunge la o dimensiune
de cca. 1500-2000 persoane, grup cu nevoi sociale si educationale deosebite. Rudarii au ca meserii
traditionale împletituri şi prelucrarea lemnului, sunt foarte buni muncitori forestieri si sezonier se
organizeaza in echipe care pleaca in diverse regiuni din tara sau strainatate pentru a se angaja ca zilieri,
la exploatatii forestiere, la muncile campului, in pomicultura, la culturile de vita de vie etc.
In Microregiunea Horezu sunt constituite două organizatii etnice: Asociatia „VALEANU” a comunitătii
rudarilor din Săliste Horezu si Cooperativa „Cosuri si fructe” a romilor din Costesti, partenere în GAL
Microregiunea Horezu.

8

Ponderea populatiei in localitătile Microregiunii este echilibrată asigurând o uniformitate a distributiei
la nivel teritorial. Cele mai multe dintre localităţi reprezinta între 9 şi 12% din populatia totala a
Microregiunii, maximul fiind reprezentat de Horezu (18,46%) si minimul de Maldaresti (5,33%).
Populatia 01.01.2015

Pondere populatie locala/Total
populatie GAL (%)

Localitate
(sursa INS)
Horezu

6263

18,46

3318

9,65

Costeşti

3244

9,22

Măldărăşti

1809

5,33

Oteşani

2641

7,74

Pietrari

2881

8,43

Slătioara

3293

9,57

Stroeşti

2809

7,82

Tomşani

3729

10,55

3946

11,35

33933

100,00

Bărbăteşti

Vaideeni

TOTAL GAL
M. Horezu

Populatia înregistrează tendinte negative în toate localitătile Microregiunii după cum poate fi
observant din tabelul de mai jos, cu exceptia orasului Horezu, care a inregistrat o crestere
spectaculoasa a populatiei in perioada 2011-2016 (aprox. 11%), datorita unei perioade de progres, in
special economic si social. Totusi, tendintele demografice sunt in continuare alarmante la nivelul
Microregiunii.
Populatia conf.
Recensamant 2002

Populatia conf.
Recensamant 2011

Populatia 01.01.2015

Horezu

6807

6263

7098

4,28

Bărbăteşti

3861

3318

3423

-11,34

Costeşti

3699

3244

3269

-11,62

Localitate

(sursa INS)

Indicator evolutie
2002-2015 (%)
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Măldărăşti

2069

1809

2003

-3,19

Oteşani

3046

2641

2743

-9,95

Pietrari

3315

2881

2990

-9,80

Slătioara

3633

3293

3394

-6,58

Stroeşti

3104

2809

2774

-10,63

Tomşani

4194

3729

3741

-10,80

Vaideeni

4235

3946

4023

-5,01

TOTAL GAL

37963

33933

35458

-6,60

M. Horezu

Din punct de vedere al indicatorilor demografici, zona este caracterizată printr-o populaţie îmbătrânită,
dupa cum se evidentiaza in tabelul urmator. Există diferenţe semnificative în ponderea
populatiei/localitate pe segmental de varsta peste 50 ani, care variază între 35 si 45%, o pondere mai
mare înregistrând comunele din sudul microregiunii: Tomşani, Oteşani, Pietrari, Barbatesti şi Stroeşti.
Ponderea populaţiei tinere înregistrează diferenţe mai mici între localităţile de pe teritoriul
microregiunii, cele mai mari valori regăsindu-se în localităţile Pietrari, Vaideeni şi Horezu.

Localitate

Grupa de varsta

Grupa de varsta

Grupa de varsta

Grupa de varsta

0-9 ani

10-19 ani

20-49 ani

50-85 si peste

Numar

Pondere
din total

Numar

643

9,06%

711

10,02%

3191

44,96%

2553

35,97%

244

7,13%

301

8,79%

1389

40,58%

1489

43,50%

Costeşti

227

6,94%

347

10,61%

1405

42,98%

1292

39,52%

Măldărăşti

145

7,24%

185

9,24%

890

44,43%

742

37,04%

Oteşani

212

7,73%

462

16,84%

1153

42,03%

1128

41,12%

Pietrari

208

10,61%

281

9,40%

1251

41,84%

1250

41,81%

Slătioara

274

9,24%

346

10,19%

1427

42,04%

1347

39,69%

Stroeşti

180

6,49%

290

10,45%

1164

41,96%

1140

41,10%

Tomşani

227

6,07%

352

9,41%

1479

39,53%

1683

44,99%

Horezu

Pondere
din total

Numar

Pondere
din total

Numar

Pondere
din total

Bărbăteşti
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Vaideeni
316

7,85%

436

10,84%

1672

41,56%

1599

39,75%

2676

7,55%

3711

10,47%

15021

42,36%

14223

40,11%

TOTAL GAL
M. Horezu

Rata de activitate a populatiei ramane redusa, in conditiile in care in teritoriu lipsesc investitiile majore
generatoare de locuri de munca. Dezvoltarea unor sectoare economice (turism, transporturi de
persoane, comertul, productia mestesugareasca, microferme agricole si zootehnice, mica industrie), a
serviciilor pentru populatie, valorificarea superioara a produselor locale, calificarea si reconversia
profesionala a fortei de munca locale a generat o suplimentare a ofertei de munca si implicit o
imbunatatire a situatiei pietei muncii fata de perioada precedenta, dar sunt necesare in continuare
eforturi sustinute pentru rezolvarea acestei situatii. O implicatie directa a lipsei locurilor de munca o
reprezinta migrarea populatiei, spre centre urbane din Romania sau in strainatate, reflectata in
raportul stabiliri/plecari. Numărul somerilor a înregistrat în perioada 2010-2011 în microregiunea
Horezu cote mult mai înalte decât cele de la recensământul din 2002. Cel mai mare număr de someri
din ultimii ani s-a înregistrat în iulie 2010 când erau în plată 2499 de persoane. Reducerea, la nivelul
lunii ianuarie 2015, la 985 a numarului de someri inregistrati nu reflecta in mod real lipsa locurilor de
muncă din zonă intrucat expirarea perioadei de somaj pentru cei aflati în plată pune serioase probleme
sociale zonei.
Numar mediu
salariati
Localitate
Numar

Horezu

Someri inregistrati

Pondere
din total Numar
populatie

Stabiliri (de resedinta
sau cu domiciliul)

Pondere
din total Numar
populatie

Plecari (de resedinta
sau cu domiciliul)

Pondere
din total Numar
populatie

Pondere
din total
populatie

1699

23,94%

181

2,55%

154

2,17%

234

3,30%

Bărbăteşti

144

4,21%

59

1,72%

58

1,69%

111

3,24%

Costeşti

518

15,85%

62

1,90%

68

2,08%

93

2,84%

Măldărăşti

172

8,59%

42

2,10%

54

2,70%

51

2,55%

Oteşani

90

3,28%

95

3,46%

44

1,60%

71

2,59%

Pietrari

221

7,39%

64

2,14%

42

1,40%

71

2,37%

Slătioara

130

3,83%

80

2,36%

54

1,59%

104

3,06%

Stroeşti

220

7,93%

138

4,97%

37

1,33%

73

2,63%

Tomşani

150

4,01%

52

1,39%

53

1,42%

65

1,74%

Vaideeni

256

6,36%

212

5,27%

54

1,34%

122

3,03%
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TOTAL GAL
3600

10,15%

985

2,78%

618

1,74%

995

2,81%

M. Horezu

Rata de dependenţă economică , adică raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă, înregistreaza o
medie în microregiune de 649,59 persoane inactive la 1.000 persoane active, apropiată de media
natională care se situa la 712 persoane inactive la 1.000 persoane active.

Localitate

Populatia
01.01.2015

Horezu

Populatie activa

Rata de dependenta economica
(1000 de persoane active la nr.
persoane inactive)

Populatie
inactiva

6263

4627

2471

534,04

3318

2044

1379

674,66

Bărbăteşti

Costeşti

3244

Măldărăşti

1809

1963

1306

665,31

Oteşani

2641

1225

778

635,10

Pietrari

2881

1597

1146

717,60

Slătioara

3293

1792

1198

668,53

Stroeşti

2809

2008

1386

690,24

Tomşani

3729

1610

1164

722,98

3946

2213

1528

690,47

33933

20490

13543

649,59

Vaideeni

TOTAL GAL
M. Horezu

Pe teritoriul GAL Microregiunea Horezu identificam o localitate cu indicele de dezvoltare umană locală
inferior valorii etalon de 55, in conformitate cu documentul suport ”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL
corespunzătoare” publicat de MADR.
Localitate
Comuna Otesani

Cod SIRUTA

IDUL 2011
171931

51,89
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1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural

Localităţile din zonă au oferit din totdeauna condiţii excelente apariţiei şi dezvoltării civilizaţiei umane,
iar dovezile arheologice vin să confirme din plin acest fapt. Apariţia omului în această zonă se
estimează a se fi produs la începutul paleoliticului, în protopaleolitic. Din Neolitic, pe teritoriul
localităţii Costeşti s-au descoperit vestigii. Ultima epocă a antichităţii, epoca fierului este cea mai bine
reprezentată în Costeşti constituind obiectul unor cercetări arheologice riguroase şi a unor studii ce
rămân ca punct de referinţă în literatura de specialitate.
Horezu, vestit târg şi centru ceramier, aşezat la confluenţa râurilor Luncavăţ şi Ursani, este datat
documentar din anul 1487, iar ca târg din anul 1780. Aici se pot vizita: biserica veche, muzeul ceramicii,
atelierele meşterilor olari de la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea în oraş şi din satul Olari (2 km nord).
Anual, în prima duminică a lunii iunie, are loc târgul naţional al ceramiştilor „Cocoşul de Horezu”.
La 6 km nord de oraş, se poate vizita comuna Vaideeni, sat de oieri veniţi din Ardeal peste munte, cu
tradiţii deosebite, păstrate mult mai bine decât în celelalte localităţi. Aici se organizează, în luna iunie,
nedeia păstorească „Învârtita dorului”, cu participarea păstorilor de pe ambii versanţi ai Carpaţilor
Meridionali. Vaideeniul este la origine localitate de oieri care au început să vină în zonă de peste
munţi, începând cu secolul XIII, când au năvălit tătarii în Ardeal. Această năvălire se pare că a
determinat primul val de venire a ardelenilor în Ţara Românească. În Jurul anului 1700 se stabilesc
primii români transilvaneni din Mărginimea Sibiului. Între 1750 - 1790 imigrările românilor
transilvăneni de peste munţi capătă proporţii impresionante. Punctele culminante sunt cele din
perioada 1759-1761 şi din 1784-1785. Locuitorii de aici şi-au păstrat portul, tradiţiile şi obiceiurile din
locurile lor de baştină, adică din Mărginimea Sibiului.
Tradiţiile, obiceiurile, arhitectura şi meşteşugurile din zonă sunt strâns legate de specificul fiecărei
localităţi şi de ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor acestora. Aşezarea localităţilor la poalele munţilor
şi-a pus amprenta puternic asupra ocupaţiilor. Au fost şi mai sunt încă bine reprezentate activităţi
precum exploatarea şi prelucrarea lemnului, păstoritul, pomicultura, apicultura.
O serie de evenimente ce promovează tradiţiile şi produsele specifice zonei s-au împământenit de ceva
vreme în zonă. Dintre cele mai cunoscute târguri şi festivaluri populare se numără: Tâgul anual de
olărit "Cocoşul de Hurez" - destinat tuturor olarilor din România, organizat pe platoul "Stejari", în
prima săptămână din luna iunie, "Fagurele de aur" - sărbatoare naţională a apicultorilor, are loc la
Tomşani în a doua săptămână din iunie.
1.5.1 Patrimoniul construit al Microregiunii
La nivelul întregului areal al Microregiunii Horezu, unitate geografică cu evoluţie istorică, economică şi
culturală unitară, influenţată puternic de interferenţa dintre două zone etnografice renumite – Oltenia
de Nord şi Mărginimea Sibiului, există de asemenea o importantă concentrare de resurse, antropice şi
naturale, de mare valoare turistică. Astfel, este cunoscut faptul ca Depresiunea Horezu se situează pe
locul al II-lea după Bucovina ca număr şi concentrare de obiective cultural-istorice, din care cea mai
mare parte a acestora sunt înscrise pe Lista monumentelor istorice (Anexa nr. 3, stabilită conform
Ordinului 2.361/2010 (94 obiective în cele 5 localităţi). În acest sens trebuie amintit în mod special
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Ansamblul Mănăstirii Hurez (ctitorită de Constantin Brâncoveanu în 1692 - 1697), situat în satul
Romanii de Jos. Alături de Mănăstirea Hurez, ceramica smălţuită de Horezu reprezintă un brand a
localităţii, onorat de includerea tehnicii ceramicii de Hurez in patrimonial immaterial UNESCO incepand
cu decembrie 2912. Ceramica locala s-a dezvoltat ca un punct de mare atracţie turistică pentru care
mulţi turişti aleg Horezu ca destinaţie turistică. Pe teritoriul comunei Costeşti se află două mănăstiri
renumite (Arnota şi Bistriţa), Cheile Bistriţei – cele mai înguste chei din ţară şi o peşteră unică în
România, Peştera Liliecilor - inclusă în arealul Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, un obiectiv natural
şi cultural care adăposteşte în cavitatea subterană două lăcaşe de cult ce datează din sec. al XVII-lea,
aflate de asemenea pe Lista monumentelor istorice. Lor li se alatura cea mai veche biserică de lemn din
judeţul Vâlcea şi cea mai veche culă din România (culele fiind unele din puţinele monumente de
arhitectură civilă din vechiul regat).
Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în
ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor
componente extraculturale. Fiecare dintre bunurile imobile din inventarul monumentelor istorice este
unic, astfel încât, pentru fiecare monument în parte care se găseşte amplasat într-un loc unic, trebuie
avută în vedere o abordare specifică. Cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii
tradiţionale sunt de asemenea pârghii pentru promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi
pentru extinderea consumului acestor produse de la comunitate la un public mai larg, ce poate fi atras
prin turism şi prin forme complexe de comercializare. Patrimoniul cultural poate fi un accelerator şi nu
un obstacol în dezvoltarea economică cu condiţia să fie protejat şi pus în valoare, turismul cultural fiind
cea mai la îndemână cale. Toate acestea in anumite conditii pe care planul nostru de dezvoltare le
poate avea in vedere:
- întreţinerea şi conservarea preventivă astfel incat siturile şi monumentele sa nu devina model negativ
de promovare a patrimoniului cultural ceea ce ar altera dorinţa de vizitare a turiştilor.
- campanii publicitare pentru promovarea patrimoniului cultural care se bazeaza pe produsul cultural
autentic şi nu pe cel pseudo-cultural.
- implicarea profesioniştilor din domeniul managementului si al patrimoniului cultural va ajuta la
creşterea nivelului calitativ şi va juca un rol important în stimularea creării unor noi metode de
cercetare şi crearea unei industrii culturale locale durabile.
- inventarierea si prezentarea patrimoniului astfel incat sa declanseze o noua «asumare» a sa de catre
comunitate si toti cei care ar putea fi interersati
- un astfel de demers are o durata indelungata, proiectul nostru reprezentand un pas decisiv, de
deschidere a unei directii de actiune pe termen mediu
Patrimonioul cultural al GAL Microregiunea Horezu include 110 monumente istorice clasificate – cf.
Ministerului Culturii (16% din monumentele istorice din jud. Valcea) - biserici, case si ansambluri de
locuinte dintre care 33 de categoria A si 46 de categorie B 16 santiere arheologice (necropole din epoca
Hallstadt, asezari romane, etc.) din care un monument UNESCO (1 din cele 7 din Romania) - complexul
Mănăstirii Hurezi.
Situaţia monumentelor din zonă este diferită. Mânăstirea Horezu care are nevoie de numeroase lucrări
de restaurare şi conservare. În cazul celorlalte mănăstiri situaţia este bună, toate beneficiind în ultimii
ani de campanii de consolidare şi restaurare. Situaţia este mult mai dificila în cazul bisericilor
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parohiale, unele foste schituri, unde din insuficienţa fondurilor nu s-au mai executat de mult lucrări de
întreţinere /restaurare sau au fost executate lucrări in mod neprofesionist. Există pe de o parte
pericolul degradării în timp al acestor obiective prin nerealizarea intervenţiilor necesare consolidării şi
restaurării. Un caz tipic este cel al bisericii Gruşeţu din Costeşti, părăsită de câţiva zeci de ani, aflată
într-o stare avansată de degradare şi al bisericii Covreşti din zona Olari Horezu.
Patrimoniul cultural mobil al zonei include muzee şi colecţii de artă, de etnografie, de ceramică. Pe
teritoriul GAL Microregiunea Horezu regăsim următoarele muzee şi colecţii.


Galeria de arta populară contemporană, gazduită de Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu”
Horezu, una din cele mai mari galerii de artă populară contemporană cu peste 4.000 de produse
din ceramicã (colecţionate dintre cele mai valoroase creaţii din domeniu prezentate la cele 45 de
ediţii ale Târgului ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez”), o retrospectivă a istoriei
ceramicii din Horezu, dar şi din principalele centre de olărit din România.



Muzeul Mănăstirii Hurezi conţine diverse piese de artă medievală, ţesături şi numeroase
exemplare de documente şi cărţi vechi. Aceste exemplare provin din biblioteca mănăstirii initiată
de Constantin Brancoveanu, care avea una din cele mai valoroase colecţii de carte ale timpului său.
Deasupra intrarii în bibliotecă scrie şi astazi in greceste: "Biblioteca de hrana dorita sufleteasca,
această casă a cărţilor, iubire pre înteleapta îmbelsugare, în anul 1708", scrisa de arhimandritul
Ioan. Colectia avea catalogul sau, doua cărţi de biblioteconomie precum şi cărti laice mai rare într-o
mănăstire: Herodot, Euripide, Hesiod, Aristofan, Luchiano, Cartile lui Iustinian,Cronicile Bizantine si
lexicoane gramatici greceşti şi latine, studiate si de Alexandru Odobescu in 1860.



Muzeul judeţean Vâlcea - 2 unităţi muzeale

- Complexul Muzeal Măldăreşti cuprinde trei obiective de importanţă naţională: Cula Greceanu
(secolul al XVIII-lea, propusă ca monument istoric pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Mondial),
Cula Măldărescu (secolul al XIX-lea, cumpărată în secolul al XX-lea de I. G. Duca) şi Casa Memorială „I.
G. Duca”, cu un patrimoniu mobil riguros constituit şi reprezentativ pentru zonă; dispune de un spaţiu
auxiliar de 2 ha, care poate fi folosit pentru diferite târguri, tabere de creaţie, producţii
cinematografice etc.), are imobile anexe ce pot fi folosite ca spaţii de cazare tip pensiune şi este situat
într-un cadru geografic de exceptie, cu o vecinătate având bogate tradiţii şi obiceiuri, ceea ce permite
integrarea Complexului într-un circuit turistic nu doar de importanţă zonală sau naţională, ci şi
internaţională.Probleme:lipsa resurselor umane (există doar un singur muzeograf pentru trei
obiective), inexistenţa paratrasnetelor la clădiri.
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- Muzeul de Arta ”Gh. D. Anghel” - Colectia de arta plastica Alexandru Balintescu a intrat in circuit
public prin donatia efectuata de Alexandru Balintescu in anul 1980 si cuprinde lucrari de pictura ale lui
Gheorghe Tomaziu, Florin Niculiu, Horia Bernea, Marin Gherasim, Horia Damian etc. si lucrari de

sculptura apartinand artistului Rodion Gheorghita. Personalitatea sculptorului Gh. D. Anghel (19041966) este bine pusa in valoare prin cele 7 lucrari in bronz care sunt expuse, unele avand valoare de
unicat, reflectand coordonatele unei viziuni artistice realist-traditionaliste.
1.5.4 Cultura ca instrument de promovare a identităţii, a spiritului comunitar şi a dezvoltării
economice locale în microregiunea Horezu
În Microregiunea Horezu partenerii din GAL sunt implicaţi într-un demers de revitalizare prin care se
doreste punerea in practica a conceptului de „patrimoniu viu”. Aceasta abordare combate atitudinea
paseista care considera patrimoniul o relicva fara utilitate si fara viata. Pilonii acestui demers sunt
patrimoniul ca diversitate - inclusiv diversitatea etnica, având în vedere comunităţile de romi şi rudari
de la noi din regiune şi ocupaţile tadiţionale reflectate în tradiţii, obiceiuri şi un know how acumulat
necesar dezvoltării naostre viitoare.
Diversitatea etnică
Partenerii GAL Microregiunea Horezu continua demersurile de implicare a minorităţii rome în toate
activităţile culturale ale Microregiunii, pentru că recunosc că diversitatea etnică este o valoare
adăugată a Microregiunii Horezu. Mijloacele ne-au permis până acum numai proiecte pilot - «Ursarul:
danie pentru o biserica» - restaurarea unei picturi exterioare de pe fatada principala a Bisericii Covresti
de pe ulita Olarilor, pictura restaurata pentru valoarea sa intrinseca fara ca o utilizare moderna sa fie
posibila. Pictura prezinta doi tigani ursari care, se spune „au facut o danie bisericii” pentru finalizarea
constructiei, un exemplu de implicare a comunitatii pentru realizarea unui bun comun.
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Ocupaţiile tradiţionale
Partenerii GAL au constientizat importanta conservarii ocupatiilor traditionale in vederea pastrarii
identitatii locale, a specificului local si nu in ultimul rand valoarea economica a acestora, intrucat ele sau nascut si dezvoltat in stransa legatura cu elemente de potential solide in timp si clar definite
(olaritul – lut si pigmenti naturali in zona, oieritul – pasuni alpine intinse si productive, albinaritul –
flora indigena, salcam, tei, flora montana, cioplitura in lemn si impletiturile – material lemnos
abundant, de calitate si accesibil etc.). Partenerii care constituie GAL Microregiunea Horezu au
constientizat de mult timp faptul ca ceramica, în măsura în care calitatea şi inovaţia artistică se îmbină
cu spiritul acesti tradiţii strămoşeşti, reprezinta un port-stindard, o resursă pentru dezvoltarea zonei.
Organizatii din Microregiune s-au implicat în conservarea şi dezvoltarea acestui meşteşug traditional.
Nu au fost neglijate nici celelalte ocupatii traditionale, fiind implementate proiecte care au vizat
restaurarea unei piese de patrimoniu folosita in continuare in acelasi mod ca in vechime si care risca sa
se piarda - am ales stana si vom incerca sa integram oile si transhumanta, ritmurile sezoniere, cu
destinatia actuala a lanii, laptelui, carnii.
Implicarea tinerilor
Partenerii din GAL deruleaza acţiuni de animare şi promovare a identităţii locale cum ar fi expediţiile
culturale. În aceasta expeditii copiii descoperă frumusetea caselor si monumentelor si afla povestea
oamenilor care le-au construit si momentele memorabile petrecute in zona condusi de tineri specialisti
sau artisti din zona sau „visiting artists”. Astfel copiii cunosc mai bine locurile frumoase din localitatea
lor si din vecintate, istoria lor, inteleg ce este valoros si merita sa fie protejat de invazia blocurilor de
sticla si de ignoranta.
1.5.5. Tipuri de turism practicate
Zona GAL Microregiunea Horezu dispune de un potenţial turistic extraordinar, reprezentat atât prin
obiectivele naturale numeroase si valoroase, cât şi prin cele antropice, toate laolaltă făcând din această
parte a Olteniei, una dintre regiunile cu cel mai ridicat potenţial turistic.
-

formele de relief submontan şi montan, având ca suport o structură geologică complexă, dispus în
trepte de altitudine, îmbogăţesc aspectul peisagistic al zonei şi creează oportunităţi pentru
turismul de odihnă şi recreere;

-

domeniul schiabil amenajabil în arealul Vf. lui Roman, o premisă favorabilă pentru dezvoltarea
sporturilor de iarnă;

-

traseele principalelor cursuri de ape, însoţite de cele mai multe ori de drumuri forestiere, deosebit
de pitoreşti, sunt locuri de petrecere a wek-end-ului la iarbă verde sau locuri de campare;

-

fondul forestier bogat, reprezentat prin păduri de foioase şi conifere, îmbracă versanţii sudici ai
Munţilor Căpăţâna, creează un mediu ambiant atractiv, curat, recomandat pentru vacanţe active;

-

flora pajiştilor montane şi a fâneţelor, de o diversitate impresionantă, în funcţie de altitudine,
îmbogăţesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore;

-

elementele climatice ale zonei, fără valori extreme, sunt favorabile practicării turismului în tot
timpul anului, pentru repunere în formă a organismului după stres (climat de dealuri - sedativ de
cruţare, cu temperatură medie anuală de aproximativ 6°C);
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-

fondul de vânătoare (specii cu valoare cinegetică) şi de pescuit sportiv deosebit de valoros, mai
ales pe cursul superior al pâraielor, în amonte de aşezările umane.

În zonă, în special în partea montană nelocuită, care constituie majoritatea suprafeţei localităţilor
componente, s-au păstrat într-o stare foarte bună de conservare suprafeţe întinse de padure şi gol
alpin. Zona montană dispune de toate calităţile pentru practicarea sporturilor specifice: trekking,
escaladă, speo-escaladă, canioning, parapantă, mountain-bike, etc., insuficient valorificate pana in
momentul de fata.
Situatia actuala din punct de vedere al dezvoltarii turismului
Infrastructura generala rutiera este relativ bine dezvoltata, existand drumuri locale si judetene care
leaga zonele de interes turistic cu drumurile nationale, drumuri care se afla in general in stare buna.
Zona GAL Microregiunea Horezu nu dispune de infrastructura feroviara, insa este legata prin linii de
autobuze si autocare cu majoritatea centrelor urbane majore din Oltenia, Muntenia si Transilvania.
Zona dispune de cateva trasee turistice marcate (majoritatea in zona Parcului National Buila
Vanturarita si in masivul Parang), de curand insa fiind puse la dispozitia turistilor servicii de informare
permanente (in comunele Vaideeni si Maldaresti prin mini-proiecte locale finantate prin LEADER), ghizi
locali (cu exceptia complexelor muzeale – Culele din Maldaresti, Manastirile Hurezi, Bistrita, Arnota
etc.).
Oraşul Horezu, devenit staţiune turistică de interes local prin HG nr. 936 din 18 august 2005, pe baza
normelor şi criteriilor de atestare stabilite prin HG 867/2008, este situat într-o zonă turistică de mare
atractivitate, cunoscută în literatura de specialitate sub numele de „Oltenia de Sub Munte”. În anul
2008, Depresiunea Horezu, în cadrul căreia oraşul Horezu reprezintă centrul polarizator din punct de
vedere economic, social şi turistic, a fost desemnată, pe baza unui proiect depus în acest sens la
ministerul coordonator al acestui program, ca “Destinaţie Europeană de Excelenţă”, obţinând locul I în
cadrul proiectului european EDEN, prin care se promovează modele de dezvoltare a turismului durabil
în Uniunea Europeană, proiect la care România a participat pentru prima oară în anul 2008. Ca urmare
a câştigării locului I, arealul turistic Horezu a fost inclus în reţeaua EDEN a destinaţiilor europene de
excelenţă, alături de alte 30 destinaţii premiate, ocazie cu care a fost inclus în programul european de
promovare.
Prin Legea nr. 190/2009, pentru aprobarea OUG nr. 142/2008, privind aprobarea PATN, Secţiunea VI
Zone cu resurse turistice, Anexa nr. 1, localitatile Horezu si Costesti din Microregiune sunt încadrate la
UAT cu concentrare foarte mare de resurse turistice, iar localitatile Barbatesti si Vaideeni sunt
încadrate la UAT cu concentrare mare de resurse turistice, prin urmare, este recunoscută şi atestată în
mod oficial, printr-un act normativ, dimensiunea şi valoarea potenţialului turistic existent în
microregiune.
Serviciile de cazare si alimentaţie publică
Zona dispune de un numar important de unitati de cazare 33 din care un hotel, un camping, un
bungalow, o cabana turistica, 3 pensiuni agroturistice si 26 pensiuni turistice, numarul total de locuri
fiind de 671 in 2015. Pensiunile au inceput sa utilizeze specificul local (elemente de arhitectura,
amenejare interioara, mancaruri traditionale). Numarul locurilor de cazare a cunoscut o usoara
crestere in perioada 2010 - 2015 atat la pensiuni urbane cat si rurale. Gradul lor de ocupare este
ridicat, dovedind potentialul zonei. Din pacate, restaurantele nu utilizeaza specificul local in meniuri,
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sint deservite de un personal slab calificat. Nu exista meniuri in limbi straine iar atmosfera (muzica,
ambianta) este fara personalitate.
Programele de turism existente – tipuri de turism practicate
Majoritatea turistilor care sosesc in zona stau in medie 2-3 zile si nu vin prin intermediul unui program
organizat de catre o agentie sau un tour-operator. In acest moment zona nu este “vanduta” in mod
organizat in nici un program turistic coerent si pe nici o piata tinta. Turistii care vin in zona practica
activitati de speoturism (vizite de pesteri amenajate), drumetie (mai ales in zona Parcului National
Buila Vanturarita), escalada (Cheile Oltetului, Cheile Galbenu, Cheile Bistritei, Parcul National Buila
Vanturarita), vizite culturale de scurta durata (manastirile Hurezi, Bistrita, Arnota, Polovragi, culele din
Maldaresti, schitul Pahomie, Patrunsa, mestesuguri: olarit in Horezu sau rudarii, etc). Diversitatea,
volumul şi valoarea potenţialului turistic existent pe teritoriul microregiunii Horezu favorizează variate
modalităţi de petrecere activă a timpului liber, de odihnă, de recreere şi de practicarea unor forme de
turism specifice.
Turism etnocultural. Caracterul şi tradiţia acestei zone a orientat locuitorii către activităţi de artizanat
specific românesc, precum olăritul, ţesăturile executate manual (costum popular, covoare olteneşti),
pictura religioasă. La Horezu se lucrează una dintre cele mai frumoase ceramici din România, atât
datorită formelor perfecte pe care le execută olarii, cât şi a decorului foarte delicat, obiecte realizate
pe deja cunoscuta roată a olarului. Fiecare dintre formele modelate de olarii din Horezu, într-o
cromatică bazată pe ocru, verde şi brun, aminteşte de ceramica smălţuită, lucrată cu secole în urmă, pe
vremea lui Constantin Brâncoveanu (sec. al XVII – lea).
Turismul cultural-religios este favorizat de o moştenire deosebit de bogată, ce înscrie zona Horezu în
categoria valorilor de vârf ale patrimoniului cultural românesc, fiind întrecută, ca număr de obiective
religioase şi valoare, doar de nordul Moldovei - Bucovina. Sunt păstrate în această zonă a Olteniei de
Nord, monumente istorice de valoare universală - Mănăstirea Hurez, precum şi un important tezaur de
artă religioasă. Microregiunea reprezintă un important centru monahal naţional şi contribuie la
conservarea spiritualităţii şi culturii ortodoxe româneşti, la sud de Carpaţi.
Turism rural şi agroturism. Dezvoltarea turismului rural în zona este susţinută de existenţa unor locuri
în care obiceiurile cunoscute de multe generaţii, sărbătorile strămoşeşti şi meşteşugurile devenite artă,
sunt la ele acasă.
Turismul de sfârşit de săptămână (wek-end) este o formă de turism din ce în ce mai apreciată,
locuitorii marilor centre urbane dorind să-şi petreacă sfârşitul de săptămână în locuri nepoluate,
departe de aglomeraţia şi stresul marilor oraşe. Apropierea de municipiul Râmnicu Vâlcea, dar şi
poziţia pe DN 67 şi DN 65C, favorizează afluxuri importante dinspre capitala de judeţ sau dinspre
municipiul Craiova. Practicarea acestei forme de turism, într-un cadrul natural pitoresc, oferit de
ţinutul de sub munte al Horezului, este din ce în ce mai des întâlnită.
Turismul de tranzit derivă din amplasarea zonei pe o importantă arteră rutieră naţională - DN 67 (Rm.
Vâlcea – Horezu – Tg. Jiu – Drobeta Tr. Severin), care face legătura între trei magistrale rutiere
europenee: E 81 (Bucureşti – Piteşti – Rm. Vâlcea – Sibiu – Cluj Napoca – Satu Mare – Halmeu/ punct
de frontieră RO/UK) şi E 79 (Calafat – Craiova – Tg. Jiu – Deva – Vârfurile – Oradea – Borş/punct de
frontieră RO/H) şi E 70 (pct. de frontieră RO/BG – Bucureşti – Craiova – Drobeta Tr. Severin – Timişoara
– Moraviţa pct. de frontieră RO/ YU). Prezenţa a numeroase obiective turistice de interes cultural,
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istoric, etnografic, religios sau natural în întreaga zonă de nord a Olteniei, face ca traseul DN 67 să
atragă anual zeci de mii de turişti români şi străini.
Turismul montan.) În prezent turismul montan nu reprezintă o formă de turism prioritară, dar, in
perspectivă, microregiunea Horezu poate deveni un pol important al turismul montan, atât datorită
existenţei unor trasee turistice marcate sau nemarcate, din Munţii Căpăţânii, pe interfluvii sau pe
drumurile forestiere ce însoţesc prinncipalele pâraie din zonă, dar şi datorită potenţialului schiabil al
Munţilor Căpăţâna (izvoarele Luncavăţului/Vf. Urşani, zona Vf. lui Roman
Turismul ştiinţific este susţinut de existenţa pe teritoriul administrativ al oraşului Horezu a unei
suprafeţe din Parcul Naţional Buila – Vânturariţa, ce poate constitui un laborator de lucru pentru
cercetătorii în domeniu.
Turismul pentru sporturi extreme, o formă de turism cu adresbilitate preponderentă către tânăra
generaţie, prinde contur din ce în ce mai mult şi în România. Zona oferă suportul necesar pentru
parapantă, cicloturism, snowboard, motocross, deltaplan.
Manifestările tradiţionale culturale locale sunt un prilej de întâlnire a fiilor satului, de stabilirea de
contacte umane între localnici şi oaspeţi, între cei plecaţi în alte localităţi şi cei rămaşi, între
reprezentanţii administraţiei locale şi diverse personalităţi invitate, iar pentru locuitori un prilej de
valorificare a resurselor locale, de petrecere a timpului liber sau de relaxare.
Ecoturismul – o optiune strategica pentru microregiune
Dezvoltarea ecoturismului in zona este o optiune in relatie directa cu conservarea naturii (ariile
naturale protejate), cu conservarea culturii autentice si cu implicarea comunitatilor locale in toate
etapele acestui proces. Procesul de dezvoltare a ecoturismului in zona este un proces de lunga durata
(5-10 ani), ce necesita un efort sustinut din partea tuturor celor implicati dar care poate aduce beneficii
majore pe termen lung, contribuind in mod direct la crearea de “existente durabile” in zona tinta.
Decizia privind initierea unui asemenea proces a fost luata de comunitatile locale implicate in
elaboraea planului de dezvoltare locala, planificare care a integrat toate aspectele sociale, economice
si de mediu. Activitatile de ecoturism care ar putea fi dezvoltate cu succes in zona sint:
- drumetii tematice - dezvoltarea unor rute tematice cum ar fi: ruta pesterilor amenajate, ruta
manastirilor, ruta mestesugurilor si arhitecturii traditionale, ruta ariilor naturale protejate, poate
diferentia zona de altele similare si poate oferi experiente turistice de calitate unor segmente de piata
diferite (ca si varsta, statut social, venituri, educatie, etc)
- speoturism in pesteri amenajate, observarea pasarilor, observarea animalelor salbatice, tururi pentru
fotografie in natura, inclusiv fotografie in pesteri
- turism ecvestru (cu cai), turism cu atelaje (sanii trase de cai, carute trase de cai)
- turism stiintific (studiul unor plante si animale)
- cicloturism, schi de tura (mai ales in masivul Capatanii)
- drumetie de iarna
- tururi culturale (tabere de creatie, demosntratii de mestesuguri, etc)
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Este de dorit ca aceste programe turistice sa fie dezvoltate de catre turoperatori specializati (sau de
catre o asociatie locala de turism), care sa utilizeze servicii locale (cazare, alimentatie publica, ghizi
locali, centre de inchiriere echipament, centre de informare turistica) si sa preia o parte din efortul de
promovare si distributie a ofertantilor de servicii locale, urmand ca acestia sa se poata concentra in
exclusivitate pe inbunatatirea calitatii serviciilor lor si dezvoltarea de noi servicii turistice.
Contextul actual în care se află comunităţile rurale din zona tinta reprezintă oarecum un paradox – în
planul culturii au fost abandonate o sumă importantă de tradiţii, oamenii s-au adaptat modernităţii, în
timp ce ocupaţia de bază a rămas agricultura, care se practică după metode traditionale, în limitele
subzistenţei. În profunzime, mentalitatea este încă tradiţionalistă, chiar dacă în majoritatea localităţilor
există reţea de televiziune şi telefonie. Ecoturismul poate fi un instrument care sa contribuie cu succes
la: conservarea naturii (prin actiuni si fonduri directionate direct catre conservarea naturii), la
dezvoltarea economica (sustinerea de initiative locale-servicii locale de turism, crearea direct sau
indirect a unor locuri de munca, taxe locale, turisti care cheltuie in comunitate, etc) cat si la
dezvoltarea sociala si culturala a unei comunitati (interactiuni intre turisti si localnici, legare de
prietenii, schimburi de informatii si tehnologii). Implicarea comunitatilor locale in dezvoltarea
ecoturismului , atat in fazele de planificare cat si in fazele mai profunde ale procesului este esentiala
pentru a asigura reusita acestui demers. Comunitatile locale trebuie sa inteleaga alternative oferita de
ecoturism, principiile ecoturismului si avantajele si dezavantajele lui. Ele trebuie sa aleaga in cunostinta
de cauza daca doresc sau nu doresc o asemenea dezvoltare.
Dezvoltarea microregiunii pe dimensiunea eco-turismului (turism montan; sportiv; educativ şi de
cunoaştere ştiinţifică; de destindere-relaxare; religios; cultural si agro-turism) atat in ariile protejate cat
si in restul microregiunii presupune o abordare integrata care sa aibe in vedere:
1. Infrastructura - întreţinerea, dezvoltarea şi supravegherea drumurilor de acces la obiectivele
turistice, a traseelor turistice; amenajarea unor centre de vizitare, puncte de informare; amenajarea
locurilor de adăpost, locurilor de popas, refugiilor şi spaţiilor de campare; dezvoltarea infrastructurii în
localităţile din zonă; atragerea de fonduri şi consilierea localnicilor în vederea dezvoltării
agroturismului.
2. Siguranţa turiştilor: înfiinţarea serviciilor de ghizi, înfiinţarea de centre Salvamont.
3. Obiectivele cultural-istorice: restaurarea obiectivelor cultural-istorice si promovarea si includerea în
circuite turistice a acestor obiective;
4. Dezvoltarea sporturile montane: trekking, escaladă, speologie, mountan-bike, parapantă, ski;
înfiinţarea unor şcoli pentru iniţierea şi practicarea sporturilor specific zonei montane; organizarea de
tabere şi competiţii sportive.
5. Ocupaţii si manifestări tradiţionale şi cultural-artistice - încurajarea, susţinerea şi dezvoltarea
ocupaţiilor tradiţionale; identificarea şi promovarea meşteşugarilor din zonă; salvarea obiceiurilor şi
tradiţiilor locale şi promovarea acestora, promovarea manifestarilor locale; organizarea de târguri ale
meşteşugarilor; organizarea de manifestări folclorice; înfiinţarea în zonă a unor noi festivaluri de
promovare.
5. Educaţia, informarea permanentă a autorităţilor locale şi a localnicilor; implicarea elevilor şcolilor
din zonă în activităţi turistice, culturale, educative, sportive, ştiinţifice; organizarea de cursuri şi tabere
educative pe diverse teme.
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6. Activităţi economice: încurajarea activităţilor economice tradiţionale cu impact cât mai scăzut
asupra mediului; utilizarea şi valorificarea viabilă a resurselor zonei, prin activităţi nepoluante;
promovarea produselor ecologice; dezvoltarea micii industrii artizanale.
7. Conservarea mediului şi a biodiversităţii - inventarierea siturilor prezumtive de a face parte din
Reţeaua Natura 2000; inventarierea şi monitorizarea habitatelor şi speciilor protejate; monitorizarea
permanentă a activităţilor desfăşurate pe teritoriul ariilor protejate; păstrarea echilibrului între
activităţile tradiţionale şi neafectarea mediului; Cercetarea ştiinţifică
studii şi cercetări
multidisciplinare pentru o cunoaştere mai bună a zonei, de stabilitre a impactului activităţilor
antropice; studii şi cercetări socio-economice, etnografice, etc. în localităţile din zonă.
În viitoarele acţiuni de promovare şi valorificare a patrimoniului turistic natural, GAL are in vedere
abordări în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile şi ale valorificării durabile a resurselor:
- identificare şi păstrarea nealterată a zonelor naturale de interes ştiinţific major;
- minimizarea efectelor activităţilor antropice în zonele naturale cu obiective turistice natutrale
vizitabile;
- păstrarea echilibrului între promovare/valorificare şi menţinerea obiectivelor natural nealterate;
- păstrarea echilibrului între păstrarea calităţii de obiectiv turistic natural şi asigurarea dotărilor
necesare practicării turismului la standarde moderne de confort şi siguranţă;
- utilizarea pentru amenajări turistice de infrastructură şi servicii a tehnicilor prietenoase mediului;
- trecerea de la turismul necontrolat la cel organizat care va duce atât la păstrarea controlului şi
minimizarea efectelor negative, cât şi la obţinerea de beneficii materiale pentru zonă;
- promovarea sporturilor specifc montane.
2. Economia locală
2.1 Repartizarea populaţiei active
Numărul de locuri de muncă disponibil în Microregiune, respectiv populatia salariată a avut o evolutie
instabilă si marcată de criza economică în ultimii 5 ani.
Populatie salariata – numar mediu salariati
Total
populaţia
activă
(personal
Anul

salariat)

Sector agricol

Sector
industrial si de Sector
artizanat
comert

de Sector privind
serviciile

2011
2012

22

2013
2014
2015
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2.2 Agricultură
Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol prezentăm mai jos structura fondului funciar al localităţilor din
microregiunea Horezu.
Fondul funciar la 01.01.2015

Localitatea

Horezu

Costeşti

Bărbăteşti

Măldăreşti

Oteşani

Pietrari

Slătioara

Stroeşti

Tomşani

Vaideeni

11694

10921

4125

2873

3418

1947

4814

4188

4117

15759

4046

2149

2454

1893

2244

1443

3432

3023

2655

5691

arabil

514

399

265

464

627

413

761

245

696

320

păşuni

2117

1029

1163

256

932

279

1319

1075

780

2992

fâneţe

1014

501

755

1002

531

431

1291

1658

836

1739

vii

0

0

0

0

5

0

2

3

0

0

livezi

401

220

271

171

149

320

59

42

343

640

TERENURI
NEAGRICOLE

7648

8772

1671

980

1174

504

1382

1165

1462

10068

păduri

7008

8509

1374

761

979

329

982

847

1129

9633

ape şi stuf

131

24

36

27

23

28

68

28

49

110

căi de comunicaţii

95

23

109

46

37

43

98

43

59

147

Total
(ha),d.c.

suprafaţă

TERENURI AGRICOLE

24

terenuri, curţi

148

90

51

60

99

91

161

124

171

106

terenuri degradate

266

126

101

86

36

13

73

123

54

72
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Fondul forestier al micro-regiunii
Teritoriul GAL Microregiunea Horezu dispune de întinse suprafeţe împădurite, în special în zona
montană. La ora actuală în zona au fost retrocedate numeroase suprafeţe de pădure proprietarilor
private. Predominante sunt suprafeţele forestiere proprietate a statului, iar proprietarii privaţi cu
suprafeţele cele mai importante sunt cele ale obştilor de moşneni din Vaideeni, Horezu, Barbatesti,
Slatioara precum şi mănăstirile şi parohiile din zonă.
Pădurile proprietate a statului din zonă, sunt administrate de către RNP Romsilva - Direcţia Silvică
Râmnicu Vâlcea prin ocoalele silvice Romani şi Horezu. Pădurile proprietate privată sunt administrate
fie de către RNP Romsilva prin aceleaşi structuri, fie de către ocoale silvice private.
Structura de proprietate a fondului forestier este formată din: proprietate publică a statului,
proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale (comune, oraşe), proprietatea privată a
obştilor, unităţilor de cult (parohii, schituri, mânăstiri) şi proprietate privată a persoanelor fizice.

2807.6

2807.6

-

Vaideeni

8133

4500

4500

Tomsani

1129

0

Total

24331.43

15606.6

150
362

-

362

3450.83

448

198

250

3185

1129
15592.6

14

Proprietate privată
a persoanelor fizice
(ha)
Proprietate
obştească (ha)

6620.43

Proprietate privată
a UAT (ha)

Horezu

Proprietate privata
(ha)

14

a UAT (ha)

8285

Proprietate publică

8299

a statului (ha)

8449

Proprietate publică

Proprietate

Costesti

Grupe de
proprietari

publică (ha)

Total localitate (ha)

Tabel Fondul forestier – structura de proprietate

1939

1129
198

1741

6785.83

Se constată că ROMSILVA rămâne în continuare cel mai mare proprietar de păduri (64%), urmată însă
îndeaproape de obşti (27%). În unele localităţi obştile sunt deţinători mai importanţi de pădure decât
ROMSILVA ( de ex. pe teritoriul oraşului Horezu obştea deţine 52% din păduri).
Potenţialul economic al pădurilor a fost şi este deosebit, exploatarea şi prelucrarea lemnului fiind încă
de foarte multă vreme ocupaţii de bază ale locuitorilor. Principala problemă care se pune la ora actuală
este aceea a valorificării durabile a acestor resurse şi valorificarea potenţialului din activităţi
complementare. Un alt risc major este pierderea controlului asupra activităţilor de exploatare a
lemnului prin retrocedarea şi fragmentarea administrativă a suprafeţelor ca urmare a retrocedarilor
repetate. Microregiunea Horezu produce 0,27% din producţia anuală de masă lemnoasă a României, o
pondere mai mare decât cea a volumului de masa lemnoasă existent (0,17%). Acest fapt ne poate duce
la concluzia că în Microregiunea noastră se recoltează din existent în pondere mai mare decât la nivel
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naţional. Evoluţia ascendentă a volumului masei lemnoase ce se recolteaza poate fi în continuare
amplificată prin construirea sau modernizarea drumurilor de acces, a unor funiculare de transport,
astfel putând intra în circuitul economic numeroase suprafeţe cu copaci valoroşi care pentru moment
nu pot fi recoltaţi, facilitandu-se astfel o exploatare mai judicioasa si planificata a resursei forestiere
locale.
Resursele de material lemnos abundente şi variate ar putea fi valorificate superior, intr-o masura mai
mare, prin procesare locala. Nu putem afirma inexistenta preocupărilor în acest sens, dar puterea
economica redusa limiteaza posibilitatea achizitionarii tehnologiilor necesare valorificarii superioare a
materialului lemnos, desi formele asociative de proprietate (obstile) ofera un cadru juridic si economic
favorabil dezvoltarii acestui sector. Remarcam dezvoltarea in ultima perioada a micilor ateliere de
prelucrare a lemnului, individuale sau cu numar restrans de angajati, care sunt de asemenea o solutie
pentru o valorificare superioara a lemnului local. Se recomandă preluarea si implementarea unor
modele de dezvoltare integrata la nivelul structurilor economice care detin materia prima, neexcluzand
alte initiative private, modele care in principal pun accentul pe prelucrarea superioară a lemnului,
valorificarea forţei de muncă ieftine şi mai puţin pe capital (producerea de case de vacanţă, elemente
decorative şi de design, mic mobilier, cherestea, paleti etc).
O mentiune deosebita acordam utilizarii intr-un ritm din ce in ce mai accentuat a rumegusului rezultat
din prelucrarea lemnului, care este folosit pentru producerea peletilor si brichetelor. In Maldaresti si
Slatioara exista doi agenti economici care produc acest material combustibil ca produs secundar. De
asemenea, termoficarea centralizata din orasul Horezu functioneaza pe baza de rumegus.
Produse nelemnoase
Produsele nelemnoase deţin din păcate o pondere mai mică faţă de produsele lemnoase în economia
forestieră. Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: vânatul din cuprinsul acestora,
peştele din apele de munte, fructele de pădure ciupercile comestibile, plantele medicinale şi
aromatice, seminţe forestiere, răşini etc.
Recoltarea produselor nelemnoase are anumite perioade ale anului şi anumite caracteristici specifice
care impun o anumită restricţionare şi respectarea unor acte normative în domeniul forestier.
Capacitatea de aplicare a normelor de protecţie a mediului şi a patrimoniului antropic a autorităţilor
din zona (instruire, resurse materiale, etc) este foarte redusă, în primul rând datorită lipsei de
informare şi pregătire a personalului autorităţilor locale. Există o slabă informare cu privire la actele
normative din domeniul protecţiei mediului şi prevederile acestora. Nu există autorităţi competente în
domeniile menţionate decât la nivel judeţean. La nivelul autorităţilor locale nu exista personal
specializat în aplicarea acestor norme. Instituţiile locale sunt deficitare atât la capitolul informarecunoaştere cât şi la capitolul echipament-personal. În primul rând ar trebui realizată o instruire cu
privire la aceste norme în rândul personalului autorităţilor locale şi apoi ar trebui să se treacă la
aplicarea acestora. Există numeroase acte normative în vigoare care nu sunt aplicate sau nici măcar nu
sunt cunoscute (Legea Muntelui 347/2004, Legea ariilor protejate 462/2001, etc.).
Mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe
Majoritatea comunelor înregistrează suprafete mari de păşune şi fâneţe (chiar peste 75% din total
teren agricol). Suprafaţa totală ocupata de fâneţe şi păşuni, de 24.063 ha reprezentând 74,18 % din
totalul suprafeţelor de teren agricol, crează premise pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic
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(bovine, ovine, caprine). Faptul că suprafeţele destinate culturilor vegetale, în special cereale, pentru
producerea concentratelor, sunt insuficiente, face ca zootehnia sa capete valente ecologice, lucru
foarte putin exploatat in prezent. Păşunile alpine, ca şi pajiştile din zona subalpină sau fâneţele din
regiunile de mai joasă altitudine, sînt zmălţuite cu milioane de flori, risipite printre ierburile şi păişurile
atît de valoroase pentru economia pastorală. Pajiştile semi-naturale reprezintă cele mai valoroase
ecosisteme din categoria terenurilor agricole. Renunţarea la activităţile agricole tradiţionale (cosit,
păşunat) ar putea conduce la degradarea habitatelor şi la modificări de peisaj. În zona montană există
o tendinţă de abandonare a activităţilor agricole, mai ales în cazul pajiştilor semi-naturale.

Localitatea

Horezu

Barbatesti

Costesti

Vaideeni

Suprafata totala localitate ha:

11786.08

4222.81

10902.63

15811.03

Suprafata totala pajisti şi % din total 1282.84 ha
463.79 ha, 868.71 ha,
10.9 % din 7.9 % din
suprafaţă :
10.8 % din total total
total
suprafata
suprafata
suprafata

1805.08
adica 11.4 %
din
total
suprafata

Distributia suprafetei totale de pajisti în funcţie de tipul de acoperire al terenului delimitat in sistemul
LCCS / Suprafata ha:
Pajisti

639.45 ha

57.05 ha

142.42 ha

Pajisti - Gradini - Case

380.16 ha
5.1 ha

Pajisti - Zone carstice - Terenuri arabile 15.26 ha
cu suprafata mica (< 2 ha)

24.19 ha

Pajisti - Vegetatie arborescenta cu 52.68 ha
inaltimea < 5 m
Pajisti - Vegetatie arborescenta cu 89.03 ha
inaltimea < 5 m - Copaci cu inaltimea >
5m

91.96 ha

Copaci cu inaltimea > 5 m - Vegetatie 184.51 ha
arborescenta cu inaltimea < 5 m - Pajisti
Copaci cu inaltimea peste 5 m - Pajisti

85.65 ha

23.97 ha

Pajisti - Copaci cu inaltimea > 5 m
Livezi - Pajisti

47 ha

64.44 ha

182.34 ha

638.56 ha

85.84 ha
136.79 ha

216.24 ha

138.8 ha

Sol dezgolit - Pajisti

6.1 ha

151.25 ha

Pajisti montane (inaltimea peste 1200
m)

284.67 ha

6.57 ha

716.81 ha
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Suprafaţa ocupata de fâneţe şi păşuni de 22.892 ha, crează premise pentru dezvoltarea activităţilor
de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine). Faptul că suprafeţele destinate culturilor vegetale, în
special cereale, pentru producerea concentratelor, sunt insuficiente, face ca zootehnia sa capete
valente ecologice, lucru foarte putin exploatat in prezent. Păşunile alpine, ca şi pajiştile din zona
subalpină sau fâneţele din regiunile de mai joasă altitudine, sînt zmălţuite cu milioane de flori,
risipite printre ierburile şi păişurile atît de valoroase pentru economia pastorală. Pajiştile seminaturale reprezintă cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole. Renunţarea la
activităţile agricole tradiţionale (cosit, păşunat) ar putea conduce la degradarea habitatelor şi la
modificări de peisaj. În zona montană există o tendinţă de abandonare a activităţilor agricole, mai
ales în cazul pajiştilor semi-naturale.
Creşterea animalelor
La recensământul agricol din 2002 au fost înregistrate următoarele :
Capete/
Localitate

Măgari
şi catâri

Iepuri
de
casă

Familii
de
albine

16600 84

31

292

686

1870

17263 230

29

73

172

290

1639

15500 105

12

96

265

968 394

59

1338

14180 84

4

70

186

1093 156

119

1765

8100 242

5

109

430

9

2231

10500 146

8

461

248

Caprine

Porcine

1680 2605

141

2300

Barbatesti

900 1115

677

Costesti

849 1335

Maldaresti

Horezu

Otesani

Bovine

Slatioara

Ovine

525 1226

Păsări

Cabaline

Stroesti

2006 516

130

1840

21750 38

-

32

58

Tomsani

1250 496

149

1816

19200 209

6

169

275

Vaideeni

1374 57124

232

2461

17000 120

54

100

268

1806

17260

132544

149

1402

2588

Total
microregiune

13788

64967

TOTAL JUDET

87347

127940 17833

210462

2190032 11317 965

18920 22395

Pondere
judet%

15,8

50,8

8,2

6,1

7,4

10,1

1258

11,1

15,4

13.31

Comuna Vaideeni era situată pe locul 1 pe judeţ pentru numărul de ovine şi bovine. În ceea ce
priveşte creşterea bovinelor şi alte localităţi erau pe locuri fruntase şi anume Slătioara (2), Horezu (9),
Tomşani (13). Judeţul Vâlcea nu este însă un judeţ dezvoltat din punct de vedere al zootehniei. Cu
exceptia albinaritului cu care jud.Valcea se situeaza pe locul 1 la nivel national, nici o alta ramura
zootehnica nu „intra” in top 10.
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În prezent fermierii locali care încercă să aibă venituri din activităţile agcirole se confruntă cu un
număr de dificultăţi:
-

existenta intermediarilor in lanţul de distributie - dificultăţi în accesul la piaţa şi o influenta
redusă in stabilirea preţurilor in relatie cu cumparatorii;

-

riscul de a nu avea desfacerea produselor;

-

surse de venit variabile, neregulate ca valoare şi în periodicitate;

-

lipsa sau aprovizionarea cu costuri mari cu materiale prime necesare productiei de calitate bună;

-

dificultăţi în adoptarea noilor tehnologii (mecanizare, material saditor, rase superioare etc.) care
să îi permită să se treaca de la practici tradiţionale la unele mai productive.

Formele asociative pot ajuta fermierii pentru a-si îmbunătăţi veniturile sau poziţia economică sau
pentru a furniza un serviciu care le este necesar. Formele asociative şi cooperativele pot derula mai
multe tipuri de activitati care au diverse beneficii pentru membrii si ii ajuta sa isi dezvolte mai eficient
productia.
În urma observaţiile din teren, a datelor culese si/sau furnizate de partenerii GAL Microregiunea
Horezu, situatia agriculturii in zona tinta poate fi sintetizata astfel:
-

zootehnia este sectorul cel mai bine conturat in zona tinta, cu rase de taurine autohtone
(Baltata Romaneasca, Bruna de Maramures, si Metisi cu Friza), cu productii de lapte
insemnate cantitativ, intre 15 si 18 litri;

-

plantele furajere, lucerna, trifoiul, sfecla furajera, s-au extins in ultima vreme ca urmare a
dorintei locuitorilor de a avea vite bune, cu un randament sporit de carne si lapte;

-

terenurile arabile ocupă suprafete relativ mici, in parcele faramitate ;

-

livezile de pomi fructiferi ocupa in general suprafete modeste, ca si in alte regiuni
subcarpatice. Se incearca cresterea suprafetelor pomicole mai ales pe terenurile cu panta
accentuata, ocupate in prezent de fanete, intrucat livezile existente sufera un proces de
imbatranire, mai ales cele de pruni. Productia pomicola este folosita local in fabricarea tuicii,
sucuri naturale – in foarte mica masura, pentru productia de conserve si la vanzarea pe piata
libera din orase pentru completarea veniturilor modeste ale producatorilor, productia medie
de fructe fiind de 3.050 kg /ha;

-

viile sunt plantate pe terenurile putin productive si pe versantii insoriti. Se folosesc soiurile
autohtone si mai putin soiul altoit, cu productii scazute, nesemnificative la suprafata
cultivata. Nu putem vorbi despre comercializarea acestui produs;

-

principala cultura de camp este porumbul. Culturile de porumb se mai practica si pe
terenurile de de pe langa casa, terenuri cu randament mai ridicat. Productiile la hectar la
cultura porumbului sunt de aprox. 2.500- 3.042 kg / ha comparativ cu productia pe tara
(8.000 kg / ha);
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-

graul şi celelalte paioase ocupau suprafeţe mai intinse in trecut (in special ovazul si graul
furajer – triticale). Odata cu cresterea costului lucrarilor agricole, s-au redus mult aceste
suprafete. Productiile obtinute la grau si secara in aceasta zona sunt de aprox. 2.048 kg. / ha,
comparativ cu productia pe tara care se situeaza la valori cuprinse intre 5.500 – 7.000 kg / ha;

-

cartoful se cultiva pe suprafete relativ intinse, nefiind prea pretentios la conditiile
pedoclimatice, productia medie in zona tinta fiind de aproximativ 15.000kg / ha;

-

dintre leguminoase, o mare extindere a capatat fasolea, cultivata fie separat, fie in culturi
intercalate (cu cartoful sau porumbul), cu productia medie de 1.200kg/ha;

-

culturile de legume si zarzavaturi se practica pe terenurile de pe langa case,mai raspandite
fiind: ceapa, usturoiul, ardeii, varza si rosiile, la aceste culturi agricultorii zonei obtinand
productii de pana la 23.300kg/ha;

-

o cultura care a luat amploare in ultimii 10 de ani este cea a capsunului, aceasta nefiind
pretentioasa la conditiile de sol. Daca in urma cu cativa ani erau foarte numeroase centre de
colectare, in prezent se practica, fie livrarea lor unor intermediari, fie deplasarea
producatorilor spre zonele de desfacere. Aduce venituri destul de importante cultivatorilor si
este mai bine reprezentata in zona Horezu si Vaideeni, cu productii de 10000 kg/ha.

Productiile medii mici, sub valorile medii pe tara, obtinute la principalele culturi de camp sunt
datorate in principal urmatorilor factori :
existenta, in peste 80% din suprafata zonei tinta, a unor conditii climatice dificile,
determinate de temperaturi scazute, precipitatii multiple, altitudini de peste 550 m, al caror efect
este scurtarea considerabila a sezonului de vegetatie ;
panta terenului, in multe zone aceasta depasind 20%, abrupta pentru lucrul cu utilajele
agricole, necesita utilizarea de masini agricole costisitoare ;
factorul limitativ al resursei pamant (suprafete mici dispersate, cu randamente scazute la
utilajele din dotare, cu consum mare de energie fizica si mecanica) ;
-

dotarea precara, rudimentala a gospodariilor taranesti;

-

asigurarea resurselor financiare necesare productiei agricole (lipsa fondurilor proprii) ;

mentalitatea gravata de o puternica reticenta a agricultorilor fata de fenomenul de
indatorare, ceea ce ingreuneaza foarte mult, mai ales in conditiile de birocratism exagerat, accesul la
credite ;
-

preturile mari la inputuri (ingrasaminte, pesticide, seminte);

practicarea la scara larga a agriculturii de week-end., multi dintre proprietarii de teren avand
domiciliul in orasele din apropiere.
Analiza indicatorilor derivati din datele primare culese din teritoriu poate fi sintetizata dupa cum
urmeaza:
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- Sudul Microregiunii dispune de teren arabil, ceea ce creaza premisele dezvoltarii limitate a
activitatilor agricole de tip vegetal. Totusi, trebuie remarcat ca, suprafata agricola este fragmentata
intr-o multitudine de parcele mici sistem care creaza dificultati in realizarea lucrarilor in regim
mecanizat, fertilizarea corespunzatoare impotriva daunatorilor, folosirea amenajarilor pentru irigatii,
furajarea unor efective mari de animale, efectuarea unor investitii pentru dotari sau intretinerea
capacitatii productive a terenurilor.
- Suprafata ocupata de fanete si pasuni este relativ mare, raportata la totalul suprafetelor de teren
agricol (peste 50%), ceea ce creaza premise favorabile pentru dezvoltarea activitatilor de tip
zootehnic (bovine, ovine, caprine). Faptul ca suprafetele destinate culturilor vegetale, in special
cereale, pentru producerea concentratelor, element de furajare absolut necesar dezvoltarii
activitatilor zootehnice eficiente, sunt restranse, face ca zootehnia sa capete valente ecologice, lucru
foarte putin exploatat in prezent. Dintre comunele cu suprafete mari de pasune si fanete (peste 75%
din total teren agricol) se remarca Vaideeni, Horezu, Slatioara si Costesti.
- Microregiunea Horezu dispune de un fond forestier important cu o suprafaţă de peste 28722
hectare reprezentând 46,34 din suprafata micro-regiunii (media la nivelul ţării este de 27%). Cele mai
extinse suprafeţe împădurite, cu o structură diversă a speciilor se găsesc în localităţile montane ale
microregiunii Slătioara, Vaideeni, Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, cca 95% din suprafaţa impadurita
totală. Suprafaţa fondului forestier cunoaşte o diminuare continuă determinată de un complex de
factori care se manifestă, adesea, foarte agresiv.
Silvicultura furnizează lemnul de foc necesar încălzirii majoritatii locuinţelor. Ca si produse forestiere
obtinute in aceste ocoale silvice, semnificative si cu impact asupra dezvoltarii zonei sunt masa
lemnoasa pe picior si produsele din lemn. Padurile din zona indeplinesc functii multiple: furnizeaza o
importanta resursa economiei locale prin valorificarea lemnului, ofera posibilitatea recoltarii
fructelor de padure, a ciupercilor comestibile si a brazilor de Craciun, furnizeaza venituri
suplimentare locuitorilor prin recoltarea si comercializarea fructelor de padure si a ciupercilor
comestibile.
2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi
Ocupaţiile principale ale locuitorilor din Microregiunea Horezu sunt legate de valorificarea resurselor
primare ale zonei. Profilul economic al microregiunii este pronunţat agro-zootehnic, caracterul
primar al economiei fiind poate ceva mai puternic evidenţiat decât cel ocupaţional. Întreprinderile se
manifestă încă timid, majoritatea fiind active în sectorul comercial.
Numărul societăţilor comerciale este în scădere de la 426 înregistrate în 2008 la 361 în 2010.
Denumire
localitate

Total unitati Intreprinderi
active 2015 mici
din care:
(0–9
pers.
ocup.)

Intreprinderi
mijlocii

Intreprinderi
mijlocii

Intreprinderi
mari,
peste
250
pers.
(10–49 pers. (50–249 pers. ocup.
ocup.)
ocup.)

Barbatesti
Costesti
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Horezu
Maldaresti
Otesani
Pietrari
Slatioara
Stroesti
Tomsani
Vaideeni
Total
microregiune
%

Cele mai multe întreprinderi se înregistrează în centrul urban al microregiunii reprezentând 41% din
întreprinderile înregistrate în microregiune.
Cele mai active întreprinderi sunt în sectorul comercial: 37%. De remarcat întreprinderile din sectorul
hoteluri şi restaurant, care cunosc o evolutie foarte buna. În zonă sunt active un număr de
întreprinderi şi în industria extractivă.
3. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale
3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii
În tabelul de mai jos, prezentam principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere etc. care
funcţionează in teritoriul GAL Microregiunea Horezu şi infrastructura medico – socială existentă.
Medical

Învăţământ

Dotări sportive

Existenţă DA/NU

tate

Teren
de
sport

Sală
de
sport

UniversiSpital

Medic

Dentist

Primar

Secundar

Numar
BARBATESTI

nu

3

1

1

0

nu

1

2

COSTESTI

nu

3

1

1

1

nu

2

2

HOREZU

Da

38

3

1

1

nu

2

3
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MALDARESTI

nu

1

0

1

0

nu

0

1

OTESANI

nu

2

0

1

0

nu

1

1

SLATIOARA

nu

2

0

1

0

nu

1

0

STROESTI

nu

2

0

1

0

nu

2

0

PIETRARI

NU

2

1

1

0

NU

0

2

TOMSANI

nu

2

1

1

0

nu

2

1

VAIDEENI

nu

2

1

1

0

nu

2

1

Majoritatea localităţilor din microregiune care nu au spital au acces la serviciile Spitalului orasenesc
Horezu– distanţa fiind de 2-12 km. De asemenea copii din zonă au acces la învăţământ liceal, Liceul
Constantin Brâncoveanu situându-se la aceeaşi distanţă. Facilităţile sportive sunt destul de accesibile,
UAT-urile completand in buna masuraaceasta cerinta prin microproiecte finantate in cadrul
programuluiLEADER anterior.
În zonă nu există nici o Universitate, cele mai apropiate fiind la Râmnicu Vâlcea (45 km) unde au
filiale câteva universităţi private şi la Târgu Jiu unde există şi o universitate de stat.
Concluzie:
Comunitatea din teritoriul GAL Microregiunea Horezu dispune de resurse naturale, patrimoniale,
culturale, umane, sociale, economice deosebite, adeseori peste media nationala, sunt sectoare si
domenii, identificate pe parcursul analizei de mai sus care exceleaza la nivel local, regional si
national. Realitatea actuala confirma faptul ca nu identificam resurse locale epuizabile intr-un orizont
de timp scurt sau mediu, ceea ce asigura conditiile ca, printr-o planificare judicioasa, sa poata fi
evitate schimbari determinante, care ar putea produce dezechilibre majore. De asemenea, in toate
sectoarele, fara exceptie, exista largi oportunitati de dezvoltare, care reprezinta in fapt o valorificare
superioara a resurselor existente. Tinand cont de situatia actuala, in care putem afirma ca nu s-au
facut greseli majore cu efecte pe termen lung, este de datoria noastra sa constientizam potentialul
regiunii si sa dezvoltam proiecte coerente, sustenabile, in cadrul unor directii strategice bine definite
si corect identificate care vor trebui sa aduca plus-valoare in Microregiunea Horezu. O planificare
adecvata, la nivel microregional si coborand la nivel sectorial, o deschidere spre modern si o
conservare responsabila a valorilor perene, o conjugare a eforturilor personale si institutionale,
asocieri eterogene sau omogene benefice intre actori locali, pentru asigurarea competentelor
necesare si pentru consolidarea pozitiilor in piata, aplicarea unor masuri sociale conforme nevoilor
identificate, toate acestea sunt tot atatea actiuni care sunt necesare pentru o evolutie pozitiva a
comunitatii din teritoriul GAL, in present si viitor. Experienta functionala a parteneriatului in perioada
2013-2015 a demonstrat viabilitatea si eficienta dezvoltarii locale planificate, reflectata in rezultate
deosebite in toate domeniile prioritare identificate si constituie, alaturi de proiectele finalizate, o
buna baza de plecare in continuarea abordarii strategice a dezvoltarii Microregiunii Horezu.
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