
Politica dusă de Nicolae Ceaușescu 

și Agricultura socialistă 



Sunt două mari etape, care se succed: perioada de promisiune politică și 

economică de la începutul anilor ’70, și criza anilor ’80, ce cuprinde 

Revoluția agrară, sistemul de alimentație științifică și proiectul de 

sistematizare a satelor. Satul și țăranul dispar din repertoriul 
propagandistic. În locul lor apare RECOLTA. 

• Orice pierdere avea drept consecință observații necruțătoare la adresa 
celor considerați responsabili. În astfel de cazuri se solicita remedierea 
urgentă a situației. 

• În anii ’70-’80, indivizii sunt tratați ca mase omogene care se mișcă în 
spațiul dintre dorințele dictatorului, poliția secretă și birocrație. Oamenii 
de la sate sunt acum mai ușor de dominat, mai puțin implicați. 

• Recoltele erau importante, căci prin cooperativele de producție se asigura
aprovizionarea populației muncitoare de la orașe. Presa locală avea un rol
important în a determina și a îmboldi îngrijirea eficace a recoltelor.
Începând de la însămânțările din primăvară până la colectarea recoltelor
din toamnă, presa locală oferea constant: sfaturi, cereri, îndemnuri și
stimulări prin laude aduse unor unități agricole model – toate acestea
având ca scop o producție cât mai mare! Chiar și pentru perioadele de
iarnă se publicau sfaturi pentru ridicarea nivelului ideologic la sate, ca nu
cumva să fie un timp neproductiv.

• Discursul propagandistic se modifică substanțial față de anii ’50. Între
timp dușmanii țărănimii au dispărut: moșierii au fugit din țară sau au
sfârșit în închisori, chiaburii au fost anihilați. Acum toate forțele se
puteau concentra exclusiv pe creșterea producției.



Pregătirea Recoltei

Steagul Roșu 25 feb 1968, Flacăra Roșie 8 apr. 1962



Câteva date privind organizarea agriculturii

• Pe 7-9 martie 1966, avea loc Congresul I al cooperativelor agricole de producție, prilej cu

care se adoptau următoarele reglementări:

• Actul de constituire al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.)

• Statutul Uniunii Naționale, al uniunilor regionale, raionale (ulterior județene) ale

cooperativelor agricole de producție

• Constituirea unor „uniuni cooperatiste’’ la nivel regional și raional (ulterior județean) ,,ca

organe proprii de îndrumare și conducere a C.A.P. ’’

• Consiliul Superior al Agriculturii (constituit în 1968), cu subdiviziunile sale regionale și

raionale, era menit să asigure realizarea planului de producție pentru întreaga agricultură.

• În februarie 1972 (21-23 februarie) avea loc Congresul al II-lea (și ultimul) la care au

participat 5.100 de delegați. Avea să fie înlocuit în 1977 (18-20 aprilie) de Congresul

Consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste al întregii țărănimi.

• În 1977 se forma Consiliul Național al Agriculturii din R.S.R., ce se ocupa de planul anual

agricol. Congresul și Consiliul au fost definite drept „noi organe democratice ale oamenilor

muncii din agricultură’’. Următoarele congrese ale consiliilor de conducere ale unităților

agricole socialiste au avut loc în 1981 (19-21 februarie) și 1986 (29-31 mai).

• Constituirea a 709 consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste (1979), ca organisme

de conducere a celor 4.415 cooperative de producție (C.A.P.), 400 de întreprinderi agricole

de stat (I.A.S.) și 709 stațiuni de mecanizare a agriculturii (S.M.A.) a însemnat o nouă verigă

administrativă de coordonare, control și impulsionare a producției agricole. Dinu Giurescu, op. cit. p.

102



În România principalele ramuri productive au fost industria și agricultura, iar schimbul 

de bunuri și servicii între ele s-a realizat în mod neechitabil în defavoarea agriculturii.

Industria furniza agriculturii echipamente și servicii de slabă calitate, iar agricultura

vindea industriei și fondului de produse agroalimentare al statului, produsele sale la

prețuri fixate de stat mai mici decât costurile de producție. În acest mod statul a

favorizat dezvoltarea industriei și a rezolvat problema aprovizionării cu bunuri

agroalimentare la limita subzistenței, pentru că o mare parte din produsele agriculturii

erau exportate pentru a importa bunuri necesare industriei. Cooperativele agricole au

avut de suferit din cauza investițiilor neperformante. Periodic statul le anula datoriile,

dar în următorii ani se acumulau altele. Anularea datoriilor însemna pentru stat doar

mutarea sumelor respective dintr-un buzunar într-altul. Datornici la stat, membrii

cooperativei erau retribuiți la un nivel mai mic în comparație cu media pe economie

națională. (Aurel Lup, Agricultura socialistă a României 1949-1989, mit și realitate, Editura Ex Ponto, Constanța, 2014, p. 38, 157)



Ceea ce se declara a fi o revoluție agrară n-a fost decât cântecul de 
cucuvaie al unui sistem agricol falimentar.

• De aceea, la începutul anului 1981, nemulțumit de rezultatele obținute în agricultură,
Ceaușescu propunea o nouă revoluție agrară în care critica neglijarea agriculturii în
raport cu industria și promitea că se vor lua măsuri necesare pentru ca situația să se
schimbe în favoarea agriculturii. Ideea a fost reluată în cadrul a două conferințe
organizate la Brașov în ianuarie și februarie 1981, unde numeroși specialiști din elita
științifică agricolă au criticat și ei raporturile neechitabile între industrie și agricultură.
Au urmat în următorii ani cărți, articole, sesiuni de comunicări științifice pe acest
subiect. Nu s-a schimbat nimic în bine însă, dimpotrivă – programul de alimentație
științifică și introducerea cartelelor la alimente dovedesc contrariul a ceea ce susținea
teoria lui Ceaușescu.

• Ce a însemnat revoluția agrară pentru cooperatori? Venitul minim garantat este desființat
iar cooperatorii obligați să lucreze un număr mai mare de zile de muncă, plata în produse
a fost redusă și înlocuită cu bani, calculată la prețurile oficiale și nu la valoarea pieței.
Sunt introduse livrările obligatorii către stat, de animale și păsări. Începând din ianuarie
1984, gospodăriile individuale ale cooperatorilor sunt obligate la un plan de cultură, cu
luarea unor cote la prețurile oficiale. Pe plan politic, se instituie la nivel central funcția
de secretar al Comitetului Central pe problemele agriculturii. Comitetul Politic aproba în
februarie 1989, noi măsuri restrictive privind retribuția în natură în cooperativele
agricole de producție. Dinu Giurescu, p. 104

• Aurel Lup, Agricultura socialistă a României 1949-1989, mit și realitate, Editura Ex Ponto, Constanța, 2014, p. 277



Anuarul Statistic al RPR pe anul 1966 ne arată ponderea investițiilor în agricultură și în industrie



Dacă ne uităm la investițiile pe ani diferiți, constatăm că resursele financiare erau investite în

mare parte în industrie, puține fonduri erau acordate agriculturii. Agricultura a fost neglijată –

aceasta este concluzia dacă ne uităm la datele oficiale. În vreme ce în industrie se investea

peste 50% din fondurile de investitții, pentru agricultură se aloca în jur de 15% sau mai puțin.

Deși agricultura primea 15%, ea contribuia la export cu 40%. Constatăm că producția agricolă

mergea în efortul de industrializare forțată și în întreținerea artificială a marilor realizări

comuniste. În acest fel se desfășura sistemul de economie planificat de tip socialist în România.



Obsesia lui Ceaușescu: Folosirea rațională a resurselor

• După Congresul al XII-lea al PCR (1979), dar mai cu seamă după 1981,
când conceptul a fost lansat oficial, se vorbea tot mai mult de
„necesitatea unei noi și profunde revoluții agrare’’. Obsesiile lui
Ceaușescu erau: folosirea noilor tehnologii în agricultură, calificarea forței
de muncă și adaptarea sa la noile tehnologii, folosirea cu maximum de
randament a pământului, reducerea costurilor de producție concomitent
cu creșterea producțiilor de calitate pe unitatea de capacitate productivă,
pe transformarea țărănimii într-o clasă omogenă. În ceea ce privește
populația de la sate, regimul insista pe „participarea activă la
desfășurarea producției a forței de muncă tinere’’. Nicolae Ceaușescu
dorea crearea de condiții la sate pentru ca o parte a tineretului să rămână
și să lucreze în agricultură - „pentru a asigura realizarea programului de
dezvoltare a producției agricole, pentru înfăptuirea revoluției agrare’’.
Dirijarea navetismului și a migrației forței de muncă de la sat la oraș,
creșterea prestigiului profesiunilor agricole – toate acestea pentru a se
asigura unitățile agricole cu forța de muncă „necesară realizării integrale
a obiectivelor noii revoluții agrare’’. Se insista pe folosirea rațională a
resurselor de muncă și asupra pregătirii de cadre de specialiști agricoli –
ingineri agronomi, ingineri zootehniști, medici veterinari, ingineri
mecanici. (A. Lup, op. cit, p. 111)



Spațiul rural în viziunea lui Ceaușescu

• Ceaușescu promova principiile autogestiunii, autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale. În

discursurile sale, acesta insista asupra antrenării acestei clase sociale la a fi cât mai active la

gestiunea cooperativelor și la susținerea revoluției agrare; el vorbea adesea de emanciparea

acestei „clase sociale înapoiate’’ și despre modernizare în mediul rural, despre „eliberarea

maselor din agricultură de sub puterea unor mentalități și obiceiuri înapoiate, de creșterea

nivelului general de cultură și educație, în efortul pe care îl face societatea noastră în spiritul

eticii și echității socialiste a șanselor de acces la valorile culturii și civilizației pe întreg

teritoriul țării”. (Aurel Lup, Agricultura socialistă..., p. 345)

• Ceaușescu vorbea despre „Întărirea alianței muncitorești-țărănească, ce constituie garanția

viabilității și trăiniciei regimului nostru, a înaintării cu succes pe calea edificării noii orânduriri,

a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism”. Idem,

p. 321 )

• Scopul declarat al politicii agrare a P.C.R. era ridicarea nivelului calității vieții oamenilor

muncii din agricultură „asigurarea unei societăți în care să nu existe nici bogați, nici săraci, ci

oameni ai muncii care au un nivel civilizat, demn de viață materială și spirituală și care își

făuresc viitorul în mod liber, așa cum îl doresc”.

• Despre țărani, membri ai cooperativelor, se vorbea ca despre „proprietari socialiști uniți asupra

bunurilor ce constituie proprietate socialistă’’. Aceaste deoarece „cele două forme ale

proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, nu funcționează separat, ci in conexiune’’. (Idem,p.

225)

• Partidul arăta că „în anii de după cooperativizarea agriculturii, s-a înregistrat o creștere la sate

a dotării cu bunuri precum mobilă, aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat

rufe, aragaze, mașini de cusut, aspiratoare de praf, autoturisme, etc. Toate acestea asigură

sporirea gradului de confort al familiilor țărănești, ușurarea muncii casnice și reducerea

timpului necesar acesteia, creându-se rezerve de extindere a activității în cooperativa agricolă

și a preocupărilor cultural-instructive, a repausului, etc.’’ (Idem, p. 373)



C.A.P-urile

În 1965 gospodăriile colective își schimbau denumirea în

cooperative agricole de producție (C.A.P.). Noua

titulatură era mai europeană și încerca să sugereze

echivalența cu formele cooperatiste din agricultura

statelor capitaliste. Se schimbase doar denumirea, căci

organizarea rămânea în esență aceeași. Producția

aparținea cooperativei și era folosită după îndeplinirea

obligațiilor contractuale și a satisfacerii necesității

cooperatorilor. Retribuirea se făcea în natură și în bani

pe bază de zile-muncă în raport cu cantitatea și

calitatea muncii. Activitatea se desfășura pe bază de

plan potrivit condițiilor și necesităților de dezvoltare ale

cooperativei, intereselor membrilor cooperatori și

necesităților economiei naționale. Obiectivul era

„cultivarea în comun a pământului, folosirea pe scară

largă a științei și tehnicii pentru obținerea de producții

din ce în ce mai mari în scopul creșterii continue a

bunăstării țărănimii’’. Activitatea de producție se

desfășura în principal prin munca personală a membrilor

cooperatori. (Aurel Lup, p. 151-152)

Agricultura socialistă a avut trei 

componente: gospodăriile agricole 

colective (G.A.C., ulterior C.A.P., 

cooperative agricole de 

producție), gospodăriile agricole 

de stat (G.A.S. ulterior I.A.S.-

întreprinderi agricole de stat) și 

stațiunile de mașini și tractoare 

(S.M.T, ulterior S.M.A. – stațiuni de 

mecanizare a agriculturii). 



Întreprindere agricolă de stat, Odoreu, jud. Satu Mare



S.M.A.-urile

• În paralel cu desfășurarea campaniei de colectivizare a agriculturii, se creau unități S.M.T.,

devenite apoi S.M.A. (Stațiuni pentru mecanizarea agriculturii), care se vor dezvolta atât ca

număr cât și ca dotare. În anul 1950 existau deja 102 unități S.M.T. care dispuneau de 3.136

tractoare, 2.965 pluguri de tractor, 650 semănători mecanice, 694 secerători mecanice, 1.838

batoze pentru păioase și 10 combine pentru cereale. În perioada 1960-1989, numărul S.M.A. va

crește de la 243 la 573, numărul de tractoare de la 26.598 la 116.658, iar volumul lucrărilor

lucrărilor executate în cooperativele agricole va crește de șapte ori. Acestea erau unități

economice independente, cu gestiune proprie care executau lucrări cu tractoarele și mașinile

agricole pentru alte unități economice cu gestiune proprie pe baza unor contracte de prestări

de servicii, contra unor tarife în natură sau în bani. Aceste unități executau lucrări agricole

pentru cooperativele agricole, dar și pentru unitățile agricole de stat, membri cooperatori,

țărani individuali, pe baza unor tarife în natură sau în bani. (Aurel Lup, p. 184-185)



Discrepanța dintre discursul oficial și realitate. Criza anilor ’80, când datoria externă crescuse, l-a 

determinat pe Ceaușescu să încerce să o lichideze prin muncă forțată, sărăcirea populației și 

înăsprirea controlului politic.

• Până în perioada 1960-1965, România a ținut pasul cu progresul tehnologic european, chiar

dacă, e drept, exista un decalaj de aproape un deceniu. După acest deceniu, până în 1989,

agricultura României a rămas la nivelul european al anului 1960. După 1980 se constată

stagnare și regres. Aurel Lup, p. 19

• Ioan Aurel Lup constata că tipul de agricultură din perioada 1949-1989, dar mai cu seamă

sistemul de organizare al acesteia a fost contra naturii și antinațional. Sistemul colectivist și

modelul ceaușist de sistematizare a satului românesc, au însemnat două lovituri puternice

pentru lumea rurală. Prin colectivizare a fost zdrobit simțul de proprietate. Acest tip de

agricultură a adus României grave prejudicii economice și sociale, cu efecte pe termen lung.

Sistemul implementat cu atâta vigurozitate la sate a fost unul planificat și represiv, care a

reușit să anuleze sentimentul pe care îl avea țăranul român – acela de a fi legat de pământ. În

primii ani ai regimului comunist a fost pus în aplicare un sistem autoritar-represiv, iar în ultimii

ani ai regimului, s-a mers pe principiul conducerii de către partid, într-o structură centralizată

și puternic birocratizată. Se ajunsese în ultimul deceniu la o situație ruptă de realitate: în timp

ce oamenii sufereau de o penurie cronică la toate categoriile de aprovizionare, mass-media

promova eroii și fruntașii în producție, soluții pentru producții record, telegrame adresate lui

Nicolae Ceaușescu în care se raportau producții uluitoare de legume și cereale. Se vorbea de

tractoare, de îngrășăminte și de producții record, doar că acestea din urmă mergeau în mare

parte la export, în vreme ce în țară se trecuse la cartelarea alimentelor și la Programul de

alimentație rațională a populației.



• În 1982, se lansa Programul de alimentație științifică a

populației, iar Institutul de Economie Socialistă din

cadrul Institutului Central de Cercetări Economice

evidenția evoluția pozitivă a consumului de produse

agroalimentare al populației. Programul de alimentație

științifică era publicat pe 4 iulie în „Scânteia”,

cuprinzând modele de consum lunar familial pentru

principalele categorii socio-profesionale: muncitori,

țărani, intelectuali, pensionari. Conținutul caloric era

cuprins între 3.175 calorii/zi/persoană într-o familie de

muncitori și 2.200 calorii/zi/persoană într-o familie de

pensionari, de exemplu.

• Aurel Lup, p. 297

Se raportau producții aproape de 

două ori peste indicatorii reali. 

Producțiile medii obținute în 

realitate erau cu mult mai reduse, 

atât comparativ cu planul, cât și 

cu posibilitățile reale dacă ar fi 

fost asigurate și resursele 

necesare. Au lipsit resursele: apa, 

energia electrică, piesele de 

schimb, combustibilul, toate 

asociate cu imixtiunea politicului 

în managementul producției. 

În ultimii ani ai agriculturii 

socialiste, s-au obținut producții 

destul de mici: între 1.500 și 1.800 

kg/ha la floarea-soarelui, 593-

1.228 kg/ha la soia, 20,1-26,4 t/ha 

la sfecla de zahăr, 16,4-13, 2 t/ha 

la cartof. 
Aurel Lup, p. 25



Situația era cunoscută, dar nu și recunoscută.

• Planificarea era principalul instrument de control a producției agroalimentare. Rolul
principal în planificarea producției și răspunderea asupra îndeplinirii planului revenea
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și organelor sale teritoriale – direcțiile
generale județene. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare elabora studii și
programe privind ritmul de dezvoltare și proiectele anuale. Aurel Lup, p. 202

• Cum se practica agricultura mai exact? În ultimul deceniu al agriculturii socialiste, PCR
și-a intensificat funcția de planificare și de organizare. Deciziile se luau la plenarele
județene, se concretizau în hotărâri care apoi erau adoptate de fiecare adunare generală
a oamenilor muncii la nivelul fiecărei unități economice, IAS, CAP. Aurel Lup, p. 262

• Exista o repartizare a sarcinilor de plan. La București se repartizau sarcinile de plan pe
județe, în funcție de potențialul solurilor, separat pentru sectorul cooperatist și pentru
cel de stat. Cu aceste cifre directorii de direcții veneau la județ, unde repartizarea se
făcea pe comune și pe unități de producție. Se repartizau suprafețe pe culturi și
producțiile la hectar. Era destul de dificil ca rezultatele să cadă peste planul stabilit la
începutul anului, care de multe ori conținea cifre prea mari. Producția la principalele
culturi se stabilea în cabinetul primului secretar, pe care șefii de mari unități o semnau
chiar dacă erau conștienți că realitatea era alta. Aurel Lup, p. 264-265



• În 1984 apărea Decretul Consiliului de Stat nr. 70/1984 privind contractările și achizițiile de

animale, păsări și produse animale, care în 1988 era modificat printr-un alt decret cu privire la

creșterea cotelor de contractare la lână. Membrii cooperativelor de producție și celelalte

gospodării ale populației aveau obligația ca în raport cu numărul de ovine deținute și rasa

acestora, să contracteze și să predea (ca în perioada cotelor obligatorii) la fondul centralizat al

statului anumite cantități de lână pentru fiecare oaie sau berbec. (Aurel Lup, p. 156-157)

• Programul de autoaprovizionare teritorială prevedea ca fiecare unitate administrativă să își

producă în propriul spațiu întreg sortimentul de produse agroalimentare de la pâine, zahăr și

ulei, fructe, legume, etc. Autoaprovizionarea, altă temă ce revine în discursul lui Ceaușescu,

care spunea la ședința de lucru pe probleme de agricultură de la Brașov din 9 dec. 1981, că

„avem în vedere să trecem la un nou sistem de aprovizionare cu produse agroalimentare bazat

pe autoconducere și autoaprovizionarea fiecărui județ, fiecărui oraș, fiecărei localități...’’ (Aurel

Lup, p. 293 )

• Agricultura socialistă se caracterizează prin performanțe slabe, din cauza proiectelor

megalomanice: irigarea peste jumătate din suprafața arabilă, complexe gigant pentru creșterea

animalelor, producerea de mașini scumpe și nefiabile. A existat întotdeauna o discrepanță între

resursele alocate pentru crearea capacităților de producție și resursele alocate pentru

exploatarea lor: pentru sistemele de irigații nu s-a asigurat apa pentru că energia electrică era

alocată cu prioritate industriei, pentru animale nu erau furaje pentru că cele mai valoroase

mergeau la export. (Aurel Lup, p. 561 )



Datoria externă, acoperită de producția din agricultură

• În 1980, din dorinţa lui Ceauşescu de a achita datoria externă, România se afla în criză
alimentară din cauza exportului masiv de alimente şi a unor disfuncţii în mecanismele de
aprovizionare cu produse agro-alimentare. În căutarea unor soluţii de a creşte producţia
necesară, Ceauşescu a recurs la alte metode de suplinire, precum presiunile de natură
administrative asupra consumului. Decretul adoptat în decembrie 1981 care stabilea
condiţiile în care se făceau achiziţiile de animale, păsări, produse vegetale şi lapte,
amintea de regimul cotelor care a funcţionat în România până în decembrie 1956. Se
ajunsese până într-acolo că se stabilea un program de alimentaţie raţională, aprobat în
iulie 1982, ce fixa un alt tip de cote ce făceau referire la capacitatea individual de
consum în funcţie de vârstă, sex, ocupaţie şi effort. Cartelarea alimentelor a stârnit
nemulţumirea populaţiei. Deşi P.M.R. şi mai târziu P.C.R. au făcut mari investiţii în
agricultură, încurajând mecanizarea, chimizarea în scopul fertilizării solului şi
dezvoltarea în cercetare şi a învăţământului de specialitate, precum şi extinderea reţelei
de irigaţii, sistemul bazat pe proprietatea colectivizată nu a reuşit niciodată să asigure
securitatea alimentară a ţării. Cifrele nerealiste, peste posibilităţile reale ale unităţilor
agricole, a fost o altă cauză a eşecului sistemului agriculturii colectiviste din România.
Forţa de muncă emigra către oraşe iar în perioada recoltei, deficitul creat prin navetism
era recuperate prin mobilizarea elevilor, studenţilor, funcţionarilor, militarilor, etc.
Soluţiile propuse de Ceauşescu ignorau realităţile de pe teren. În 1981, Ceauşescu
propunea ,,ca în parcurile din oraşe să se pună legume, floarea-soarelui, asigurând astfel
şi vegetaţia, dar şi posibilităţi de îmbunătăţire a aprovizionării populaţiei. Să dezvoltăm,
de asemenea producția de miere. Fiecare cetățean, cu un stup sau doi, își poate asigura
10-20 kg de miere, un aliment mai bun decât zahărul’’. Aurel Lup, p. 294



Măsuri luate de regimul Ceaușescu

• În loc să stimuleze inițiativele locale, conducerea Partidului Comunist Român a acționat
adoptând măsuri restrictive, ca ,,mijloace’’ de creștere a producției și productivității în
agricultură. În anii 1980, nici o cooperativă agricolă de producție sau întreprindere
agricolă de stat nu a avut posibilitatea să-și determine planurile de cultură, care veneau
de la centru. Prețurile de livrare erau fixate de stat, la fel și cotele obligatorii de
predare a produselor. Politicia restrictivă, controlul și mecanismele birocratice au mers
crescendo în sectorul agriculturii, silviculturii, viticulturii și zootehniei.

• După datele statistice, sectorul particular (ce a mai rămas după 1962) asigura producții
mult mai eficiente decât cel de stat. Sectorul particular, care ocupa 9,7% din terenurile
agricole, asigura: 33-36% la bovine și oi, între 44-57,3% din producția de cartofi, legume,
carne, lapte, lână, ouă, iar la miere 91,1%. Reiese că productivitatea pe loturile
particuare era cu mult superioară celei din sectorul de stat și cooperatist. Conducerea de
partid a căutat însă să îngrădească în permanență gospodăria agricolă particulară.

• Deși producția se desfășura în mare parte în afara gospodăriei și în fermele colective,
gospodăria particulară încă mai producea. Gospodăriile au păstrat orientarea familială,
însemnând, pentru o mare parte din populație, o sursă a subzistenței.



Specialiști în 

agricultură
• În privința specialiștilor, agricultura socialistă stătea

destul de bine – în 1989 în România exista un specialist

cu studii superioare la doar 154 ha teren arabil+vii+livezi

și un specialist cu studii medii la 316 ha. Existau

facultăți cu profil agricol în București, Iași, Cluj,

Timișoara, Craiova. Liceul agricol devenise cel mai

căutat de tineri. În intervalul anilor școlari 1970/1971 și

1985/1986, numărul elevilor înscriși la liceele

agroindustriale a crescut de la 27.934 în primul caz la

242.446 în cel de-al doilea. Prin HCM nr. 427/22 mai

1962, în fiecare I.A.S. urmau să lucreze cel puțin 5

specialiști cu studii superioare, iar în C.A.P. cel puțin

câte un inginer agronom sau zootehnician.
• Aurel Lup, p. 417

Se doreau tineri calificați, cu

studii superioare, cu pregătire

profesională, la sate, oameni care

să folosească tehnologii moderne și

metode științifice de organizare a

muncii și a producției. S-a stabilit

o rețea școlară de licee cu profil

agro-industrial, organizate în toate

județele țării. În 1986-1987

funcționau 150 de asemenea licee,

cu peste 230.000 elevi, în circa

2.300 școli din comune funcționa

treapta I de liceu, cu profil

industrial-agricol.

Agricultura socialista...p. 213.



Inginerul agronom, personaj important în epocă. 
Pentru Socialism 17 iul. 1962



Puțini tineri știu astăzi că înainte de 1989, în școli se preda ca obiect de studiu, cursul de 

„Agricultură”.

Pentru Socialism 19 ian. 1963



Forța de muncă în agricultură

• În decurs de 40 de ani (1950-1989), populația ocupată în agricultură s-a redus numeric de
la 6.208,7 mii persoane la 3.012,3 mii persoane, cu mai mult de 50%, în timp ce
populația ocupată în industrie a crescut de peste patru ori de la 1.000,7 mii persoane la
4.169,0 mii persoane. În 1978 se ajunsese ca totalul populației ocupate în agricultură să
reprezinte 32,5% din total, iar cea din industrie 33,5%. Aurel Lup, p. 376

• În anii de după război au existat o migrare masivă a forței de muncă din mediul rural
către orașe, oamenii preferau să lucreze în industrie decât pe pământurile cooperative,
care nici măcar nu le mai aparțineau. Din cauza veniturilor mici de la cooperativele
agricole și a condițiilor de viață de la sate, tinerii plecau la oraș.

• Forța de muncă din sectorul de stat al agriculturii (I.A.S., S.M.A., unități de cercetare
agricolă) număra 261,2 mii salariați în 1989. Retribuția era mai bună în acest sector
decât în cel cooperatist, indiferent de rezultatele economice ale unității unde lucrau.
Cei peste 464 mii de țărani din zonele necooperativizate erau puși la plata cotelor sub o
nouă formulă de a contract obligatoriu cu statul, pentru livrarea de lapte, porci, viței și
alte produse agroalimentare. I.A.S.-urile rezolvau mai ușor problema forței de muncă în
campania de recoltare, angajând sezonier echipe de țărani cooperatori din județele mai
sărace sau din zonele necooperativizate. Unii dintre aceștia dormeau în câmp în spații
improvizate săptâmâni la rând pentru a se putea întoarce acasă cu câțiva saci de
porumb. Idem, p. 382



O categorie de participanți la muncă retribuiți cu mai puțin de un venit minim garantat o constituiau elevii 

de școală, a căror zi de muncă la despănușat porumb sau la alte munci era evaluată și plătită cu 1,25 lei pe 

ziua de muncă (școlii, nu elevilor). Aurel Lup, p. 416

Soluții  gândite de regim pentru  a găsi forța de muncă necesară pentru agricultură

• Folosirea elevilor și a studenților la munca agricolă era o modalitate ieftină de a suplini forța

de muncă necesară în agricultură. În acest fel se economiseu bani de la bugetul național.

Perioada de vârf a muncii patriotice a fost între anii 1970-1989. Elevii și studenții îndeplineau

prin munca voluntară, o datorie patriotică – de aici și denumirea de „muncă patriotică’’. Elevii

erau supravegheați de cadre didactice. Repartizarea la lucru se făcea pe categorii de vârstă:

elevii din clasele mici mergeau la sortat de legume și la culesul plantelor medicinale, la cules

de frunze de dud, etc. în vreme ce elevii mai mari erau scoși la câmp la săpat, la plivitul

buruienilor sau la cules – lucări care necesitau un efort fizic mai mare. Acțiunile aveau loc

sâmbăta și duminica, sau chiar după orele de curs în perioada campaniei agricole. Profesorii

lucrau cot la cot cu elevii.

• Pentru studenți, anul universitar debuta cu un stagiu de două săptămâni de muncă patriotică la

strânsul recoltei (cules de porumb, de struguri). Li se asigura cazare, masă și transport.

Organizarea era de tip militarizat, se cerea ordine și disciplină și îndeplinirea normei.

• Munca patriotică nu avea doar un scop economic, ci și unul ideologic. Se vorbea de educația

prin muncă și pentru muncă în scopul creării omului nou socialist. În realitate, era o muncă

forțată (și neplătită), căci elevii și studenții nu erau întrebați dacă doresc sau nu să participe.

Neparticiparea se sancționa cu a fi certat în fața clasei, marginalizat de colegi sau cu scăderea

notei la purtare, astfel că era o obligație patriotică. De regulă, toată lumea participa fără să

existe discuții. Li se dădea echipelor o normă, care trebuia atinsă în fiecare zi de muncă.

• Munca patriotică era un mod de implicare a tinerilor și a copiilor în viața de partid, dar și o cale

de control social; săptămânile în care se aflau la lucrul câmpului, erau supravegheați în

permanență. Cu toții trebuia să se implice, nu existau diferențe de gen, educație sau vârstă –

toți erau egali și trebuia să muncească pentru patrie. (Valeriu Antonovici, Munca patriotică ,Cluj Napoca,

Eikon, 2015)



Foto Arhiva personală Andrei Bârsan



Foto Arhiva personală Andrei Bârsan



Foto Arhiva personală Andrei Bârsan



Foto Arhiva personală Andrei Bârsan
Studenți la sortatul cartofilor



Foto Arhiva personală Andrei Bârsan



Nu doar elevii și studenții participau la munca voluntară, ci și militarii, armata, intelectuali, 

profesori, muncitorii erau scoși din fabrici și duși să strângă recolta. Sancțiunea pentru muncitorii 

care refuzau să participe la astfel de activități era: dreptul la prime, dreptul la concediu, dreptul la 

apartament sau chiar dreptul la unele alimente. Muncitorii erau luați la lucrul câmpului sâmbăta 

sau duminica, sau după orele de serviciu.



Studenții la muncile câmpului
Steagul Roșu 10 oct. 1970



Munca 5 oct. 1970, Scânteia 17 nov. 1954



Steagul Roșu 26 sept. 1987





Vizitele de lucru, o componentă importantă în activitatea președintelui țării. Era modul de a se 

inspecta punerea în practică a planului de dezvoltare a țării, trasat de el desigur.

• Vizite de lucru. Punctele de vizită constituiau una din preocupările de bază ale

organelor locale, iar pentru cei planificați, un motiv de stress. Punctul de vizită era

– evident - la o unitate fruntașă (deși în funcție de împrejurări trebuia să fie în

atenția oricărei unități de producție) cu acces la o șosea ori drum național asfaltat.

Punctul de vizită trebuia să fie o intersecție a patru sole distribuite astfel: cel

puțin două ocupate cu lanuri de grâu sau porumb, care trebuia să arate impecabil

(în caz contrar porumbul se aducea și se planta în noaptea precedentă, cu știuleți

impresionanți, pe jumătate dezveliți). Pe o altă solă de curând eliberată și arată

proaspăt, tocmai se pregătea însămânțarea celei de-a doua culturi. Aici se aduceau

și cele mai performante mașini agricole și tot aici erau expuse angajamente și

tehnologii de vârf de către șefii agricultori și comentate apoi de Ceaușescu.
• Aurel Lup, p. 274-275



Vizitele de lucru ale lui Nicolae Ceaușescu 

Steagul Nou 16 mai 1987



Vizita de lucru a preşedintelui Nicolae Ceauşescu în unităţi agricole din judeţele Ilfov şi Ialomiţa. În imagini, pe 

ogoarele I.A.S. Afumaţi. (6.X.1979)

[Fotografia #L167]



Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu într-una din fermele cultivate cu porumb ale I.A.S. Amzacea, jud. Constanţa. 

(20.VI.1979)

[Fotografia #L091]



Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale jud. Constanţa. (1 iulie 1972).

[Fotografia #AA073]



Cu prilejul vizitei întreprinse în localitatea Scorniceşti, preşedintele Nicolae Ceauşescu analizează rezultatele la 

cultura porumbului. (22.IX.1979)

[Fotografia #L163]



Aspect din timpul vizitării de către preşedintele Nicolae Ceauşescu a modernelor sere ale cooperativei agricole 

Scorniceşti, judeţul Olt. (22.IX.1979)

[Fotografia #L164]



Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Constanţa. În imagine, la Întreprinderea agricolă de stat 

Amzacea.(20.VI.1979)

[Fotografia #L088]



Vizita de lucru a preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu în judeţul Timiş. Printre creatorii noilor 

hibrizi de porumb de la staţiunea experimentală agricolă Lovrin. (14-15.IX.1979)

[Fotografia #L155]



Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în judeţul Olt, unde a examinat măsurile luate pentru strângerea grabnică 

a recoltei; la Stoicăneşti. (19 octombrie 1976)

[Fotografia #LA273]



Discursul propagandistic se concentra pe „calitatea materialului săditor’’ și pe implicarea 

președinților de CAP, a tehnicienilor și altor specialiști în creșterea producției
Steagul Roșu 29 martie 1968



Acum Satul înseamnă C.A.P.

Steagul Roșu 25 mai 1968 La prășitul mecanic al porumbului



C.A.P.-uri model Steagul Roșu 11 iulie 1968, 17 iul. 1968



Întreprinderile agricole de stat aprovizionează populația, desigur prin grija Statului
Steagul Roșu 6 oct. 1968



Viața fericită de la sate
Steagul Roșu 8 oct. 1968



Steagul Roșu 26 iul. 1968



Succese în producție 
Steagul Roșu 13 iulie 1968



Realizări
Steagul Roșu 6 oct. 1968



Munca făcută bine și la timp – datoria fiecărui muncitor în agricultură.
Steagul Roșu 17 iul.1968



Impulsionarea lucrărilor pentru ca recolta să fie strânsă la timp se făcea fie prin exemple de 

cooperative-model, fie prin slogane de acest fel. 
Steagul Roșu 17 iul. 1968



Grija pentru recoltă, prezentă permanent în discursul mediatic al vremii

Implusionarea lucrărilor la modul imperativ!
Steagul Roșu  17 sept 1968, 8 oct. 1968



Steagul Roșu 19 oct. 1968, 31 oct. 1968



Steagul Roșu 4 oct. 1968



Sfaturi și Solicitări
Steagul Roșu 24 sept. 1968



Critica se afla pe același palier cu lauda adusă C.A.P.-urilor model
Steagul Roșu 31 iul. 1968



Critica și Impunerea remedierii eroriilor comise
Steagul Roșu 8 oct. 1968



Steagul Roșu 3 nov. 1968



Despre stadiul lucărilor se dădea socoteală periodic în presa locală
Steagul Roșu 31 iul. 1968, 8 oct. 1968



Stadiul lucrărilor 
Steagul Roșu 20 iunie 1968



Presa vremii ebundă în exemple de succes și împliniri de plan.





Către anii ‘70, oamenii muncii erau prezentați ca fiind tot mai aproape de transformarea lor în Omul Nou comunist.

Astfel că ei apar prezentați în presă ca fiind dornici să își asume anagajamentele în producție. Numai era necesar ca

oamenii muncii de la sate să fie îndemnați să depășească normele, ci (teoretic) ei înșiși aveau dorința de a lucra

intensiv pentru sporirea producției. Discursul propagandistic se dezumanizează și mai mult, obsesia pentru producție

fiind pe primul plan. Nu se mai vorbea de persoane individuale, decât în rare ocazii. Se vorbea despre Cooperative și

unități de producție, iar oamenii sunt tratați ca ,,mase’’. Steagul Roșu 7-8 eb. 1970



Întotdeauna este însă loc de îmbunătățiri, în ciuda producțiilor superlative
Steagul Roșu 18 feb. 1970



În continuare critica lipsei de eficiență este prezentă, mai ales când vine vorba de responsabilitatea 

atât de mare a cooperativelor – de a hrăni populația țării. Se dorea responsabilizarea oamenilor 

muncii.  Steagul Roșu 25 feb. 1970



Dări de seamă
Steagul Roșu 10 mart. 1970, 25 mart. 1970



Dări de seamă
Steagul Roșu 26 mart. 1970, 29 mart. 1970



Totul pentru sporirea Producției!
Steagul Roșu 3 apr. 1970, 4 apr. 1970



Depășirea producției
Steagul Roșu 4 apr. 1970, 10 apr. 1970



Irigațiile, o altă preocupare importantă a regimului, promovată de propagandă
Steagul Roșu 3 apr. 1970, 10 apr. 1970



Steagul Roșu 11 oct. 1970, 15 oct. 1970



„Trebuie să salvăm recolta, tovarăși!’’ Acesta era mesajul lui Nicolae Ceaușescu la inundațiile din 

1975
Almanahul Satelor 1976



Almanahul Satelor 1978



Almanahul Satelor 1978



Almanahul Satelor 1976

25 de ani de cooperativizare : Cooperativa agricolă din 
Salonta, un exemplu de reușită

Valorificarea superioară a pământului și depășiri de plan 

cincinal la Tomnatic



Almanahul Satelor 1978



Același ton imperativ se păstrează și în anii ’80. Ba chiar se accentuează.
Steagul Roșu 19 apr. 1980, 12 iulie



Steagul Roșu 19 iul. 1980, 4 oct. 1980



Grija pentru Producție
Steagul Roșu 5 ian. 1985



Pentru obținerea unor mari producții de legume
Steagul Roșu 16 feb. 1985



În anii ’80 agricultura era tratată tot mai mult ca o știință ce putea aduce beneficii materiale 

fabuloase. 
Almanahul Satelor 1983



Steagul Roșu 3 oct. 1987



Producții mari, Costuri reduse – Obsesia lui Ceaușescu. Sintagma conține, evident, un oximoron. 

Ceaușescu dorea producții record, cu investiții minime.
Almanahul Satelor 1987



Obsesia pentru Producție
Steagul Roșu, 23 febr. 1985, 16 mart 85



De la an la an, cifrele raportate creșteau semnificativ. Erau transmise recolte-record, cifre 

fantasmagorice erau vehiculate. În timp ce în presă apăreau astfel de mesaje, populația suferea de 

penurie generalizată, cozile pentru produsele agro-alimentare din epocă fiind arhi-cunoscute. O

prea mică parte a acestor aceste recolte bogate ajungea în buzunarul sau în farfuria oamenilor 

muncii. Aceasta deoarece peste 40% din producție mergea la export.
Steagul Roșu 1 mart. 1987



Tonul imperativ se păstrează pe parcursul anilor 
Steagul Roșu 20 apr. 1985



Steagul Roșu 18 mai 1985



Steagul Roșu 16 mart. 1985

Transportând îngrășământul cu găleata



Steagul Roșu 17 ian .1987



,,...Sub indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu’’
Steagul Roșu 28 mart. 1987





Steagul Roșu 11 apr. 1987, 18 apr. 1987



În discursurile sale, Ceaușescu vorbea depre Noua revoluție agrară.
Steagul Roșu 1 mai 1987



Un exemplu de dăruire în folosul patriei
Steagul Roșu 9 mai 1987



Steagul Roșu 16 mai 1987





Președinții de C.A.P., personaje respectate în epocă, având o deosebită responsabilitate: printr-o 

administrare bună a unităților de producție se asigura producția necesară hrănirii populației
Steagul Roșu 16 mai 1987



Mecanizarea agriculturii, o altă preocupare a regimului
Steagul Roșu 16 mart. 1985, Scânteia 23 mart. 1949



Mecanizarea agriculturii
Steagul Roșu 8 iun. 1985



Steagul Roșu dec. 1985



IAS-urile, promovate ca ferme-model 
Steagul Roșu 5 ian. 1985



Către sfârșitul anilor ‘80, se făcea apel la gospodăriile individuale pentru a participa la 

aprovizionarea populației. Oamenii erau îndemnați să valorifice terenurile din gospodăria personală 

și să își sporească efectivele de păsări pentru a participa cu produse agro-alimentare la fondul de 

stat. Dacă până atunci se făcea referire la producțiile cooperativelor, dintr-o dată se făcea necesar 

un efort mai mare care să acopere cererea de aprovizionare. 
Steagul Roșu 7 feb. 1987



În sfârșit 1989: Marea victorie a revoluției agrare!



Steagul Roșu 4 nov. 1989



Steagul Roșu 9 dec. 1989



Steagul Roșu 5 aug. 1959, 2 sept. 1989



Steagul Roșu 30 sept. 1989







Munca 16 nov. 1989


