
Sistematizarea satelor



Ce se dorea să se realizeze, concret

• Ceaușescu avea în plan ca până în anul 2000, întreaga națiune va locui în orașe

unde nu va mai fi rămas aproape nimic din istoria țării și din civilizația ei

tradițională. Orașele mari și mici au fost deopotrivă atinse de valul demolărilor,

structura și aria clădită a orașelor din România au fost distruse în proporție de 85-

90%, fiind înlocuite cu blocuri de apartamente Sistematizarea satelor este de fapt

un proces complex, ce viza toate localitățile țării, începând cu capitala și până la

cel mai neînsemnat cătun din zonele îndepărtate.

• Ceaușescu dorea ca până în 1995 să se încheie, în linii generale, acțiunea de

sistematizare a orașelor și satelor. El dorea reducerea numărului de comune la

2.000, numărul de sate de la circa 13.000 la cel mult 5-6.000. Circa 7-8.000 de sate

urmau a fi șterse de pe fața pământului. Demolarea ar fi inclus și bisericile vechi,

dar și cimitirele satelor. Va fi fost ca și cum acele sate nu ar fi existat niciodată, iar

terenul astfel câștigat ar fi fost redat agriculturii. Ceea ce regimul nu luase în

calcul era faptul că terenurile rezultate în urma demolării vetrelor de sat, ar fi

avut nevoie de zeci de ani pentru a putea da cât de cât un randament. Populația

urma a fi mutată în comune sau în centrele agroindustriale. Pentru populația

strămutată, urma a se construi blocuri sătești – clădiri situate între modul de viață

rural și cel urban, adică fără a avea, de exemplu, canalizare și apă curentă!



• Ceaușescu dădea dispoziții să se stabilească programe de sistematizare a

comunelor și satelor cu trei etape – 1990-1995-2000. Pe primul plan punea

realizarea în cele 558 de consilii agroindustriale a unor centre sau orașe

agroindustriale, în jurul fiecăruia fiind alte 3-4 comune. Până în 1995 trebuia să se

realizeze cel puțin 2-3 asemenea centre în fiecare județ, ca până în 2000 să se

încheie construirea tuturor celor 558 de centre orășenești agroindustriale, pentru

ca „în anul 2000 România să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată în care

să existe condiții pentru trecerea la aplicarea tot mai largă în viață a principiilor

comuniste de muncă și de trai”. Ne dăm lesne seama că era o utopie, în condițiile

economiei de comandă de tip comunist-Ceaușescu. (Cuvântarea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, în „România Liberă”, An XLVI, Nr. 13 475, 4 martie 1988, p. 2)



Argumentele aduse de regim în favoarea 

sistematizării

• „Valorificarea judicioasă a pământului rămâne argumentul de bază, extinderea suprafețelor

agricole prin recâștigarea unor terenuri folosite necorespunzător. Presa atrăgea atenția că

suprafețe considerabile s-ar câștiga prin această acțiune în toate județele, la scara întregii țări,

prin comasarea suprafețelor intravilane, slab populate, a păienjenișului de drumuri și poteci

inutile, a curților nefolosite, a terenurilor virane... În urma reanalizării perimetrelor

construibile conform normelor sistematizării, s-au identificat suprafețe însumând 348.000

hectare. Conform datelor oficiale, redarea lor agriculturii ar însemna – calculând după o medie

de 6 tone la hectar, echivalentul a peste 2 milioane tone porumb boabe. Adică, mai multă

carne, mai mult lapte, mai mult unt și brânzeturi.’’ (Sistematizarea teritoriului și localităților

- o cerință obiectivă a țării și a localităților (II), în Scânteia, Anul LVII, Nr. 14 119, 13 ian. 1988,

p. 1)

• Starea de înapoiere a satului românesc. Sistematizarea rurală era considerată o necesitate

obiectivă în procesul de reînnoire și de dezvoltare a satelor.

• „creșterea puternică a forțelor de producție și necesitatea transformării cadrului moștenit cu

tipare improprii cerințelor noi tot mai variate de trai, impun intensificarea acțiunilor privind

transformarea și amenajarea rețelei de sate. Ridicarea economică și social-culturală a satului,

asigurarea unor condiții de trai corespunzătoare cerințelor contemporane populației din mediul

rural, constituie o parte integrantă a procesului de urbanizare în țara noastră, în toate

regiunile”. (Arhitectura, 1967, 1, p. 37)



Argumente...

• Scopul declarat de regim era lichidarea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat. În

principiu, ideea putea suna bine, DAR, cu condiția să se realizeze în mod organic, evolutiv și

prin economia de piață, așa cum s-a petrecut în Occident într-un interval de câteva secole...

• Regimul promova sistematizarea ca o premisă importantă a vitalizării și diversificării

activităților economice din toate localitățile, precum și stimularea raporturilor economice

echilibrate din cadrul aceluiaș județ ca și dintre sat și oraș

• Sistematizarea satelor era văzută ca o „componentă majoră a procesului revoluționar, amplu și

complex de edificare a socialismului și comunismului în România, subordonată direct

transpunerii în viață a politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare armonioasă și

echilibrare a tuturor județelor și localităților urbane și rurale,’’ (Sistematizarea teritoriului și

localităților, cerință obiectivă a progresului multilateral al țării, în „Era Socialistă”, revistă

teoretică și social-politică a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Anul LXVIII, 25

februarie, Nr. 4/1988, p. 19)



Etapele proiectului

• Sistematizarea localităților rurale era în proiect încă din 1964, la doi ani după anunțul
oficial de la finele campaniei de colectivizare. Scopul acestei noi politici era de a ajusta
repartizarea populației rurale, prea dispersată, prin noua distribuire a exploatării
agricole. Astfel, când Ceaușescu ajungea la putere, la 22 martie 1965, planul
sistematizării era deja în discuție. Prin zelul primului secretar, sistematizarea rurală este
dinamizată încă din ședința Comitetului Central din noiembrie 1965, când se înființa
Comisia Centrală pentru sistematizarea satelor. În 1969, Comitetul de Stat pentru
arhitectură, construcție și sistematizare, devine Institut de stat cu același nume.
Institutul era însărcinat cu recoltarea datelor pe județe, asupra populației, activităților,
pentru a defini perspectiva de dezvoltare a departamentelor. Munca Institutului era
împlinită în iulie 1972, căci la Conferința Națională a PCR a putut declara oficial
împărțirea satelor în două categorii: sate cu perspectivă de dezvoltare și fără perspectivă
de dezvoltare. Nici o listă nu era atunci publicată.

• Către sfârșitul anilor 1980 proiectul sistematizării satelor prindea contur, la
impulsionarea dată de către conducerea de partid, care insista tot mai mult în acest
sens. În 1987, Institutul de Proiectare pentru construcții tipizate - IPCT București
propunea pentru mediul rural, clădiri cu 1 sau 2 apartamente, cu puține niveluri.
Clădirile erau menite să asigure un mod de locuire situat între locuirea rurală individuală
și locuirea colectivă de tip urban.



Uniunea arhitecților și revista „Arhitectura” au avut o contribuție în clarificarea unor elemente ale 

sistematizării și la popularizarea acțiunii, prin discuții de creație, expoziții, concursuri. Revista 

„Arhitectura” publică în paginile sale propuneri de sistematizare a satelor. (Arhitectura, nr2./1982)





Legea nr 58. din 29 octombrie 1974 privind sistematizarea teritoriului și 

localităților urbane și rurale elaborate pe baza orientărilor și indicațiilor lui N. 

Ceaușescu, stabilea principiile, direcțiile și căile concrete pentru sistematizarea 

teritoriului și a definit cadrul legal 

• Legea prevedea construirea de centre civice în fiecare comună rurală,

restrângerea perimetrelor construibile, demolarea locuinţelor ce se aflau în afara

acestor perimetre. Erau stabilite pentru localități perimetre construibile, în cadrul

cărora vor fi cuprinse suprafețele de teren necesare pentru construcții. Clădirile ce

urmau a fi construite vor avea cel puțin două niveluri și un front la stradă de

maximum 12 m. Pentru străzi se prevedeau 7 m lățime carosabilă, trotuare de 1,5

m lățime. Terenul alocat era de 250 mp, în care intra blocul, curtea și anexele.

• În ceea ce privește avizările, studiile de sistematizare urmau a se analiza și aviza

de comisiile locale de sistematizare, iar după însușirea de către Comitetul pentru

Problemele Consiliilor Populare și Comitetul de Stat al Planificării, precum și de

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, se avizau de Comisia centrală

de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și se aprobau de Președintele

Republicii Socialiste România, la propunerea Consiliului de Miniștri. Comisia

centrală de partid și de stat pentru sistematizarea terioriului și localităților urbane

și rurale avea ca sarcină orientarea și îndrumarea activității de sistematizare,

urmărirea aplicării acesteia. Consiliile populare înfăptuiau pe plan local politica

partidului în domeniul sistematizării. Comitetele executive ale consiliilor populare

erau obligate să aplice întocmai prevederile documentațiilor de sistematizare

aprobate. Pentru terenurile expropriate era prevăzută o despăgubire ce urma a fi

stabilită în funcție de caz.



Anul 1988, o nouă fază a sistematizării

• În 1988, când sistematizarea satelor era un subiect intens discutat

iar demolarea Bucureștiului era în toi, propaganda punea accentul

pe noua revoluție agrară. Sistematizarea era unul din punctele

cele mai importante în procesul împlinirii obiectivelor revoluției

agrare. Agricultura românescă trebuia să înregistreze o creștere

masivă a producției agricole, vegetale și animale, iar

sistematizarea rurală era un pas în acest sens.



Nicolae Ceaușescu, implicat personal în 

procesul de sistematizare

• De fiecare dată când se vorbea despre programul de sistematizare,

se punea accentul pe faptul că ideea aparține în „concepția sa

fundamentală” secretarului general al partidului; Ceaușescu a fost

interesat de aplicarea programului, și a făcut tot posibilul pentru

ca lucrurile să se miște în direcția trasată de el, programul fiind

elaborat din inițiativa și sub îndrumarea sa directă.

• N. Ceaușescu căuta în mod constant să-și marcheze epoca.

Sistematizarea lui Ceușescu a devenit o cale spre omogenizarea

societății și de a lăsa o urmă grandioasă a epocii Ceaușescu.

Conceptul sistematizării poate fi analizat ca o fază ultimă și

logică, a unui proces gradual de luarea în mâni, de control total, a

unei societăți de către un stat totalitar.



Celebrul discurs din martie 1988 prin care Ceaușescu solicita impulsionarea 

proiectului de sistematizare a satelor



Centrele agroindustriale constituie una din originalitățile 

proiectului, chiar dacă termenul și experiența sunt de origine 

sovietică. 

• Centrele agroindustriale urmau a fi dotate cu unități industriale,

unități agricole, unități de învățământ, cultură, sănătate, licee,

cămine culturale ce vor deveni centre de cultură și creație în

cadrul programului amatoristic „Cântarea României”, spitale,

maternități, farmacii, băi comunale, piețe agroalimentare,

complexe sportive. În aceste centre urma a-și desfășura activitatea

și consiliul unic agroindustrial, ca organ politico-economic, de

coordonare a întregii activități.





Propaganda căuta să convingă populația de beneficiile sistematizării, prezentând 

comunele sistematizate ca pe exemple demne de urmat. 















Scânteia 3 martie 1988



Ce însemna Sistematizarea mai exact

• Locuințele erau gândite după proiecte tip, la fel și dotările,
cu materiale ieftine, mână de lucru mai puțin calificată.

• Schițele de sistematizare urmau să dezvolte rețeaua
dotărilor social-culturale, să indice zonele aferente edilitare
în raport cu populația și mărimea localităților. În ceea ce
privește tratarea tipurilor de locuințe, propunerile erau ca
acestea să fie organizate într-o zonă centrală cu clădiri cu
două sau mai multe niveluri, înconjurată de zone de locuit.
Sistematizarea implica realizarea unei rețele de căi de
comunicație ordonată care să asigure deservirea centrelor
de interes, acces ușor la câmp pentru utilaje și animale,
reducerea lungimii străzilor.

• De reținut totuși că proiectul sistematizării satelor nu
implica crearea unor așezări noi. Rețelele de localități
urmau a fi dezvoltate exclusiv prin restructurarea și
regruparea localităților existente.



• În această acțiune de sistematizare, se urmărea o creștere mai accentuată
a localităților mici și mijlocii și limitarea extinderii orașelor mari - tot în
ideea uniformizării localităților chiar și ca mărime și ca număr de
locuitori. Numărul ideal al populației centrelor cu caracter semi-urban era
de 5.000 de oameni, iar în cazul orașelor între 40-80.000

• Acțiunea de sistematizare presupunea o serie de chestiuni: infrastructură,
rețele de drumuri, profilul regiunii, lucrăriri hidrotehnice, crearea de
spații pentru recreere, lucrări social-culturale (școli, creșe, grădinițe),
lucrări sanitare (dispensare, policlinici, case pentru bătrâni), complexe
agrozootehnice (complexe pentru porci și păsări, ansambluri pentru sere și
solarii), lucrări cu caracter comercial (magazine, complexe comerciale).

• Construcțiile urmau a fi realizate prin fondul de stat.

• Sistemul funcționa astfel: pentru locuințele demolate, oamenii primeau o
despăgubire financiară. Pământul îl pierdeau, pentru că era expropriat și
nu primeau în schimb altul. Din despăgubire achitau primul avans (30%) la
locuința la vilă sau la bloc, urmând să plătească diferența, dat fiind că
locuințele noi erau evaluate la un preț mai mare, în aproximativ
cincisprezece ani, în rate. (Alina Mungiu, Gėrard Althabe, Secera și buldozerul, Scornicești și Nucșoara
Mecanisme de aservire a țăranului român, Iași, Polirom, 2002 p. 117)



Neajunsurile proiectului

Realitatea dincolo de propaganda oficială 

• Între ceea ce se scria în mod curent în mass-media oficială și ceea
ce se întâmpla, exista o prăpastie colosală.

• Lipsa lucrărilor exterioare de amenajare (trotuare, străzi) ce
contribuia la aducere noroiului în apartamente, necesitatea
încălzirii cu sobe implică spații de depozitare a combustibilului și
transportarea lemnelor cu brațele la etaj. Multe dintre aceste
construcții nu aveau apă curentă şi nici canalizare, grupurile
sanitare erau în curte, iar bucătăriile erau la comun, pe fiecare
etaj. Nu toate blocurile săteşti aveau însă această structură.

• Construite din prefabricate, la repezeală, uneori în condiții
climatice dure, unde se cere o izolare de calitate a pereților,
aceste imobile se deteriorau rapid. Aceste condiții de locuit erau
denumite de către autorități „progres’’.

• Atenția a fost centrată pe construirea de blocuri, mai puțin pe
infrastructură, pe canalizare, alimentarea cu apă – toate acestea
au fost făcute la repezeală, și cu improvizații.



Exemplu de gospodărie în noile centre semi-rurale
Aurel Lup, Agricultura socialistă a României 1949-1989, mit și realitate, Constanța, Editura Ex Ponto, 2014



Satele mici, cele mai expuse

• Datele de la recensământul din martie 1966 indicau din cca. 15.020 sate

existente, din care 43,2% cu o populație de până la 500 locuitori și 28,9%

între 500 și 1000 de locuitori. Ridicarea densității locuitorilor în vetrele de

sat se putea realiza prin restrângerea perimetrelor acestora, suprafețele

de teren putând fi redate în circuitul agricol. (Arhitectura, 1967, p. 6)

• Primele sate vizate au fost circa 3.000, care datorită numărului foarte mic

de locuitori, a condițiilor de cadru natural necorespunzător și unei baze

economice reduse, nu întruneau condițiile de a se menține în perspectivă.



Situația clădirilor monument istoric

• Protecția monumentelor istorice rămâne unul din aspectele cele
mai surprinzătoare ale programului. H.C.M. 661 în 1955 desemna
sfaturile populare pe teritoriul cărora se află monumentele
responsabile pentru paza, protejarea, conservarea, consolidarea,
restaurarea monumentelor istorice proprietate de stat, a cadrului
corespunzător și a zonelor de protecție. Părea așadar, că ar exista
un interes pentru protejarea patrimoniului.

• La 25 noiembrie 1977, însă, Consiliul de Stat emitea decretul nr.
442 privind organizarea și funcționarea Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, prevedea desființarea imediată a Direcției
Patrimoniului Cultural Național.

• Nemaiexistând o instituție care să apere patrimoniul arhitectural,
se puteau opera demolări fără impedimente. Deși legea
sistematizării din 1974 stipula protejarea monumentelor istorice,
în practică acest lucru nu avea relevanță.



Experimente ale sistematizării 

• Sistematizarea teritoriului Ilfov a intrat devreme în atenția arhitecților din
centrele de proiectare însărcinați cu elaborarea propunerilor de locuințe
rurale noi. Aceste localități aveau un statut aparte, din cauza apropierii
de București. Ele erau menite să devină puternice orașe agroindustriale și
să asigure condiții de muncă și de viață similare cu cele de la oraș -
așadar adevărate exemple ce urmau a servi drept model pentru celelalte
comune.

• Criteriul de bază luat în calcul de către arhitecți este cel al specificului
socio-profesional al zonei. De pildă, la Bragadiru, localitate industrial-
agrară, au predominat casele P+2, P+3, cu instalații de canalizare, apă,
electrică, telefonică, chiar și încălzire centrală, cu o parcelă de grădină
de 50 m.p. La Cornetu, însă, comună pur agrară, predomină căsuțele P+1,
cu loturi agricole la dimensiunea maximă prevăzută de lege, 250 m.p. de
apartament. În urma vizitei de lucru a lui Ceaușescu din comunele din
Ilfov, s-a stabilit ca pentru Bragadiru să fie construit un spital cu 100 de
locuri, baie comunală, dispensar, farmacie, casă de nașteri, liceu. Octavian
Știreanu, Primim viitorul, în Flacăra, am XXXVII, (1724), 8 iulie 1988, p.3



La Scornicești sistematizarea a început mai devreme, 

locuitorii au fost expropriați după decretul din 1974

• Vechiul sat a fost demolat în timpul sistematizării, când au fost unite

patru comune limitrofe: Negreni, Mărgineni, Mogoșești și Scornicești, cu

„capitala” la Scornicești, unde a fost construit centrul edilitar. În anul

1989, pe ultima sută de metri a regimului, Scorniceștiul a fost declarat

oraș. Alina Mungiu-Pippidi, op. cit., p. 19

• A fost înzestrat cu o o fabrică de mecanică fină, de confecții, de bere, cu

abator și solarii gigantice. Se oferea imediat casă persoanelor cu studii

superioare care veneau să se stabilească aici, în noile blocuri ce aveau, la

început apă caldă și rece. A fost construit un spital mare, unde au fost

aduși medici de la Slatina. S-a construit cea mai mare cooperativă din

țară, cu o enormă fermă de animale. A fost construit un stadion uriaș, de

20.000 locuri. În Scornicești au fost demolate în total peste 300 de

construcții. Locuințele țăranilor erau în majoritate de bârnă și paiantă.



Ce se intenționa de fapt prin sistematizarea satelor

• Planul avea ca scop, declarat în mod oficial chiar, omogenizarea societății și

crearea accelerată a omului nou. Când se vorbea de condiții egale de trai pentru

pentru sate și orașe, de echilibrarea resurselor pe județe, era vorba de fapt de

uniformizarea populației. Se dorea crearea unui sistem atât de bine centralizat,

încât oamenii să poată fi controlați cât mai ușor. Sistematizarea era menită să

simplifice datele de bază ale repartiției populației, administrarea teritoriului.

Populația urma să fie repartizată cât mai egal posibil și inserată într-o piramidă de

localități strict ierarhizate – orașe, centre agro-industriale și sate, într-un număr

decis în mod autoritar de partid. Localitățile prea mici, prea îndepărtate de marile

centre agroindustriale, urmau a fi eliminate. Obiectivul era dublu – de a asigura un

control eficient asupra populației și de a favoriza dispariția specificului național și

regional.

• Creșterea producției agricole era una dintre preocupările pretinse ale regimului.

Era vorba de fapt despre controlul asupra terenurilor de către Stat, adică a resursei

principale de hrană.

• Obiectivul era de a elibera 300.000 ha teren arabil, adică 3,3 % din terenul arabil al

țării. Cifrele, relativ însemnate, rezultă mai ales din recuperarea grădinilor și

terenurilor necolectivizate. În acest sens, Sistematizarea seamănă cu o a doua

colectivizare. Această dorință de a etatiza până la ultimul lot de teren părea

paradoxală într-o țară în care 85,4 % din pământuri erau deja ale statului.



Crearea omului nou și a poporului unic muncitoresc era obiectivul 

programului și politica dusă de Ceaușescu per ansamblu. 

• Programul avea costuri uriașe, riscând accentuarea carențelor de care

suferea populația și atacând tot ce mai rămăsese din sectorul privat.

Costul financiar nu părea să-l sperie pe conducător, pentru care

integrarea definitivă și iremediabilă a agriculturii în sistemul socialist,

precum și transformarea întregii societăți, rămâneau prioritare.

• Suprimând orice specific habitatului rural și regrupând populația în

aglomerații identice, Ceaușescu spera să termine cu o populație rurală

numeroasă (49% din totalul populației), mai dificil de controlat, protejați

de tradiție, de comunitate (pe care sistematizarea se pregătea să o

disperseze) până la punctul final – casa țărănească care părea ultimul

vestigiu al civilizației rurale românești care nu datora nimic puterii

centrale. Țăranii erau ultimii care mai dispuneau încă de o slabă

autonomie economică, în condițiile în care PCR dorea cetățeni dependenți

în totalitate.



• Sistematizarea avea ca scop distrugerea habitatului și a cadrului de
viață tradițional a satului.

• Se acordau terenuri pentru anexe, între 200 și 250 m2 pentru
fiecare imobil nou construit, în care se putea cultiva o grădină de
legume de 80 până la 90 m2, adică între 15 și 20 m2 de familie –
mult mai mici decât cele vechi. Diminuarea acestor grădini ducea
de fapt la ridicarea locuitorilor la rangul de citadini, condamnați
să stea și ei la coadă pentru a se aproviziona, așa cum se întâmpla
în orașe.

• Din punct de vedere psihologc, ar fi fost o lovitură dată țăranilor.
Oamenii nu se puteau adapta peste noapte la viața la bloc.

• Prin sistematizare s-a dorit anihilarea clasei sociale a țărănimii,
distrugerea satului ca vatră simbolică tradițională, și înlocuirea cu
o creație socială diferită, cu o nouă tradiție, una creată artificial și
controlată de regim.

• Proiectul, așa cum a fost conceput, nu era fezabil. Termenul dat
de Ceaușescu pentru realizarea proiectului nu era nicidecum
realist – în 1988 dădea dispoziții ca până în 1995-2000, programul
să fie definitivat! Ceea ce în lumea occidentală, prin evoluție
naturală, organică, s-a făcut în secole, Ceaușescu voia să se
întâmple la noi în 5 ani.



Bilanțul acțiunii de sistematizare a satelor

• Este dificil de prezentat un bilanț provizoriu al sistematizării. În

realitate, de la celebrul discurs din martie 1988, când Ceaușescu

impulsiona programul, până la revoluția din decembrie 1989, nu s-

a reușit demolarea multor sate. Împrejurimile Bucureștiului,

regiune-pilot, au fost primele luate în calcul. În Ilfov și Giurgiu au

fost cele mai multe sate sistematizate (Otopeni, Buda, Vlădiceasa,

Dimieni, Ordoreanu, Ciofliceni). Maramureșul, nordul și centrul

Transilvaniei păreau rămase în urma planului. În județul Satu Mare,

comuna Odoreu pierdea trei dintre satele sale – Vânătorești, Eteni,

Cucu. Cele trei sate au fost deja reconstruite după 1990. Dacă

regimul nu ar fi căzut în decembrie 1989, satele românești ar fi

devenit, cel mai probabil, în scurt timp, adevărate ghetouri:

adaptate de locuitori, cu multe improvizații, cu cotețe în spatele

blocului, etc.


