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CAPITOLUL 3
Micro-studiul comunitar
Sperieţeni - un sat de tranziţie
Numele actual al satului Sperieţeni a suferit transformări în
trecut de la Ursoaia, la Speriaţi până la numele actual, fiind legat
de o poveste ştiută din bătrâni despre pădurea din apropiere. Un
cioban din satele alăturate îşi păştea oile în pădurea Speriatul
(actualmente islaz) şi a fost speriat de moarte de un urs, fapt ce a
dat şi nume satului.

Aşezare geografică
Satul Sperieţeni este sat periferic în comuna Gura Şuţii,
comună cu două sate, comună al cărei nume este dat de numele
satului-centru de comună. Poziţionată în partea de sud-vest a
judeţului, comuna este încadrată de trei oraşe (Târgovişte, Găeşti
şi Titu), iar drumul judeţean ce leagă oraşul Târgovişte de oraşul
Titu, traversează satul Gura Şuţii. Deşi oraşul Titu este situat la
distanţă minimă (14 kilometri) faţă de centrul comunei, sătenii
preferă să meargă la oraş la Găeşti sau la Târgovişte (municipiu reşedinţă de judeţ), oraşe mai mari, care le oferă mai multe
posibilităţi.
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În mare majoritate, cei cu bani foarte mulţi …
s-au retras către oraş din cauza faptului că au şi firmele
în oraş …e mult mai uşor să-şi rezolve problemele în
oraş. (director şcoală Sperieţeni)

Structură
Populaţia comunei numără aproximativ 5270 de locuitori
(200622), din care aproape două treimi ocupă cele 964 de
gospodării din satul-centru de comună. Din cei 1816 locuitori ai
satului Sperieţeni, autorităţile estimează că cel puţin 70% sunt
plecaţi în Spania, iar din aceştia jumătate s-au stabilit acolo (şef de
post). Acesta este şi motivul pe seama căruia autorităţile pun
îmbătrânirea satului.
Nivelul de vârstă în satul Sperieţeni este foarte
ridicat… înmormântări la săptămână … mor oamenii
pe capete (director şcoală Sperieţeni, preot
ortodox)
N-a mai rămas decât, vorba aia
(oftează)…bătrânii, şi ăştia tinerii, cei care ţin la copii
să înveţe ceva. (soţie de migrant plecat pentru
muncă, 44 ani, religie ortodoxă)
22 datele culese de la primărie au fost folosite în prinicipal pentru a
completa imaginea despre amploarea fenomenului de migraţie, referindu-se
mai degrabă la aceasta; pentru evidenţierea structurii locuitorilor am ataşat în
anexe date de la ultimul recensământ, coroborate cu informaţii obţinute din
interviuri
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Cum era satul înainte?
„era mai populat…foarte populat” (director
şcoală Sperieţeni)
În ceea ce priveşte structura populaţiei, aşa cum arată şi
datele de la RCM01 şi aşa cum am aflat şi de la săteni, exită în sat
imigranţi, persoane din alte sate din judeţ, sau din alte judeţe din
sudul ţării. Principiul în urma căruia s-a produs această mobilitate
teritorială este cel al înrudirii prin căsătorie.
Şi numărul copiilor care urmează cursurile primare în
sat a scăzut în ultimii 10-11 ani: de la aproximativ două sute de
elevi la 135 înscrişi în clasele I-VIII şi 40 de preşcolari.
Directorul şcolii îşi aminteşte cu nostalgie vremea când era
elev în sat:
Pot să-ţi spun aşa la nivel de efective de elevi:
când eram eu elev aici, erau două rânduri de clase.
Şcoala aşa avea: două rânduri de clase. Deci aveam 16
clase. În timp […]în jur de 190, până în două sute de
elevi, aşa… E, şi după 2000 au scăzut. (director
şcoală Sperieţeni, 32 ani, localnic)
Numărul copiilor a scăzut ca urmare a plecărilor în
străinătate, a schimbării comportamentelor cuplurilor de vârstă
fertilă, dar şi a plecărilor la oraş. Tot directorul şcolii spune că
această scădere se datorează în proporţie de 80% plecărilor în
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Spania, cu toate consecinţele acestor plecări, iar 20% mutărilor la
oraş.
În ceea ce priveşte etnia, populaţia majoritară este română,
însă la Gura Şuţii sunt câteva familii de rromi, mai sărace, aşezate
la extremităţile satului şi care mai lucrează cu ziua la oameni prin
comună.
În Gura Şuţii sunt romi. În Sperieţeni nu există o
zonă de săraci, dar pot să zic că există o zonă de unde
sunt plecaţi în Spania…o zonă a satului de unde marea
majoritate sunt plecaţi în Spania…la S în partea asta.
(director şcoală Sperieţeni)
Din punct de vedere religios, satul Sperieţeni este de mare
diversitate, deşi ponderea minorităţilor religioase nu depăşeşte 10
procente (RPL2002). Din informaţiile obţinute de la conducătorii
Bisericilor, în sat sunt 320 de enoriaşi ortodocşi activi şi 220 de
membrii înscrişi (vezi caseta 1) ai Bisericii Adventiste, exceptând
copiii, în timpul anului. Vara, în august, numărul acestora ajunge
la 400. În sat sunt câteva familii de evanghelişti care au două
lăcaşe de cult şi patru martori ai lui Iehova (preot ortodox).
Existenţa unei minorităţi religioase în sat este asociată cu modele
de viaţă şi de consum diferite, creând invidii, dar şi modele de
succes şi de competiţie:
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Nu vreau să pun parte nimănui, dar în satul
ăsta ce s-au mai descurcat şi au fost mai răsăriţi,
adventiştii au fost, pentru că, cum să spun eu, nu pentru
că sunt eu adventist, dar adventiştii au fost întotdeauna,
cum să zic eu, mai...cu un pas înainte. Deci noi am fost
nevoiţi să ne mişcăm. Nouă nu ne-a asigurat nimeni
condiţiile, începând după timpul lui Ceauşeşcu. Deci noi
nu puteam, nu ne primea nimeni la serviciu, la
inteprindere...Totuşi ne-am descurcat şi suntem, nu
neapărat financiar, dar suntem mai bine decât alţii ca
nivel de viaţă faţă de alţii, pentru că la noi nu se
fumează, nu se bea...nu sunt cum sunt cei din lume, să
zicem. Deci noi mergem pe un alt stil de viaţă, din cauza
asta şi mulţi ne indiviază, ne vorbeşte de rău...Păi
automat, cum te ridici un pic încep speculaţiile, ăsta de ce
a făcut, ăsta de ce, că face, că e hoţ...” (migrant
reîntors, 44 ani, evanghelist convertit adventist)
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care apoi se redistribuie în conferinţă în funcţie de necesităţi, fie în interacţiunile zilnice în forme nemateriale.

urma oficializării calităţii de membru care a pus în practică învăţăturile creştine, fie la cererea de convertire. Membrii nu pot
deveni decât cei care au o bază spirituală de practică şi cunoştinţe solide, în urma unei evaluări publice sau particulare, prin
botez. Pregătirea în vederea evaluării este făcută sub supravegherea pastorului, iar evaluarea se ţine fie public, fie în faţa unui
comitet.
Membru poate deveni orice credincios care-şi mărturiseşte credinţa, indiferent de religia anterioară, după ce a fost
socializat în îndemnurile credinţei, nu înainte de a fi prezentat comunităţii în care urmează a fi integrat. O situaţie specială o
prezintă credincioşii izolaţi care vor să se unească cu comunitatea conferinţei care trebuie să participe timp de 6 luni la
adunările noii conferinţe.
Acceptarea unui membru al unei alte conferinţe se face prin metoda scrisorilor de transfer, după trecerea unei
perioade de cel puţin 6 luni. Acceptarea de membri în situaţii internaţionale dificile se face după o examinare a noului
membru şi prin realizarea unui raport.
Calitatea de membru în BCAZŞ presupune achitarea unei contribuţii anuale egală cu a zecea parte din venit
(zecimea), participarea săptămânală la adunări şi la cele din zilele speciale de sărbătoare, „ţinerea” zilei de sâmbătă ca zi de
odihnă, participarea la activităţile misionare, ale Şcolii de Sabat şi ale Asociaţiei Tineretului Adventist şi păstrarea regulilor de
convieţuire în cuplu.
O parte importantă o prezintă ajutarea aproapelui, fie cu bani (donaţii) sau alte produse care sunt oferite la adunare şi

Caseta 1. Calitatea de membru al Bisericii Adventiste
Camelia de
Virginia
Badea (BCAZŞ) este acordată numai la cerere, fie în
Calitatea de membru al Bisericii Creştine Adventiste
Ziua a Şaptea
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Din punct de vedere ocupaţional, la nivelul comunei,
în 2002, aproape jumătate din populaţie era inactivă (vezi tabelul
4, Anexa 3). Situaţia nu este mai bună la Sperieţeni, unde,
distanţa mai mare faţă de oraş şi accesul greu al mijloacelor de
transport în comun îngreunează posibilitatea navetei pentru
slujbe la oraş:
Dar totuşi sunt vreo câteva mămici, în jur de
6-7 femei care fac naveta la Găeşti, fiind angajate la
Arctic.(director şcoală Sperieţeni)
La Târgovişte numărul angajaţilor este şi mai mic, 2-3
numai „care mai lucrează pe la OţelInox, mi se pare, puţini”
(director şcoală), populaţia fiind angajată în special în sectorul
secundar de activitate, în industria prelucrătoare.
Înainte de 1989 peste 80% dintre sperieţeni lucrau la
Găeşti, numărul fiind estimat în funcţie de numărul
autobuzelor care făceau naveta între sat şi oraş:
Erau 2 autobuze la 6:30 care plecau înţesate
cu oameni la Găeşti la Utilaj Chimic Găeşti şi la
frigidere, la Arctic. Acum, marea majoritate a
oamenilor nu mai au serviciu. Dar de vreo 2 ani de
zile, de când s-a privatizat [Arctic Găeşti], nu ştiu
cine l-a luat, parcă un turc, a început să angajeze,
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dar pe nişte salarii foarte mici.”(director şcoală
Sperieţeni)
Un alt sătean, care a lucrat la Bucureşti în construcţii, îşi
aminteşte că şi spre Târgovişe plecau două autobuze
dimineaţa, spre OţelInox (prelucrarea oţelului) sau spre Upet
(uzina de utilaj petrolier). Puţini erau şi atunci cei care lucrau
în alte oraşe: la Titu, Bucureşti sau în altă parte, majoritatea în
construcţii. (consilier biserica ortodoxă, pensionar, 55 ani).
În construcţiile realizate pe plan local se folosesc zilieri din cele
două sate.
Nici agricultura nu se mai practică, nu e rentabil şi nici nu
mai are cine, populaţia vârstnică nemaiavând putere şi utilaje a
lăsat pământul nelucrat. (migrant reîntors, adventist, 44 ani)
Primarul spune că investiţiile în agricultură sunt puţine,
sporadice şi nerentabile (primar comună), în satul Sperieţeni
existând o familie care, cu bani din migraţie a cumpărat mai
multe utilaje cu care lucrează şi pământul altor săteni, contra
cost23. Pentru adventişti, datorită faptului că au ziua de odihnă
sâmbăta, şomajul nu a reprezentat o problemă aşa mare,
întrucât ei erau angajaţi în activităţi comerciale şi
meşteşugăreşti, însă, din cauza lipsei de cerere pentru serviciile
prestate de ei, şi aceştia au trebuit să se reorienteze din punct
de vedere ocupaţional.
23 pe harta socială a satului, figura 1 din Anexa 3 se găseşte cu
numele: familia C.
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Înainte de revoluţie advenştii din sat erau zugravi şi
ceilalţi au început ca ei, „apoi toţi au făcut mănuşi, iar acum dacă a
plecat unul în Spania, au plecat şi ceilalţi” (soţie de migrant pentru
muncă, 42 ani, religie ortodoxă)
La nivelul comunei există 160 de firme cu profil
comercial, de producţie, de servicii (primar comună), iar în
2006 satul Sperieţeni număra nu mai puţin de 32 de firme24.
Dintre acestea 10 sunt societăţi comerciale (magazine), mai
există societăţi care încheie asigurări, un atelier auto „pompe
injecţie”, câteva firme de construcţii şi o întreprindere de
confecţii şi echipamente de protecţie: salopete, mănuşi etc. La
nivelul comunei, conform spuselor primarului sunt 4-5 firme
de construcţii care duc zilnic oameni la muncă la Bucureşti.

Infrastructură
Proiectele de dezvoltare a infrastructurii realizate în satul
Sperieţeni au început în 2003, o dată cu reconstruirea şcolii din
Sperieţeni cu bani de la Banca Mondială. Proiectul, realizat de
fostul director al şcolii, a fost pus în aplicare de actualul
director. În 2007 a fost repartă şi grădiniţa, de data aceasta cu
bani de la consiliul local.
De curând, prin iniţiative ale Inspectoratului Şcolar
şcoala şi grădiniţa au fost dotate cu materiale didactice, iar
şcoala a primit mai multe calculatoare pentru realizarea unui
laborator de informatică.
24

http://www.listafirme.ro/dambovita/sperieteni/o1.htm
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Proiectele de viitor în ceea ce priveşte şcoala vizează
amenajarea în spaţiul vechii şcoli a unei săli de sport (cea
veche era amenajată în căminul cultural), a unei biblioteci cu
sală de lectură şi a unui laborator de informatică, iar în sălile
actualului corp se doreşte amenajarea unor laboratoare
tematice: biologie, geografie, istorie, limba română.
Începând cu anul 2006 au fost începute lucrări, cu
finanţare europeană (programe SAPARD) şi judeţeană, de
asfaltare a drumului dintre Sperieţeni şi Gura Şuţii. Proiectul,
mai vechi, a lansat dispute între localnici şi autorităţi, fapt ce a
dus la întârzierea începerii lucrărilor. Conform declaraţiilor
primarului, în ultimii 4 ani, pe raza comunei au fost asfaltaţi 9
kilomeri (patru dintre ei între cele două sate), şi pietruite toate
drumurile din sate, apreciind ca fiind rezolvată problema
acestora în proporţie de 80%.
În planurile de viitor în ceea ce priveşte drumurile,
primarul (ales pentru a treia oară) menţionează: asfaltarea a
încă 2 kilometri, reprezentând drumul de la asfalt la cele două
biserici ortodoxe din comună şi drumurile până la cimitire,
bucata de drum spre Găeşti care aparţine de comuna Gura
Şuţii, pentru înlesnirea accesului navetiştilor (drum
actualmente doar pietruit).
Tot prin SAPARD au fost introduse apa curentă în
comună şi gazele, iar în 2007 a fost scris un proiect pentru
canalizare.
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În ceea ce priveşte transportul în comun către oraşe, o
firmă de autobuze Mondotrans are două autobuze pe zi,
dimineaţa şi seara şi o firmă de microbuze care merge pe
traseul Târgovişte-Titu, având maşini la interval de o oră, mai
rar sâmbăta, iar duminica nu au program. Toate trec prin Gura
Şuţii, că spre Sperieţeni „îşi rupeau ăştia maşinile când nu era
asfalt” (director şcoală Sperieţeni) Spre Găeşti este deasemenea
un autobuz care circulă de două ori pe zi.
O situaţie specială o reprezintă introducerea
transportului pentru elevi, chiar din Sperieţeni, cu un
microbuz destinat special acestora pentru care s-a încheiat un
contract cu primăria în februarie 2008 (şoferul microbuzului,
sătean, 40 ani), care face două curse zi: dimineaţa şi la prânz
când se întorc copii de la şcoală. În paralel, elevii folosesc
mijloacele de transport în comun din Gura Şuţii.
Abonamentele se plătesc la primărie şi costă 110 lei.
Telecomunicaţiile au început şi ele să se dezvolte în sat: în
prezent există acoperire pentru toţi operatorii naţionali de
telefonie mobilă şi există inclusiv telefonie fixă prin centrală
digitală în Gura Şuţii. Există 20 de abonamente telefonice la
Romtelecom în comună (asistent social). În ceea ce priveşte
numărul telefoanelor mobile, aşa cum observa un sătean din
Vulturu, Vrancea, într-un alt studiu comunitar: bătrânele scot
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