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Problemele  cărora li se adresează 

proiectul . Analiza situaţiei actuale 
          

"Procentul cel mai mare al comunității de romi din comuna Mihăileşti,  este dat de romii ce locuiesc în 

satul Mărgineanu, unde  ca și meserie de bază pentru majoritatea barbați a fost de când se ştiu, cea de 

lăutari,  în timp ce femeile aveau grijă de gospodărie sau lucrau in agricultură. În prezent situația este mai 

dificilă, in sensul că romii nu deţin terenuri agricole, iar cei care incă mai practica meseria de lăutari sunt 

mai puţini.  Tinerii comunităţii sunt în căutarea unui loc de muncă, dar din lipsa unei pregătiri/calificări,  

singura sursă de  venit minimal este asigurată din munca sezonieră în agricultură şi migraţia în alte ţări 

europene unde în majoritatea cazurilor ajung să cerşeaşcă. Majoritatea familiilor tinere au ca și venituri 

de bază ajutoarele sociale şi alocațiile copiilor, iar cei in varstă rămân de obicei tot în grija tinerelor familii. 

Lipsa oricăror șanse reale de a avea un loc de muncă in economia actuală,  datorată in primul rând 

pregătirii slabe profesionale, a facut ca mare parte din romi să plece in străinatate (de regula în 

Danemarca) practicând cântatul pe strada, cei rămaşi acasă trăind  in condiții foarte grele sub limita 

decentă de trai. 

Unii copii merg regulat la școala şi ințeleg că școala este esentială pentru pregătirea lor, copii talentați din 

familiile de lăutari, de regulă, ce și-ar dori sa iși cultive calitățile  muzicale  in școală însă șansele de a se 

deplasa la Buzău sunt reduse, costurile neputând fi suportate de parinți. Majoritatea tinerilor satului 

Mărgineanu se complac in sițuatia de a trăi la limita inferioară de trai, fară speranţa unui loc de muncă 

bine plătit, intr-o săracie severă care se pare că alimentează fenomenul de delincventă juvenilă. 

Părinții, atât cei maturi cât și cei foarte tineri, nu sunt conștienți de importanța educaţiei pentru copii lor 

și nu interacționează intotdeauna foarte bine cu instituțiile de invățământ. 

Copii lipsiţi de şansa de a fi indrumaţi în spiritul evoluţiei, de către părinți sau tutori,  se văd nevoiți să 

accepte situația de a crește fară a lupta  pentru un viitor care să le asigure  un trai decent, fară a depune 

un efort minim pentru a depași situația de risc. Puterea exemplului intr-o comunitate care se confruntă 

cu situație de săracie severă, nu face decât să trimită la polul negativ al faptelor pe cei care au nevoie să 

crească indrumaţi,copii si tinerii. 

Probleme cu care se confruntă comunitatea în domeniul educaţiei sunt multe şi parcă până azi fără nici o 

speranță de rezolvare. Intenţii de soluţionare a acestora au fost abordate de către instituțiile locale,  

permanent in dezbateri, ședinte ale consiliului local, ședinte în  cadrul Şcolii Gimnaziale, cu parinții şi alţi 

factori, insă din cauza lipsei surselor financiare au fost abandonate. 
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Câteva din problemele cu care se confrunta comunitatea sunt prezentate mai jos:  

- Abandon şcolar, fenomen care în timp duce la practicarea cerşetoriei în ţările în care migrează. În rândul 

copiilor din comunitatea Mărgineanu se inregistrează potrivit datelor furnizate de școală, un procent de  

4.08% abandon școlar in rândul copiilor din ciclul primar si 13,48% din ciclul gimnazial. 

- Rezultate școlare slabe, analfabetism, absenteism (un numar de 4.075 absențe din care numai 703 

motivate), 10 elevi cu cerințe educaționale speciale. 

-  Deteriorarea accentuată a standardului de viaţă şi creşterii riscului de dezorganizare familială în 

condiţiile unui nivel scăzut de trai,  duce la perpetuarea riscului de abandon al unor copii. 

"            

" Sărăcia severă cu care se confrunta un procent de 30% din membrii comunităţii;  Nivelul scăzut de 

conştientizare privind importanţa educaţiei pe tot parcursul vieţii;  Riscul de a nu fi şcolarizaţi şi de a nu 

primi o îngrijire medicală corespunzătoare,  care pe viitor duce la agravarea inegalităţilor privind 

oportunităţile de dezvoltare viitoare; Predispunerea la delincvenţa juvenilă, (s-au înregistrat multe furturi 

în rândul comunităţii şi al satelor din jur); 

Interesant este ca trecutul demonstrează că se poate depăsi situația de risc a grupurilor vulnerabile prin 

simpla implicare a tuturor actorilor : Institutii , grupuri vulnerabile.Adevarata putere este in OM care prin 

vointa de a face iși poate depăsi condiția.Satul Mărgineanu este recunoscut, nu numai la nivelul judeţului 

şi al ţării, ci chiar în unele state din Europa (Danemarca şi Spania) pentru renumiţii instrumentişti ce se 

pregătesc, din generaţie în generaţie, încă din veacul al XVIII-lea, după „ureche”, ajungând virtuoşi în 

mânuirea viorii, acordeonului, ţambalului, iar mai de ultimă oră a clapelor (orgă). 

În Mărgineanu erau 60 de instrumentişti, constituiţi în 10 formaţii si obisnuiau sa spuna:,,Nu suntem 

„notişti”, ci „urechişti”, n-avem studii de specialitate,ci doar talentul,pe care l-am pus în operă pe 

parcursul vieţii, primul contact cu vioara, acordeonul, orga ori ţambalul luându-l imediat după ce ieşim din 

găoace.’’ 

Taraful din  Mihăileşti,când exista,a obţinut numeroase diplome  la fazele judeţene ale „Cântării 

României”, iar într-un an (1982), când au fost pregătiţi maestrul Paraschiv Oprea, dirijorul Orchestrei 

Radiodifuziunii Române, au adjudecat chiar locul al II-lea pe ţară.Din comunitate de romi Mărgineanu, a 

plecat  vestitul  viorist Ion Paşan,   care a făcut parte din ansamblul profesionist „Doruleţul” al Casei de 

Cultură a Sindicatelor din Buzău,  si Gică Cristea a pătruns în Orchestra Radiodifuziunii Române.In sat sunt 

inca lautari dornici de a lasa darul lor copiilor,nepotilor chiar daca acestie,la randul lor vor fi niste lautari 

,,urechisti’’. 

Și astăzi, pe lângă lăutărit, oamenii sunt şi buni lucrători ai pământului. Se cultivă cu pregădere cereale,dar 

şi legume în solarii, părinții încercând să-și ţină copii acasă să lucreze în gospodăria lor sau ,,cu ziua’’.Câteva 

familiile din sat pleacă sezonier în alte zone ale ţării pentru a-şi asigura existenţa.Starea materială precară 

i-au împins şi spre ţări din Europa, mai precis în Danemarca, unde cântă în pieţe publice, paractic,tot o 

formă de cerşetorie.Comuna Mihăilești are o populație totală de 2.084 de locuitori din care 561 de etnie 
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romă conform recensămantului 2011.Din recensămantul efectuat de alți lideri ai comunitații rezultă că in 

comună traiesc 962 de romi. O pondere de 84,78 % din romi trăiște in comunitatea Mărgineanu,respectiv 

un număr de 780 de locuitori conform heteroidentificării. 

Scopul proiectului va fi atins prin inființarea unui centru multifunctional ,centru de tip ,,școală după 

școală’’in Comuna Mihăilești pentru grupurile vulnerabile ale comunității de romi Mărgineanu–copii și 

tinerii aflați in situație de risc și care vor primi suport prin adoptarea unor măsuri coerente adaptate 

nevoilor pentru atingerea rezultatelor așteptate. 

"            

"Centrul multifuncțional  de tip ,,școală după școală’’ va fi construit in Comuna Mihăilești pe un teren ce 

aparține Primăriei Mihăilești in imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale din Mihăilești . Cu toate că un 

procent mai mare de 80% al beneficiarilor provine din rândul comunității de romi din Mărgineanu , 

condițiile infiintării centrului  nu au fost indeplinite din punct de vedere al disponibilitații spațiului pentru 

construire precum și accesului la utilitațile necesare funcționarii.Primaria Mihăilești are in dotare un 

microbuz școlar care va inlesni transportul copiilor la centru.   

Situația socio-economică a administrației locale a făcut imposibilă construirea până in prezent a unui 

centru de tip ,,Școala după Școala’’.Problema resurselor financiare necesare construirii se va rezolva prin 

accesarea de fonduri nerambursabile ,urmând ca sustenabilitatea activitaților să se asigure din resurse 

financiare ale Promotorului de Proiect. Pe o raza de 35 km NU există centre educative de zi adresate 

copiilor de vârsta preșcolară sau școlară ,tinerilor sau părinților/tutorilor."    
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