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       September 12, 2020 

Cap. Perioada comunistă: România 1945-1989  
  

Situația României la ieșirea din cel de al Doilea Război Mondial   

În pragul izbucnirii Războiului, 1938, România prezenta un deficit accentuat de 

dezvoltare social-economică față de Occident: o țară predominant agrară, cu o agricultură 

fragmentată și rudimentară, dar și cu supraviețuirea unor structurilor feudale, o industrie 

aflată în primele stadii ale relansării. În ultimul secol și jumătate, România a fost motivată de 

conștiința acestei subdezvoltări. Firește, obiectivul politic prioritar era depășirea stării de 

subdezvoltare în raport cu celelalte țări europene.  

Ieșită din Război în 1945, România era o țară mai degrabă învinsă, o țară masiv 

sărăcită și cu o industrie distrusă.  

Costul plătit de România a fost cel mai mare după Germania.   

Tabel 1. Venitul național pe locuitor: % 1947 față de 1938  
Germania  0,38  

România  0,71  

Ungaria și Bulgaria  0,75  

Italia  0,78  

Celelalte țări europene participante la Război 
(Iugoslavia, Cehia, Franța, Marea Britanie:  

  
peste 0,80  

Sursa: B. Murgescu, 2010, apud G. Dobre, 1996a, 1996b  

România a avut de plătit și sume uriașe celor două mari puteri între care s-a dus 
Războiul: 

 
   Tabel.2. Datoriile de război ale României  

Germania  3,7 miliarde dolari  

URSS   3,7 miliarde dolari  

Total  7,4 miliarde dolari  
     N. Belli, 2001 
 
Pierderile economice au fost recuperate în 6 ani, în 1950.  
La pierderile economice trebuie adăugate importante pierderi umane (800 000 morți 

în timpul războiului, la care trebuie adăugate victimele populației), distrugeri ale 

infrastructurii economice și publice. Foametea din 1947 a produs și ea numeroase decese, 

mai ales în rândul copiilor și bătrânilor.  
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După război, România și-a înrăutățit poziția față de celelalte țări europene, și ele  

participante la război.  

Tabel 3. Venitul național/ locuitor reprezenta în 1938 și 1947 ca procent din media a 20 state 
europene, și ele afectate masiv de război 

1938  = 34,2%  

1947  = 30,4%  
Sursa: B. Murgescu, 2010, apud G. Dobre, 1996a, 1996b 

Ocuparea de către trupele sovietice a generat pentru România o situație nouă cu efecte 

de lung termen: un sistem social, socialismul de tip sovietic, care a durat aproape jumătate de 

secol.    

Programe de relansare a societății românești  

Programele partidelor istorice. Marginalizate încă înainte de război, partidele 
politice ”istorice” au considerat, ca de la sine înțeles, că soluția era reluarea patternului politic 
tradițional. Ele se bazau pe speranța că reluarea cursului trecut al istoriei ar fi putut ”din 
aproape în aproape” să asigure dezvoltarea necesară a țării. În condițiile ocupării sovietice, 
partidele istorice păreau a se confrunta cu o stare de blocaj de viziune.  

Programul gustian. Gusti, împreună cu un larg grup de specialiști, a reluat inițiativa 
și a lansat în dezbateri publice un program complex de modernizare a țării.  

Dacă programul gustian dinainte de Război era axat pe mobilizarea și susținerea cu 
mijloacele științei a unei dezvoltări sociale ”de jos”,  a comunităților, satelor și orașelor, în 
noul context, cheia dezvoltării acum era guvernarea. Programul de cercetare științifică propus 
de Gusti urma să pună la dispoziția omulu politic datele necesare pentru a nu mai recurge la 
soluții improvizate.  

Programul pornește de la estimarea stării bilogice a populației: alimentație, boli sociale, sifilis, tuberculoză, 
pellagra; studiul biologiei vârstelor, modul de desfășurarea a tifosului exantematic, problema gușii. 

Starea economiei: viața orașelor, a satelor, a uzinelor, cercetarea vieții țăranului și a muncitorului.  

Cunoașterea pământului românesc: 3 milioane hectare de pământ care sunt degradate sau inundabile din 
lipsă de corectare a râurilor, cum este șesul inundabil al Dunării.  

O a treia problemă este aceea a descoperirii și fructificării materiilor prime.  

Planuri privind electrificarea țării, amenajarea de instalații electrice moderne, folosirea apei în 
agricultură (irigații). Cercetări asupra fizicii nucleare, tehnicei militare, producției agricole și industriale, 
sistematizării orașelor și satelor. De asemenea va publica o mare enciclopedie românească.  

Pe lângă viața economică este inclusă cercetarea sub toate aspectele a vieții spirituale și sociale. 
(Scânteia, 1945)  

Un punct central al Programului gustian era cercetarea sociologică în slujba națiunii: 

Cercetarea regiunilor și harta sociologică a României. Proiectul urma să fie realizat în anii 

1948-1949.  
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S-a considerat tacit că ocupația sovietică este o situație politică tranzitorie și că România 

își va continua evoluția întreruptă de război, dar cu o nouă viziune.  

Oferta lui Gusti a fost respinsă cu violență. Favoarea acordată eminentului sociolog a 

fost de a nu fi fost arestat, dar a fost demis din toate funcțiile sale, exclus din Academia 

Română, dat afară din casă, pierzându-și valoroasa sa bibliotecă. În prezența profesorului, tot 

ce aparținea Institutului Social Român, inclusiv prețioasa arhivă, au fost aruncate în stradă, 

cărate cu camioanele într-o direcție necunoscută și distruse.  

În 1948 a fost interzisă sociologia ca știință a națiunii, în viziunea lui Gusti, Era un 

simbol: societatea socialistă nu mai are nevoie de o știință, independentă politic, societății 

românești. Rolul cunoașterii societății românești a fost preluată de un mecansim politic: 

partidul communist.    

Programul Partidului Comunist   

Încheierea războiului a produs o nouă împărțire a lumii. România, împreună cu țările 

din Estul și Centrul Europei, a fost alocată controlului sovietic și forțată să adopte modelul 

sovietic de socialism. Nu se mai punea problema discuției dacă acest model este sau nu 

dezirabil și nici în ce formă.  

Societatea capitalistă se fundează pe o economie privată cu logica sa. Statul are un rol 

limitat: reglementează viața socială, dar nu o schimbă după un proiect global. În acest sens 

societatea capitalistă este o societate deschisă. Dinamica ei se realizează din aproape în 

aproape, pas cu pas: guvernarea se centrează prioritar pe soluționarea problemelor curente; 

nu programează viitorul pentru a atinge un model de societate. Schimbările importante se fac 

ca rezultat al confruntărilor electorale.  

  Programul comunist a lansat un alt tip de societate: modelul societății comuniste este 

pus ca obiectiv central al acțiunii politice. Statul are responsabilitatea nu numai de a 

administra viața socială, dar și procesul de realizare în timp a obiectivelor de reoriganizare a 

socității  și de dezvolte social-economică a țării. Rolul conducător în stat îl are Partidul 

Comunist care și-a asumat responsabilitatea de a stabili direcțiile și obiectivele de dezvoltare 

social-economică a țării, de a formula strategia de acțiune și etapele realizării obiectivului 

global. Congresele partidului, din 5 în 5 ani, fac bilanțul progreselor realizate și stabilesc 

obiectivele pentru următorii 5 ani. Documentele adoptate de partid conțin programul de 

dezvoltare social-economică a țării. În plus, Partidul comunist are rolul de a mobiliza 

comunitatea la realizarea programului comunist. Organizațiile de partid din instituții au rolul 
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de a aplica programul partidului la activitatea instituției lor. Secretarul de partid al fiecărei 

instituții secundează politic directorul acesteia.  

În sistemul comunist, programul politic de guvernare nu este produsul unei proces 

democratic al întregii populații, supus dezbaterii publice, ci realizat prin mecanismele interne 

ale Partidelor Comuniste. În țările socialiste, programele comuniste nu au fost nici rezultatul 

unui proces intern al țărilor socialiste, ci preluate de la modelul practicat în Uniunea 

Sovietică și adoptat sub supravegherea specialiștilor sovietici.   

Constituția nu acordă întregii populații reponsabilitatea deciziilor politice, ci clasa 

muncitoare are rolul conducător al procesului de schimbare social; țărănimea este „un aliat” 

al clasei muncitoare, iar intelectualitea „susține” politica clasei muncitoare. Partidul 

communist este singurul reprezentant legitim al clasei muncitoare. Nici în relația dintre 

partidul comunist și clasa muncitoare nu se presupunea o relație democratică. Partidul 

Comunist, și nici un alt partid, are prin Constituție dreptul exclusiv de a reprezenta clasa 

muncitoare.   

Ideologia comunistă presupune că programul comunist este rezultatul unui proces 

științific de analiză a realității sociale. Partidul Comunist este singura instituție care are 

poziția de reprezentare politică a clasei muncitoare și, mai general, a întregului proces istoric 

de construcție a societății comuniste. În această poziție, partidul communist este singura 

instituție legitimă de analiză științifică a societății. El formulează programul de dezvoltare a 

societății și, utilizând statul ca instrument, implementează programul de schimbare socială în 

toate sferele vieții sociale. Întreaga analiză științifică este presupusă a se baza pe teoria 

marxistă, dezvoltată de Lenin și Stalin și de partidele comuniste.   

 Procesul de elaborare și modificare a programului de construcție a societății 

comuniste are loc nu public, ci în interiorul partidului, în fapt la vârful acestuia. Discuția 

publică a programului politic este înlocuită cu propaganda: explicația programului Partidului 

Comunist pentru populație.   

 Programul comunist: obiective prioritare  

Programul comunist are ca obiectiv modernizarea țării, dar într-o formă comunistă, 

considerat ca o alternativă mai umană și mai eficientă decât cea capitalistă.   

Perioada comunistă a reprezentat un experiment social unic ca amploare: 

reconstrucția unei societăți prin implementarea politică a unui nou model complex de 

organizare socială.    
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Programul comunist are 15 obiective prioritare de dezvoltare pe lung termen a  

României.  

* Înlocuirea societății capitaliste cu un alt model de organizare socială, o societate 

socialistă și, în perspectivă istorică, comunistă.  

* Un sistem politic cu partid unic, partidul comunist având prin Constituție rolul 

conducător al întregii societăți. Acesta a fost statuat a fi singurul mecanism legitim de 

producere a programului de dezvoltare social-economică a României, bazat pe o analiză  

științifică, în interesul întregii societăți.    

* Statul devine instrumentul partidului comunist de organizare a întregii societăți: a 

economiei și a tuturor sferelor vieții sociale.  

* Un alt tip de democrație urma să fie introdus: democrația, exprimată în primul rând prin 

votul universal, este înlocuită cu democrația internă a partidului comunist, bazată pe 

principiul centralismului democratic, care urma să reprezinte interesele întregii colectivități. 

Și democrația internă a partidului rămâne confuz definită, deciziile fiind concentrate la vârful 

partidului, fie printr-o democrație colegială, „conducerea colectivă”, fie se concentrează la 

nivelul ”șefului” partidului (secretarul general al partidului). Așa s-a întâmplat în Uniunea 

Sovietică cu Stalin și în România cu Ceaușescu, cu Mao în China sau Kim Ir Sen în Coreea 

de Nord.  

Paradoxal, sistemul comunist nu a putut renunța complet la mecanismele democrației 

tradiționale: vot universal și parlament. Dar această formă a fost golită complet de conținutul 

democratic: parlamentarii, propuși de partid, sunt aleși prin vot în unanimitate. Deciziile 

parlamentului, adoptate și ele în unanimitate, sunt pregătite de partidul comunist.   

* Economia de tip capitalist este înlocuită cu o economie bazată pe proprietatea 

socialistă, de stat sau cooperatistă.  

* Statul preia rolul pieței în organizarea și reglarea economiei. Investițiile, planurile de 

producție, prețurile și salariile sunt decise de organismele de stat.   

* În condițiile României, o societate subdezvoltată, obiectivul central este ieșirea din 

subdezvoltare, printr-o creștere economică rapidă, componenta centrală fiind industrializarea. 

* România, ca de altfel toate celelalte țări socialiste, a promovat o politică centrată pe 

interesul național. Relațiile dintre statele socialiste nu se desfășoară prin mecanisme 

economice, ci politice.   
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* Economiile socialiste se dezvoltă ca sisteme naționale cu un grad intern de 

autosuficiență. Politica românească a încercat să porducă o economie națională cât mai 

completă cu putință, care să asigure cât mai mult posibil nevoile economice ale țării.  

* Deschiderea la economia mondială este limitată și controlată prin decizii politice. Mai 

ales relațiile economice între țările socialiste sunt realizate prin mecanisme politice 

interguvernamentale. În relațiile economice din sistemul socialist, actorii nu sunt 

întreprinzătorii economici, ci statele. Sistemul socialist a încercat să construiască o piață 

internațională a sa, realizată însă prin mijloace politice, nu economie: CAER-ul. Acesta nu a 

putut niciodată să fie similar cu piața europeană. Intervenția statelor se realizează prin 

mecanisme politice de negociere și doar secundar prin mecanismele pieței.  Diviziunea 

economică internațională în sistemul socialist a fost foarte timidă în raport cu procesul de 

integrare economică a Europei Occidentale realizată prin mecanismele pieței.   

Un bun exemplu al rolului politicului în economie.  

„Scandalul Valev” în anii 1963-1964. Economistul sovietic  Valev a făcut o 

propunere de promovare a diviziunii economice în cadrul sistemului socialist: 

fiecare stat trebuie să se concentreze pe un anumit domeniu. De exemplu, se 

propunea ca României și Bulgariei să li se atribuie prioritar domeniul agriculturii. 

Proiectul Valev exprima cu siguranță nevoia resimțită de a promova și în economia 

socialistă internațională o anumită diviziune a profilurilor economice. Diviziunea 

urma să se realizeze însă nu prin mecanismele pieței libere, ci prin mecanisme 

politice și care putea creea avantaje/dezavantaje. Ceaușescu a făcut din programul 

Valev o gravă tentativă politică de a încălca independența națională.  

* Schimbarea stucturii sociale a țării: Desființarea claselor „exploatatoare” și, în 

perspectivă, realizarea unei societăți fără clase sociale, o societate omogenă bazată 

pe un interes comun.   

* Obiectivul ultim este creșterea, pe baza creșterii economice, a bunăstării întregii 

colectivități: o bunăstare echilibrată, bazată pe un grad moderat de inegalitate socială.  

* Principiul motivării diferențiate a performanțelor este combinată cu principiul asumării 

responsabilității pentru contribuția la intersul coletiv. Motivația performanței urma a fi 

susținută nu numai economic, dar și prin mijloace non-economice, morale și politice.   

* ”Omul nou”,  factor activ al dezvoltării sociale, dar și beneficiar al acesteia, va avea un 

profil diferit de cel produs de capitalism: îmbinarea intereselor personale cu interesele 
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sociale, o orientare activă pentru promovarea bunăstării colective; o personalitate ea însăși 

”multilateral dezvoltată”, cu un nivel cultural și științific ridicat.   

* O atenție specială urma să fie acordată dezvoltării culturii, educației, sănătății, științei: 

o ”societate multilateral dezvoltată”. Creșterea economică urma să ofere resursele necesare 

pentru dezvoltarea tuturor sferelor vieții sociale.         

             

Fazele evoluției societății românești în perioada comunistă  

 

În cei 45 de ani, sistemul comunist a trecut prin 5 faze, fiecare cu profil distinct.   

Faza 1: 1944-1947: instaurarea treptată a puterii politice a Partidului Comunist  

Cele mai importante evenimente în această perioadă:   
* Retragerea României din alianța cu Germania și participarea împreună cu trupele sovietice 
la războiul anti-german. La încheierea războiului, România a avut un statut ambiguu de țară 
ocupată de Uniunea Sovietică, dar aliată în coaliția anti-germană.   
* Reforma agrară din 1944-1945: împărțirea pământului la țărani.  

* Cucerirea puterii politice de către Partidul Comunist. După o succesiune de câteva guverne, 

este instaurat un guvern dominat de partidul comunist: 6 martie 1945. Treptat, celelalte 

partide sunt excluse de la putere. Punctul final a fost forțarea regelui de a abdica: 30 

decembrie 1947.    

Abdicarea regelui a fost un șoc pentru populație. Nu a însemnat în sine atașamentul pentru 

regalitate/regele Mihai, ci actul simbolic de schimbare a regimului politic și instaurarea 

comunismului.   

La terminarea războiului, românii nu au avut sentimentul învingătorului, ci confuzie și 

îngrijorare față de viitor.   

Faza 2: 1948-1954: implementarea cu mijloace violente a modelului comunist de 

societate și înfrângerea rezistenței reale/ potențiale a populației  

În această perioadă, trei obiective au stat în centrul politicii noului regim: reforma pe 

baze socialiste a economiei, schimbarea structurii sociale a României prin eliminarea 

capitaliștilor și rămășițelor feudale și înfrângerea/ prevenirea rezistenței sociale la 

implementarea programului comunist.  
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Reforma socialistă a economiei. În 1948, industria și comerțul sunt naționalizate. 

Proprietatea socialistă din industrie și comerț a devenit rapid, încă din 1949-1950, 

quasitotală. Din personalul angajat în industrie, 91% lucrau în întreprinderi de stat, și 9% în 

unități industriale cooperatiste; întreprinderile private de mică producție au supraviețuit, 

marginal, doar în sfera unor servicii, croitorie sau reparați de pantofi. Se introduce sistemul 

planificării economiei și fixării de către stat a prețurilor. Naționalizarea nu a generat o 

rezistență socială semnificativă.   

În 1949 s-a declanșat al doilea obiectiv al reformei comuniste a economiei: 

agricultura. Sunt confiscate terenurile mai mari de 50 ha aparținând foștilor boieri, dar și ale 

unor instituții ca biserica și Academia Română. Pe această bază s-au înființat marile 

Întreprinderi Agricole de Stat (IAS).   

Integrarea țărănimii în sistemul socialist cooperatist a durat mai mult: 14 ani (1949-

1962). În 1962, ca rezultat al încheierii procesului de cooperativizare a agriculturii, peste 

90% din întreaga economie este integrată în sistemul socialist.    

Eliminarea ”vechilor” clase sociale și a rezistenței reale sau potențiale.  

Faza inițială a instaurării comunismului s-a făcut cu măsuri represive dure. Imediat,  
s-a operat ”curățarea socială și politică”, îndepărtarea claselor și grupurilor sociale asociate 
cu vechiul regim: burghezia și marii proprietari de pământ, țăranii înstăriții (”chiaburii”), cei 
asociați cu nazismul, legionarii, dar și germanii înscriși în organizațiile fasciste germane. 
Foștii capitaliști și moșieri au pierdut prin naționalizare baza lor social-economică. Unii au 
emigrat. Probabil, tacit, au fost încurajați să o facă.  

Obiectul represiunii l-au constituit mai ales liderii foștilor partide politice: au fost 
întemnițați, unii dintre ei murind în închisoare. Închisorile de la Sighet și Aiud au rămas 
celebre prin cruzimea cu care personalități importante ale vechiului regim au fost tratate. 
”Canalul” Dunăre-Marea Neagră, început, dar neterminat, a fost locul preferat al deportărilor 
politice.    

 

Schimbarea atitudinii populației: teroare/ înfricoșare și acceptare pasivă  

Instaurarea modelului comunist a trebuit să facă față, de la început, lipsei de suport a 

marii mase a populației. Comunismul era asociat cu experiența istorică negativă a relațiilor 

cu Rusia. Populația era o masă care potențial putea deveni explozivă și de aceea represiunea 

unor grupuri sau persoane avea rolul demonstrativ de inducer a fricii. Anii `40 și în prima 

parte a anilor `50 au fost caracterizați de inducere a acceptării inevitabilității: controlul 

armatei sovietice și dispariția speranței că ”vor veni americanii”.   
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De la început programul comunist a fost perceput de marea majoritate a populației cu 

un sentiment de neputință istorică. Prezența trupelor sovietice și dirijarea deschisă a 

guvernării de experți sovietici întărea sentimentul unei populații ocupate. Se instauraează un 

sentiment de frică și față de transformările care urmau.  

Instrumentul preferat în prima fază de implementare a modelului communist a fost 
teroarea:  arestări, condamnări, asasinate, deportări, variate forme de reprimare socială. 
Experiența de ”reeducare” din închisoarea de la Pitești este șocantă. Represiunea și violența 
au fost utilizate în această perioadă și ca un exercițiu demonstrativ pentru intimidarea 
populației. Înscenarea de procese a fost o practică curentă în această fază inițială.  

Rezistența pasivă era de masă. Înfrângerea rezistenței era o problemă critică a 
implementării programului comunist. Se încerca convingerea (propaganda), dar rezultatele 
erau minore. În această primă fază propaganda a fost însoțită mult mai eficient cu mijloace 
de forță: teroarea, înfricoșarea și inducerea sentimentului inevitabilității. O politică de 
înfricoșare demonstrativă.  

Teroarea revoluționară, ca armă principală a luptei de clasă în perioada Revoluției 

sovietice, a fost teoretizată și justificată de către Lenin. Referindu-se la situația Rusiei 

subdezvoltate, sfâșiată de puternice grupuri înarmate aflate în conflicte dure, el argumenta că 

o transformare comunistă a societății nu poate avea loc pe o cale pașnică, prin mecanisme 

democratice, ci recursul la violență fiind inevitabilă.   

De fapt, legitimizarea utilizării teroarei nu a fost negată de liderii comuniști. Găsim o 

justificare teoretică mai generală a strategiei terorii, formulată de un alt lider comunist, un 

intelectual de vârf, echilibrat, Gheorghe Gaston Marin: ”Schimbările radicale, revoluționare, 

politice, sociale și economice nu se fac fără violențe asupra celor care se opun acestor 

transformări. Mai târziu, în măsura creșterii gradului de cultură și civilizație, a dezvoltării 

economice, asemene transformări pot fi obținute fără prea multă violență, așa cum s-a 

realizat cooperativizarea în țările vestului Europei.” (G. G. Marin, 2000, 185-186) Nu se 

poate exclude ca factor explicativ al utilizării masive a terorii în această perioadă și transferul 

de practici din URSS, dominate de recursul paranoic la violență a lui Stalin.   

Protestele au fost însă predominant individuale. Forme colective de rezistență s-au 

înregistrat mai mult în procesul de cooperativizare, în unele sate, dar ele au fost locale și 

lichidate cu violență.  

Legionarii au fost un caz special. Teroarea avea nevoie de cazuri exemplare care 

puteau fi identificate ca distincte. De fapt, și în perioada tranziției este cazul campaniei 

împotriva ”securiștilor”, ascunși în subsolurile societății, nepopulari și greu de identificat, dar 

de aceea ușor de blamat public ca o categorie distinctă.  
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Social, s-a realizat însă pe întreaga perioadă o stare de echilibru: populația nu trebuia 
să acționeze împotriva regimului comunist. Tentativele de organizare anticomunistă era 
reprimată violent. Nu era acceptată nici exprimarea anticomunistă în comunicarea publică. 
Dar tot mai mult este tolerată la nivel informal diferite forme de critică a noului sistem. 
Inclusiv explozi „bancurilor”.   

Marea majoritate a „muncitorilor” era formată din tinerii țărani eliberați prin procesul 

de cooperativizare și tentați de avantajele oferite de noile locuri de muncă din industrie și 

locuințele din orașe. Clasa muncitoare se bucura nu de statutul de „clasă conducătoare” care i 

se atribuia formal, ci de multiplele avantaje de care se bucura în primele decenii ale 

sistemului comunist. Doar spre sfârșitul anilor 80 au apărut proteste de amploare, ca reacție 

la deprecierea severă a condițiilor de viață:  

Noua clasă muncitoare. Muncitorii erau considerați a reprezenta forța socială 
promotoare a programului comunist.  

Mulți muncitori au dispărut în război. În programul comunist, mulți muncitori au fost 

promovați în poziții de conducere în sistemul politic și administrativ. În prima perioadă, noua 

conducere politică (activiștii politici) și în sistemul public (chiar directori de întreprinderi) au 

fost selectați dintre muncitori. Lansarea programului de industrializare a generat o creștere 

rapidă a numărului muncitorilor, tinzând spre sfârșitul perioadei să fie dominanți în structura 

socială.   

Tabel 10. Populația ocupată în agricultură și industrie, în mii . Proporția celor  din 
agricultură și industrie din totalul ocupării în agricultură și industrie.  

Anul  Agricultură  Din totalul 
agricultură+industrie  

Industrie  Din totalul 
agricultură+industrie  

1938  9 026  96,1%  370      3,9%  

1950  6 209  86,1%  1 001  13,9%  
1960  6 233  81,2%  1 440  18,8%  
1970  4 849  68,0%  2 277  32,0%  
1980  3 048  45,3%  3 679  54,7%  
 1989  3 058  42,3%  4 169  57,7%  

Sursa: Date din Anuarele statistice 1915-1916, 1939-1940, 1990 prelucrate de V. Axenciuc, 2012, p. 43.   

Muncitorii se bucurau de o poziție socială relativ bună: locuri de muncă cu un grad 

ridicat de securitate, un salariu rezonabil în raport cu celelalte grupuri, mai ales față de țărani, 

dar și față de funcționari; locuințe gratuite, bilete gratuite sau la prețuri reduse în stațiunile de 

odihnă sau tratament; mijloacele de disciplinare în întreprinderi limitate: preferința politică 

de a nu se crea mari nemulțumiri. O relație relativ destinsă din motive politice a conducerii 

întreprinderilor cu salariații. Metodele dure de disciplinare sunt politic limitate. Chiar 
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demiterea era o sancțiune excepțională și de regulă descurajată politic. Dacă conducerea 

dorea să utilizeze măsuri disciplinare mai dure, interveneau factorii politici de moderare 

pentru a se evita situații sociale excesiv de tensionate. Organizațiile politice din întreprinderi 

aveau un rol și în rezolvarea unor probleme sociale și personale ale salariaților. Un climat 

neconflictual era un indicator important de performanță a unei organizații.  

În două decenii, noii veniți din agricultură în industrie au trebuit să se adapteze la 

noul sistem de muncă și la viața urbană. Absorbind rapid o masă de țărani veniți din rural, 

muncitorimea se coagulează cu greu ca o clasă. În plus, având importante beneficii sociale, 

muncitorii mult timp nu s-au manifestat independent, reprezentând un segment social 

disciplinat politic. Doar în marile întreprinderi și de abia în anii 80 se înregistrează 

coagularea de mișcări muncitorești împotriva guvernării: minerii din Valea Jiului din 1977, 

revolta de la Brașov în 1987, revolta studenților de la Iași din 1987. Cu minerii, Ceaușescu s-

a deplasat la ei și a negociat. La Brașov, 1987, reprimarea a fost dură, cu arestarea liderilor. 

Bucureștiul încă oferea unele avantaje: salarii mai mari, accesul mai bun la bunurile rare greu 

accesibile în alte zone.   

Intelectualii. În ideologia comunistă, intelectualitatea a fost considerată a fi un 
segment social ”șovăielnic”, prezentând riscul cel mai ridicat de a deveni criticii sistemului. 
Mai ales intelectualii din sfera științelor sociale și a culturii au prezentat de la început riscul 
cel mai ridicat de a se integra cu dificultate în politica comunistă. Lor li se adresau în mod 
special mesajele politice și ideologice anticomuniste ale emisiunilor de radio ale Europei 
Libere. Lor li se acorda burse în Occident. Mai ales din sfera lor au apărut ”dizidenții”. În 
consecință intelectualii au făcut un obiect special al represiunilor preventive.    

Populația putea fi înfricoșată prin mijloacele mai rudimentare ale violenței. Integrarea 

țăranilor în sistemul socialist se încheia în momentul în care ”semnau” pentru înscrierea în 

cooperative. Noii muncitori erau rapid integrați când primeau locuri de muncă în industrie, 

salarii bune și locuințe la oaș. Problema era mult mai complicată în cazul intelectualilor care 

prin profesia lor aveau un mod de gândire diferit de cel comunist. Principiul fundamental al 

intelectualului era libertatea de gândire și acceptarea diversității opiniilor. Principiul 

Programului Comunist era însușirea gândirii comuniste, așa cum a fost ea cristalizată de 

teoria marxistă și în documentele de partid. Integrarea lor comunistă însemna schimbarea 

modului lor de gândire și acceptarea ideologiei comuniste  ca mod propriu de gândire.     

S-a instaurat un monopol asupra comunicării publice. Stilul discuțiilor publice libere 

sunt înlocuite cu propaganda, cu ”explicarea politicii partidului”. Se dezvoltă un larg grup de 

specialiști în propaganda ideologică. Se acordă o atenție deosebită ”corectitudinii” gândirii 
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politice și a exprimării în discursul public. S-a înființat cenzura ca instituție de control al 

publicațiilor: ziare, cărți, spectacole. Ideologia a devenit o sferă înalt elaborată și promovată 

institutional.  

Și discuțiile interne ale partidului sunt strict controlate. Nu se presupunea ca în 

ședințele de partid membrii de partid să-și exprime puncte de vedere proprii, să formuleze 

idei noi puse în dezbatere. Schimbările din ideologie erau rezervată doar conducerii 

partidului. Descurajarea exprimării de puncte de vedere diferite de cele ale conducerii 

partidului a luat forme dure de represiune în primii ani ai instaurării comunismului, etichetați 

ca deviaționiști și excluși din partid, inclusiv prin condamnări la ani grei de închisoare..  

În primii ani ai instaurării comunismului, personalități intelectuale, mulți dintre ei, cu 

prestigiu consolidat, au fost declarați dușmani ai regimului: arestați și condamnați, 

marginalizați, dați afară din instituțiile în care și-ar fi putut exercita competența. Este cazul 

unor personalități culturale marcante ca Lucian Blaga și Tudor Vianu. Au fost organizate 

condamnări publice. Complementar, cei mai muți intelectuali au acceptat și ei inevitabilitatea 

istorică a comunismului. S-a instaurat o stare de acceptare resemnată. Au fost ”motivați” să 

se integreze în noul sistem comunist: au obținut importante avantaje sociale și materiale. 

Intelectuali, ieșiți din închisoare, cei mai multi dintre ei au primit locuri de muncă la 

nivelul pregătirii lor profesionale. Un exemplu tipic: Traian Herseni, un fost elev al lui Gusti, 

având un prestigiu consolidat în sociologie. Dar a făcut parte din mișcarea legionară, 

comportament extrem de grav în timpul comunismului: condamnat la ani grei de închisoare. 

Dar în 1956, eliberat din închisoare, a primit un loc de muncă la o bibliotecă, și doar după 

câteva luni a devenit cercetător științific într-un institut de cercetare și, apoi, a devenit șeful 

secției de psihologie socială industrială la Institutul de Psihologie. A participat și coordonat 

cercetări sociologice empirice, a publicat numeroase cărți de sociologie.   

Sistemul avea nevoie de intelectuali, dar nu de dizidenți, opozanți ai regimului. S-a 

profitat de sentimentul inevitabilității istorice. De regulă, intelectualii de valoare nu și-au 

schimbat credința lor, dar înțelegând limitele, au căutat să identifice nișele și modalitățile de 

continuare a profesiei, aducând contribuții importante la dezvoltarea culturii și științei 

românești. Intelectualilor de valoare care nu se puteau adapta, discret li se ofereau posibilități 

de emigrare.    
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În domeniul științelor sociale, acceptarea în principiu a doctrinei comuniste 

(Marxism-leninismul și documentele de partid) a devenit obligatorie. În timp, eliberarea de 

acest cadru a fost progresivă, sfârșind la câteva citate din Marx, Engels, Lenin și din 

documentele de partid și declarații mai mult sau mai puțin superficiale de conformitate cu 

doctrina oficială. 

Un segment în creștere rapidă a intelectualilor l-a reprezentat noua tehnocrație. 

Creșterea rapidă a industriei a absorbit o masă mare de specialiști. S-au înmulțit pozițiile în 

sistemul de organizare și conducere în economie și administrație. Tehnocrații au tins să se 

cristalizeze într-un grup social distinct care își are sursa de putere din pozițiile din economie 

și administrație, intrând adesea în conflict cu activiștii de partid.  

Ceaușescu, preluând puterea politică după decesul lui Dej, treptat s-a depărtat de 

tehnocrați, acaparând tot mai mult controlul puterii și accentuând profilul politic al sistemului 

public. În anii `70-`80 divergența tehnocrați/ puterea politică a grupului Ceaușescu a devenit 

tot mai evident, dar rămânând încă mai mult latent.  

Activiștii de partid au reprezenta un grup distinct de intelectuali. Ei erau formați de 

regulă pe o rută profesională proprie, pentru ocuparea funcțiilor distincte în sistemul 

partidului.  

 Rezistența țărănimii și cooperativizarea. Reformele agrare succesive (1864, 1918, 

1945) au lichidat până la urmă structurile feudale, dar nu au făcut decât să amâne rezolvarea 

problemei structurale a agriculturii: fragmentarea proprietății și, complementarul ei, 

întârzierea modernizării. Satul românesc se confrunta cu lipsa de investiții, mica gospodărie 

fiind incapabilă să acumuleze capital. În medie, gospodăriile țărănești dețineau 2,4 hectare 

pământ, iar o masă mare de țărani săraci deținea în medie doar 1,5 hectare. O asemenea 

fragmentare a terenului făcea imposibilă absorbția noii tehnologii.   

Singura soluție economică la problema agriculturii tradiționale era concentrarea 

proprietății terenurilor. Agricultura fragmentată oferea masei mari de țărani (peste 10 

milioane) condiții de supraviețuire, dar foarte modeste. Țările occidentale au rezolvat 

problema prin concentrarea treptată a proprietăților și crearea unor gospodării mijlocii și 

mari, viabile economic și capabile să se modernizeze. Persoanele eliberate din agricultură în 
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cele mai multe țări au fost absorbite în dezvoltarea rapidă a industriei, dar și prin migrație, în 

special în America.   

După război s-a declanșat o presiune socială enormă de reîmpărțire a pământului în 

beneficiul țăranilor. Noua reformă a fost primită foarte pozitiv de țărănime, dar ea a agravat 

problema structurală a agriculturii: fărâmițarea pământului. În Plenara din 3-5 martie 1949, 

când s-a lansat programul cooperativizării, se estima următoarea structură socială a satului: 

250 000 muncitori agricoli, 57% țărani săraci, (circa 2,850 000), 34% mijlocași (1 700 000) 

și 5,5% chiaburi (circa 275 000) (M. Andriescu, 2011, 34).   

Naționalizarea marilor proprietăți agricole (peste 50 hectare, ale foștilor boieri, dar și 

ale bisericii, Academiei și ale altor instituții publice) a creat un fond de proprietate de stat pe 

baza cărora s-au constituit întreprinderi agricole de stat (IAS-uri).    

Soluția României a fost de tip sovietic: cooperativizarea agriculturii. Cooperativizarea 

a concentrat terenurile în mari sisteme economice capabile să absoarbă tehnologia modernă. 

Statul a investit în tehnica utilizată de cooperative. În plus, concentrarea terenurilor în 

cooperative nu i-a eliminat pe țăranii foști mici proprietari, ci le-a oferit tuturor modeste 

venituri de supraviețuire, complementate de loturile personale.   

Rațiunea cooperativizării nu era însă una strict economică. Era o problemă și de 

coerență a sistemului socialist: ar fi dificil de conceput o industrie bazată pe proprietatea 

socialistă și o agricultură privată. Era invocată faimoasa teză a lui Lenin: proprietatea privată 

generează mereu și în proporție de masă capitalism. Nu era doar o teză politică, ci o predicție 

corectă. Mica proprietate generează o tendință naturală de concentrare a proprietății și zone 

capitaliste în creștere. Era de așteptat apariția unei noi clase capitaliste în agricultură, 

devenită actor politic important, cu alte interese decât sistemul socialist. S-ar fi produs și 

sărăcirea rapidă a unei mari părți a țărănimii care nu mai ar fi fost absorbită de noile 

gospodării capitaliste.   

Dacă naționalizarea industriei s-a realizat rapid printr-un act juridic, cooperativizarea 

agriculturii, cel de al doilea obiectiv prioritar al reformei economiei, s-a desfășurat pe o 

perioadă mai îndelungată de 14 ani. El presupunea respectarea principiului acordului 

individual, dar marea majoritate a țăranilor a căutat prin toate mijloace să evite înscrierea în 

cooperative.   

În mediul muncitoresc naționalizarea întreprinderilor a avut un anumit suport social, 

în mediul rural se înregistrează însă o rezistență puternică la cooperativizare, chiar în 
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rândurile țăranilor săraci. În întreaga istorie, țăranul român năzuise și luptase pentru pământ. 

Reforma agrară din 1944-1945 împroprietărise, deși tot insuficient, milioane de țărani. Doar 

după câțiva ani, tot regimul comunist a decis să le ia pământul prin cooperativizare.  

Cooperativizarea s-a izbit de o puternică rezistență din partea țăranilor, dar aceasta nu 

putea lua decât forme individuale. Țăranul nu se putea organiza să lupte împotriva 

tăvălugului politic. Au fost sate sau mici grupuri de țărani care s-au revoltat . Mai puțin 

rezistența colectivă, ci refuzul individual de a se înscrie în cooperativă a fost forma uzuală de 

rezistență a țăranilor la presiunea colectivizării. Și, în ciuda mijloacelor violente ale puterii, 

majoritatea țăranilor a reușit să reziste 14 ani: din 1949 până în 1962. Costul plătit pentru 

rezistența lor a fost imens. Activiștii politici, miliția și securitatea au năvălit în sate pentru a 

”convinge”, de fapt de a forța pe țărani să accepte să se înscrie în cooperative. A existat un 

mare dezechilibru de forțe: țăranii au refuzat de a ”semna”; statul a recurs la forme dure de 

presiune: impozite arbitrare, arestări, bătăi, persecuții, presiuni asupra familiei, mergându-se 

până la confiscarea bunurilor, strămutări forțate în alte localități, deportări, domiciliu 

obligatoriu, încadrări în batalioane de muncă.  

Decretul nr.6 din 1950 prevedea pedepse extrem de dure pentru comportamentele și 

atitudinile care ”primejduiesc…regimul de democrație populară, îngreunează sau încearcă 

să îngreuneze constituirea socialismului în R. P. România” sau ”defăimează puterea de stat”. 

Deci, oricine rezista la cooperativizare devine criminal și pedepsit. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

într-un discurs din 1953, lansa o nouă ofensivă: ”lupta de clasă în satele noastre devine tot 

mai acută” (M. Andriescu, 2001, 53, 64).  

Documente produse de instituțiile vremii înregistra pentru anii 1949-1953 circa 34 

738 țărani arestați pentru rezistența în diferite forme la cooperativizare. Într-un discurs ținut 

în 1961 Gheorghe Gheorghiu-Dej avansa cifra de 80 000 arestări. Doar într-o zonă din vestul 

țării se înregistrează o creștere rapidă a numărului de arestări și condamnări: 1956 – 70, 1957 

– 1308, 1958 – 1829, 1959 – 1499 (M. Andriescu, 2001, 66).  

Politic, s-a definit un grup social care a devenit obiectul luptei de clasă de la sate: 

”chiaburii”. Aceștia nu erau bogați, ci țărani înstăriți, de regulă modele de buni gospodari. 

Aceștia au făcut obiectul violenței revoluționare: cote disproporționat de mari, arestări, 

deportări. În realitate, identificarea lor era o mare problemă. Erau țărani mai prosperi. Nu se 

putea stabili cu claritate o metodologie de identificare a lor. Dacă secretarul general al 

Partidului a declarat că sunt 5,5% chiaburi, organismele locate trebuiau să dea o listă cu 5,5% 
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chiaburi din localitățile lor. Subiectivismul și abuzurile inevitabil au explodat. Până la urmă, 

în această categorie puteau fi incluși mulți țăranii care de fapt rezistau procesului de 

cooperativizare.   

Pretenția ideologică că țăranii săraci și mijlocași sunt aliații ”naturali” ai programului 

comunist în lupta împotriva chiaburilor era mai degrabă falsă. Rezistența la cooperativizare 

venea și din partea majorității țăranilor săraci și mijlocași.  

În primii ani ai programului de cooperativizare s-a depus un efort extraordinar de 

convingere/ forțare a țăranilor de a intra în cooperative, cu rezultate modeste. Au urmat 

câțiva ani de stagnare: în 1955 sub 200 de mii de familii erau înscrise în cooperative. 

Represiunea violentă a rezistenței a demoralizat și, în final, țăranii au acceptat cu resemnare 

cooperativizarea. După 1958 au urmat câțiva ani de cooperativizare extrem de rapidă. În 

1962, anul politic declarat ca finalizare a cooperativizării, peste 3 milioane de familii de 

țărani erau înscrise în cooperative.  

 
Tabel 4. Etapele colectivizării agriculturii românești  
 

Anul  Număr familii în 
cooperative (mii)  

1949  4  

1952  165,5  

1955  183,2  

1958  468,5  

1962  3.194  

Sursă: Agricultura României 1944-1964, apud. G. Socol, 1999, p. 14  

În 1962, 76,4% din suprafața arabilă a țării erau incluse în cooperative (C.A.P.-uri), în 

timp ce doar 4%, din acestea reprezentau suprafețe necolectivizate în zonele de munte și de 

deal, restul reprezentând terenuri aflate în posesia statului, în Întreprinderile Agricole de Stat 

(IAS).    

Politic, în 1962 s-a declarat victoria socialismului și la sate. Țăranii nu mai trebuiau 

să reziste la agresiunea politică. Lupta fusese pierdută. Problema țăranului era să-și 

reconstruiască viața în noul context.     

Cooperativizarea, chiar dacă nu a produs performanțele economice sperate, a oferit  

condiții favorabile modernizării agriculturii: asimilarea științei și tehnologiei moderne, 
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absorbția de specialiști, dezvoltarea de programe de amploare, ca de exemplu sistemele de 

irigație.        

Tabel 5. Schimbarea tehnologică a agriculturii  

  
Anii  

  
Tractoare  

(mii)  

  
Combine  

(mii)  

Specialiști  Îngrășăminte  Supraf. 
Irigată  

(mii ha)  

  
Investiții/an 
mil. dolari  

Superioare 
(mii)  

Medii (mii)  Mii 
tone  

  
Kg/ha  

1950  14  0,0  3,3  3,1  6  0,6  43  45  
1960  44  3,3  5,3  5,9  75  7,8  138  355  
1970  107  23,7  16,4  12,8  594  63  665  858  
1980  147  56,8  26,4  20,9  1114  117  2048  1828  

Sursa: V. Axenciuc, 2000, p. 155  

Teama țăranului s-a confirmat. Cooperativele nu erau asocieri libere ale țăranilor, cu o 

democrație internă, ci copii ale întreprinderilor de stat. Statul devenise în realitate patron și 

organiza, prin intermediul specialiștilor, întreaga activitate a cooperativelor. Șansa dezvoltării 

unei culturi a cooperativismului, care ar fi putut fi o resursă importantă a dezvoltării 

economice și a instaurării unui sistem social sănătos, a fost ratată.   

Noii membri ai cooperativelor aveau posibilitatea să muncească și să câștige în 

cooperativă, e drept, destul de modest, sau să se reorienteze spre alte activități economice, de 

regulă, în industrie. Mulți au rămas la sat, bărbații devenind angajați în industrie, navetiști, 

iar soțiile puteau să muncească în cooperative. O simbioză între agricultură și industrie. 

Puteau continua și munca tradițională pe micul teren pe care îl obținuseră pentru propriile lor 

necesități. Excesul populației rurale nu a fost absorbită prin dezvoltarea rapidă a industriei și 

prin urbanizare. Politica închiderii granițelor a blocat posibilitatea migrării țăranilor, cum s-a 

întâmplat în Occident în faza de trecere în agricultură de la mica proprietate la mari sisteme 

agricole.   

Cei 14 ani de cooperativizare au consolidat atitudinea negativă a țăranilor față de 

comunism și față de instituțiile sale. Treptat au început să vină și beneficii ale modernizării 

satului: electrificare, drumuri asfaltate, gaze, școli, spitale; pentru țărani locuri de muncă în 

industrie.   

Se produce o ruptură a țăranului de pământ. Dispare dorința de acumulare de pământ 

și de capital agricol. Pământul nu mai are valoare. Mai ales tânăra generație nu mai vrea 

pământ.  
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Comunismul le-a luat proprietatea pământului, dar, surprinzător, i-a și eliberat de 

grija de a obține/ păstra pământul, și de a acumula capital agricol. Resursele financiare se 

orientează spre consumul gospodăriei, mai ales pentru construirea și modernizarea locuinței.     

Țăranii dispuneau de mai multe resurse financiare: propria lor gospodărie care 

acoperea o parte a nevoilor familiei, beneficiile oferite de cooperativă și ele destul de precare, 

dar și oportunitățile de muncă din industrie. Apare țăranul-muncitor: mai ales bărbații, trăind 

la sat, fac naveta în industrie; femeia rămasă acasă și lucrând la cooperativă.   

Țărănimea rămasă în agricultură continuă să se confrunte cu un standard de viață 

precar, dar având de regulă asigurate mijloacele supraviețuirii elementare: lotul de teren 

pentru folosirea personală. Naveta în industrie oferea resurse financiare importante, 

completate de cele din agricultură. Se asigură astfel pentru acești țărani care puteau lucra și în 

industrie un trai decent de viață.   

Cooperativizarea a avut ca efect descalificarea țărănimii. Țăranul, la un nivel 

tehnologic tradițional, trebuia să aibă o competență complexă: când să semene, cum să o 

îngrijească, când să culeagă, unde și cum să o depoziteze, cum să acționeze pe piață ca 

vânzător al produselor lui. El trebuia să știe să rezolve toate problemele pe care agricultura 

individuală le punea. Țăranul tradițional se scula la 3 dimineața și pleca la munca.   

Țăranul cooperator tinde să devină un muncitor semicalificat, specialiștii din 

cooperative preluând deciziile tehnice. Se dezvoltă o relație socială nouă în agricultură: 

țăranul cooperativist subordonat specialiștilor care ocupă funcții tehnice și de conducere. 

Cooperatorul nu se mai întreba când și cum să semene, când și cum să culeagă, unde să 

depoziteze, cum să îngrijească vitele. La piață se mai duce pentru a vinde puținele produse 

obținute pe lotul personal. Dimineața se scoală pe la 5-6 și, cu sapa în spate, se deplasează 

unde șeful de echipă îi adună, care le spune ce să facă. El se menține ”specialist”, dar mai 

mult la nivelul unei tehnologii tradiționale, doar în propria grădină. Tinerii din sate 

beneficiază însă de oportunitățile de migrație spre industrie și la oraș. Această migrație 

relaxează tensiunile create de cooperativizare.  

Experiența cooperativelor era accentuat negativă. Acestea nu erau cooperative în 

sensul propriu al termenului, ci întreprinderi conduse de specialiști și de sistemul politic-

administrativ din afară.   
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În procesul cooperativizării, țărănimea a suferit o schimbare atât profesional, cât și ca 

poziției socială. Se menține o proporție ridicată a populației în agricultură, dar aceasta se 

datorează faptului că industria și orașul încă nu i-a absorbit.   

Mulți țărani și-au schimbat radical modul de viață, integrându-se în industrie și 

migrând la oraș. Au devenit salariați, cu alt tip de muncă. Pentru cei mai mulți dintre ei, noua 

situație a reprezentat un progres social important.   

S-a produs o schimbare a sistemului de prestigiu în sat. Noua elită generată de 

cooperativizare este diferită de cea tradițională: dominată de specialiștii veniți din exterior și 

noua conducere locală, nominalizată politic și ănclinată la abuzuri de putere. Dar și țăranii 

care au reușit să utilizeze eficient varietatea noilor resurse disponibile.  

Faza 3: 1954-1962: Abandonarea  timidă a strategiei terorii/ înfricoșării. Primele 

tentative de reformă  

   Teroarea, dusă la extrem de Stalin, învinsese rezistența colectivă. Comunismul, 

beneficiind de acceptarea tacită a Occidentului, s-a consolidat suficient. Logica evoluției 

făcea ca violența să fie tot mai puțin necesară. În toate țările socialiste se declanșează un nou 

proces de relaxare politică. Devenea tot mai evident că modelul sovietic de comunism trebuia 

să fie reformat.  

Moartea lui Stalin a deblocat procesul de schimbare. Ea oferea însă și o modalitate 

comodă de despărțire de faza anterioară: teroarea s-a datorat excesului lui Stalin; ea nu a fost 

de fapt necesară. Era mai convenabil să accepte o vină personală: Stalin și stalinismul. 

Destalinizarea oferea o oportunitate convenabilă și de despărțire de violența din prima fază. 

În România, destalinizarea s-a făcut în mod reținut și controlat.  

Venirea la putere în URSS a popularului Nikita Hrușciov, o personalitate care părea 

deschisă la schimbări, exprimând mai mult cu glume nevoia de reforme ale sistemului, 

alimenta speranțele de schimbare.  

În 1956 are loc un eveniment istoric: Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice (PCUS). Documentele politice anoste adoptate de congresele partidelor 

comuniste sunt imediat publicate și ”prelucrate” în ședințe și în spațiul public. Discursul ținut 

de Hrușciov la cel de al XX-lea congres, care avea să șocheze întreaga lume prin critica 

violentă a practicilor staliniste, a fost singurul document politic comunist care nu a fost făcut 

public. El a fost ținut secret până când a fost difuzat din resurse occidentale. Discursul lui 
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Hrușciov părea a fi deschis calea reformelor sistemului comunist, dar blocarea difuzării lui 

proba că Uniunea Sovietică nu e dispusă încă la reforme profunde.  

Al doilea eveniment cu impact istoric tot atât de important, tot în 1956, a fost 

Revoluția Maghiară. Maghiarii, în stradă, nu au cerut reforme ale sistemului comunist, ci 

abandonarea acestuia. A fost prima contestare publică a comunismului. A urmat înăbușirea în 

sânge a revoluției maghiare de armata sovietică și a celorlalte țări socialiste, cu mulți morți și 

arestări în masă.   

 După 1956, nu s-au mai înregistrat revoltele anti-comuniste spectaculoase. Sistemul 

comunist a dezvoltat instrumente eficiente de prevenire și de represiune a tentativelor de 

organizare socială anticomuniste.   

În România au fost proteste ale studenților și ale unor grupuri de intelectuali, 

constituirea unor grupuri de discuții care puneau sub semnul întrebării modelul comunist 

sovietic, dar nu revolte de amploare.  

În întreaga perioadă, teama de revolte anticomuniste a devenit o obsesie. Pentru a 

inhiba posibile mișcări sociale sunt arestări și procese publice, dar mai mult excepții.  

Sunt condamnați la închisoare intelectuali: Paul Goma, Alexandru Ivasiuc, Alexandru  

Mihalcea, Teohar Mihadaș,  Adrian Marino). Alte valuri de arestări cuprinzându-i pe unii 

membri ai fostului „Cerc de la Sibiu”, Ion Negoițescu, Nicolae Balotă și Ion Dezideriu 

Sârbu. 1959: Condamnarea a peste 20 de intelectuali, printre care: Ecaterina Bălăcioiu-

Lovinescu, profesoară, Dumitru Banu, ziarist, Ion Caraion, poet, pentru difuzarea de 

„înscrisuri dușmănoase”. 1960: sentința în procesul Noica-Pillat.  

 La facultățile de filozofie, drept și istorie ale Universității din București au avut loc  

procese ale studenților și profesorilor: studenți exmatriculați, unii condamnați la 

închisoare, profesori criticați în ședințe publice (1957 și 1964).  

Complementar cu relaxarea terorii, încep să apară unele schimbări pozitive.   

Încă din a doua parte a anilor `50, a început să se consolideze un proces de afirmare a 

independenței României față de Moscova. Consilierii sovietici au părăsit România. Gesturile 

de independență s-au multiplicat. Retragerea trupelor sovietice din țară în 1959, singura țară 

care a reușit acest lucru, a constituit un gest simbolic important. Documentul public de 

afirmare cu putere a independenței României față de Moscova avea să fie făcut în 1964. 

Afirmarea independenței României, cu un impact public pozitiv, nu a fost de natură de a 
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schimba fundamental atitudinea față de programul comunist, dar cert a îmbunătățit-o și a 

instaurat un larg consens în jurul interesului național..      

În partea a doua a anilor `50 apăreau și efecte pozitive ale noului sistem. Mobilizarea 

resurselor naționale pentru programe de construcții de interes public nu puteau să nu 

genereze și o reacție pozitivă.  

Standardul de viață începe să se îmbunătățească vizibil. Veniturile încep să crească și 

oferta pieței se îmbunătățește. Sunt implementate programe sociale importante, pentru public 

și mai ales pentru copii. Un exemplu a fost Palatului pionierilor din București. Fiecare sector 

al capitalei avea o zi în care copiii puteau merge gratuit la cercurile de la Palatul Pionierilor, 

un spațiu elegant ca simbol al viitorului: teatru, modelism, sport, dans, pictură... Tramvaiele 

gratuite preiau copiii din diferite zone și îi duc și apoi îi readuc acasă. Este introdus un sistem 

public de sănătate, la care au acces gratuit toți cetățenii. Se constriesc universități, cămine, 

școli. Investiții publice în construirea de locuințe. Se alocă fonduri pentru spectacole 

culturale, filme și teatre, se construiesc spații pentru jocul copiilor, excursii și programe de 

odihnă la munte și la mare, pentru copii, dar și pentru adulți.   

A doua parte a anilor ’50 a fost caracterizată de căutări de reformă în toate țările 

comuniste. Dar Istoria nu a fost favorabilă acestui proces. Tendințele reformatoare au fost 

întârziate și chiar blocate de teama conducerilor politice de explozii sociale ca cea din 

Ungaria.   

Tendințele de reformă nu au atins structura sistemului politic: monopolul partidului 

unic asupra procesului de schimbare. Aici se află sursa principală a rigidității sistemului. Nu 

a fost adoptată o democrația bazată pe alegeri între programe politice diferite.  

Varianta de democrație propusă de sistemul communist, redusă însă doar în interiorul 

partidului communist, centralismul democratic, nu a fost percepută ca o reală democrație.  S-

a presupus că deciziile majore sunt luate, de jos, pe baza propunerilor membrilor de partid, 

dar nu a întregii populații, iar conducerea partidului aplică politica democratic astfel produsă. 

În fapt însă, deciziile sunt luate centralizat, de micul grup de conducere al partidului. Și 

acestea sunt, apoi, ”explicate” membrilor de partid și populației.    

Diferențele de opinie de la nivelul mișcării comuniste internaționale au luat forma 

unor scindări dramatice între țările socialiste: Iugoslavia, încă de la sfârșitul anilor `40, a 
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decis să nu se integreze în sistemul sovietic; marea Chină și mica Albanie își caută un alt 

drum. 

România lui Gheorghiu-Dej și, mai apoi, Ceaușescu, nu părăsește sistemul sovietic, 

dar internațional joacă cartea independenței, blocând din interior multe decizii sovietice.  

    

Faza 4: 1962-1971 : Comunismul atinge nivelul maxim de deschidere la reformă.  

Anii `60 au fost cruciali în România. S-a declanșat un proces rapid de modernizare. 

Economia crește rapid și efectele asupra bunăstării sunt tot mai vizibile. Economia se 

modernizează, în mare parte cu noua tehnologie achiziționată din Occident. Investițiile 

masive, mai ales în industrie, încep să-și dea rezultatele. Cresc oportunitățile de angajare în 

sistemul industrial și public, cu salarii în creștere. Vitrinele magazinelor se colorează cu 

produse de calitate mult mai bună și rezonabil de accesibile. Populația cumpără televizoare, 

îmbrăcăminte, și chiar mașini. O politică de succes de construcții de locuințe și vânzarea 

acestora către populație, în condiții economice rezonabile. Oportunități de concedii la mare și 

la munte.   Oferta de consum pare să se apropie de nivelul țărilor occidentale. O speranță că 

viitorul va fi tot mai bun.  

URSS pare a se angaja ferm pe calea reformelor. Venirea la conducere în URSS a lui 

Hrușciov a reprezentat o promisiune de schimbare. Nu pentru că Hrușciov avea o viziune 

clară de reformă, dar stilul de conducere s-a schimbat radical: ideile năstrușnice, glumele și 

actele neortodoxe, bătutul cu pantoful pe masă la adunarea ONU sau frustrarea copilărească 

că nu i se acceptă, din motive de securitate, să meargă la Disneyland, încep să-l facă 

simpatic, chiar și în România.   

În anii `60 s-a declanșat, ca de altfel în toate țările socialiste, ca reacție împotriva lui 

Stalin și ca efect al discursului lui Hrușciov, o acțiune de eliminare a cultului personalității, 

ca simbol al părăsirii practicilor represive ale trecutului. Dispar pozele conducătorilor și mai 

ales ale ”conducătorului”. Critica cultului personalității este primită foarte pozitiv de 

populație, considerată ca un semn clar al democratizării.     

Climatul internațional se îmbunătățește. Războiul rece pare a fi de domeniul trecutului. 

Gesturi de colaborare Est-Vest devin curente.  

Începe să se dezvolte sentimentul că lucrurile depind mai mult de noi. Climatul politic 

se destinde. Se dezvoltă un sentiment de solidaritate în jurul interesului național. Dorința de 

detașare de politica bazată pe scheme ideologice, cuplate cu subiectivismul liderilor, este 
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probată de afirmarea importanței contribuției științelor la deciziile politice.  În 1965, 

Ceaușescu, proaspăt ales la conducerea Partidului, ține să facă o declarație publică: 

condamnă interzicerea sociologiei și accentuează importanța acestei științe la dezvoltarea 

societății românești. Reabilitarea sociologiei, percepută ca instrument al schimbării sociale 

pozitive, primește un suport public entuziast.  

 Crește un sentiment de libertate politică. Oamenii știu că se pot exprima în mediile 

informale fără restrângeri. Instituția securității este activă, așa cum toată lumea este sigură, 

dar pare a se restrânge la reprimarea tentativelor de organizare anticomunistă. Prezența ei 

este mai puțin vizibilă. Bancurile și comunicarea liberă defulează și dă un sentiment de 

demnitate civică.  

Cresc oportunitățile de circulație internațională, ca turist în afara țării în țările 

socialiste, dar și în Occident. Dar închiderea granițelor rămâne. Tentativa de ”fugă” în 

occident pare să scadă, dar controlul nu slăbește. Fuga în Occident este considerată în 

continuare un delict, dar gravitatea tratării ei nu mai este atât de severă.   

Pe fondul îmbunătățirii generale a standardului de viață, nu se înregistrează revolte 

sociale.   

În 1967 s-a abordat, pentru prima dată, problema rentabilității și a economiei de piață, 

descentralizarea deciziilor economice și creșterea responsabilității întreprinderilor. S-au 

încurajat inițiative private: deschiderea de restaurante și cofetării de către ”mandatari”. 

Liberalizarea regimului este marcată de acte variate ca: revenirea la valorile naționale și 

derusificarea culturii și învățământului, eliberarea deținuților politici în 1964; după două 

decenii de propagandă violentă ateistă, cu prilejul sărbătorilor de Paști din 1968 au fost puse 

în vânzare felicitări cu ouă roșii și urarea “La Mulți Ani!” (I. Scurtu, G. Buzatu, 1999).   

Gheorghiu-Dej, secretarul general al Partidului Comunist, a câștigat o largă 

popularitate prin politica sa de independență și prin faptul că a inițiat un proces de schimbare 

socială.   

Declarația din aprilie 1964 a lansat cu tărie teza independenței României față de 

Uniunea Sovietică. Ea a formulat noile principii ale politicii externe a României: 

independența și suveranitatea națională, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. 

Pe această bază, au fost respinse planurile de integrare economică a statelor membre ale 

CAER, precum și propunerile de instituire a unui comandament militar unic al Tratatului de 
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la Varșovia. Occidentul face gesturi importante de susținere a politicii de independență a 

țării.  

Sistemul socialist controlat de URSS a fost zguduit de politica României de 
independență. Afirmarea tot mai puternică a independenței României față de Uniunea 
Sovietică a fost un factor important pentru îmbunătățirea climatului social intern. Se afirmă 
public sentimentele tradiționale antisovietice.   

România își îmbunătățește spectaculos poziția internațională. Sunt extinse relațiile cu 

statele occidentale, cu rezultate de prestigiu, precum stabilirea de relații diplomatice cu 

Republica Federală Germania (1967, prima țară socialistă), sau vizitele în România ale 

președintelui Franței, generalul de Gaulle (1968) și a președintelui Statelor Unite ale 

Americii, Richard Nixon (1969). Vizitei lui Ceaușescu în Anglia i se acordă o atenție 

impresionantă, fiind primit cu fast de regină.   

Solidarizarea simbolică a României cu Cehoslovacia în 1968, cu decizia de a nu se alia 

forțelor de intervenție la înăbușirea reformei cehoslovace, a fost un factor de creștere a 

solidarității sociale interne.  

România a beneficiat în această perioadă de un spațiu mai larg de mișcare, dar nu a 

fost fructificat datorită instaurarea dictaturii personale a lui Ceaușescu.   

Reforme în toate sectoarele vieții sociale au avut loc: în cultură, în știință, în 

managementul întreprinderilor. Multe schimbări s-au bazat pe asimilarea experienței 

Occidentului. Științele sociale au asimilat masiv pattern-ul occidental de știință. Cei mai 

activi factori ai schimbării au fost grupuri profesionale din sfera culturii, științei și managerii/ 

tehnocrații din economie. Este o explozie a publicațiilor culturale cu un grad de ideologizare 

în reducere accentuată. Se publică multe traduceri în domeniul social-politic și economic din 

Occident.   

Serviciile de sănătate și educație oferă o calitate în creștere. Învățământul universitar 

cunoaște o dezvoltare explozivă: creșterea spectaculoasă a corpului universitar didactic mai 

ales cu angajări masive de tineri în corpul profesoral universitar în 1962-1964, mărirea 

numărului de studenți, burse și cămine pentru studenți.   

Schimbări spectaculoase au avut loc și în cultură, mai ales în domeniul literaturii și 

artei. Programul ”culturii socialiste”, dominant la începutul anilor `50, este violent criticat și 

înlocuit cu o artă bazată pe propriile valori. Proletcultismul, axarea pe promovarea imaginii 

naive a muncitorului comunist,  este epurat complet din artă. Cultura a devenit o sferă cu o 

vocație manifest critică la adresa realității comuniste, contribuind masiv la eliberarea 
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conștiinței colective. Arta devine un domeniu nou de colaborare profesională în jurul unor 

valori liber acceptate și promovate, iar nu a celor impuse de ideologie.  Liberalizarea rapidă 

în sfera culturii contribuie la sentimentul de libertate și speranță.  

Atmosfera socială se detensionează. Politica anterioară a terorii este de domeniul 

trecutului. Începe să se dezvolte speranța într-un alt viitor, mai bun.  

După depășirea șocului cooperativizării, se instaurează o stare de resemnare și 

adaptare la noua realitate în mediul rural. Ea este compensată de oportunitățile oferite în 

industrie și în oraș pentru mulți țărani, mai ales pentru tineri.   

Intelectualitatea s-a angajat în susținerea procesului de reforme în dorința de a face 

organizarea societății mai rațională și mai centrată pe interesele oamenilor. Adoptarea unei 

politici tehnocrate, prin asimilarea științei occidentale, a fost viziunea politică a celei mai 

mari părți a intelectualității.  Tot mai multi „tehnocrați” dobândesc posturi de conducere în 

sistemul public. Tehnocrații nu au pus în discuție structura sistemului comunist, ci au 

promovat o infuzie masivă de expertiză, mai ales occidentală, de știință și creștere a gradului 

de raționalitate a întregului sistem. Devine populară o nouă viziune a perspectivei istorice: 

convergența celor două sisteme, comunist și capitalist, devine un proces istoric posibil, în 

contextul detensiunii internaționale. Sistemului socialist va trebui să se reformeze pas cu pas, 

inclusiv prin asimilarea de componente importante din Occidentul dezvoltat.   

Pe fondul unei creșteri a standardului de viață, continue se conturează o anumită 

stabilitate a modului de viață. O viață modestă, dar stabilă și sigură. Sursele de venit, locul de 

muncă, salariul și pensia sunt sigure și predictibile. Oamenii trăiesc încă modest, dar 

schimbările pozitive sunt vizibile. Bunurile fundamentale sunt asigurate: locuința, aparatura 

casnică, mașina, încă un lux. Se renunță la politica antiintelectuală. Importanța muncitorilor 

și a originii ”sănătoase” se diminuează rapid. Competența devine criteriul promovării sociale.   

Nu mai sunt arestări politice. Cu alte încadrări juridice par să mai existe procese 

politice, dar ele sunt excepții.   

În noul context, a devenit foarte populară teoria convergenței, lansată de sociologul 

francez Raymond Aron. Cele două sisteme, capitalism și socialism, au fiecare avantajele sale, 

dar și dezavantaje. Treptat, mai ales sub impactul modernizării și asimilării științei, cele două 

sisteme converg: fiecare sistem preia lucrurile bune de la celălalt sistem și elimină pe cele 

proaste. Ideologia convergenței era susținută și de climatul internațional. Relațiile 



26 
 

internaționale s-au destins. În locul confruntării, se adoptă politica coexistenței pașnice între 

cele două sisteme.  

Atitudinea față de comunism tinde să se schimbe de la respingere cu frică spre o viziune  

progresivă: el poate să evolueze pozitiv.  

Dincolo de progresele evidente realizate în acei ani, continuă să existe o sursă 

importantă a insatisfacției publice: partidul comunist care deține puterea absolută. 

Îngrijorarea este că starea țării depinde de conducerea partidului asupra căreia populația nu 

are niciun control. Și îngrijorarea se va confirma.    

 Deschiderea sistemului comunist, atât în URSS și în celelalte țări socialiste, cât și în 

România, a ajuns la un punct crucial: continuarea reformelor sau blocarea schimbărilor de 

teama de amploarea acestora dincolo de ceea ce se dorea. Teama de schimbare a învins și se 

instaurează o nouă închidere.   

Primul semn a fost dat de URSS. În 1964, reformistul Hrușciov este debarcat și 

înlocuit cu o conducere birocrată dominată de forțele conservatoare care controlează un 

proces lent și ezitant de schimbare. Impactul negativ a fost dezastruos asupra celorlalte țări 

socialiste, blocând tentativele de reformă.    

Tendințele reformiste au culminat cu proiectul cehoslovac al comunismului cu față 

umană. Teama de amploarea reformelor initiate a culminat cu invazia sovietică în 

Cehoslovacia în 1968. Leonid Brejnev, secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, a apreciat că evoluțiile din Cehoslovacia și România puneau în pericol existența 

socialismului în aceste state. El a lansat doctrina potrivit căreia atunci când socialismul se 

află în primejdie într-o țară, celelalte țări au dreptul și obligația să intervină prin orice 

mijloace, inclusiv militare.1 Era prima formulare publică a unui principiu politic internațional 

care exprima de fapt o practică în sistemul sovietic. Același Leonid Breșnev a ținut să 

reacționeze brutal la politica românească de a deschide calea încurajării unor inițiative 

private. El a acuzat P.C.R. că neglijează teza leninistă potrivit căreia proprietatea privată 

generează capitalism, ceas de ceas și în proporție de masă.  

                                                             
1 La 20 iulie 1968, un ofițer de informații polonez l-a informat pe un coleg al său român că „Brejnev personal, 

împreună cu Andropov – șeful KGB  şi comandanți ai Armatei Roșii - au pregătit o invazie în Cehoslovacia, 
România şi Iugoslavia 7, oferind detalii care cuprindeau grafice, planuri, modul de acțiune. Ca urmare a acestor 
informații, conducerea de la Bucureşti a creat „un grup de criză” cu misiunea de a elabora planurile de acțiune 
în cazul unei invazii.  
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Invazia sovietică a curmat visul reformei nu numai în Cehoslovacia, ci în toate țările 

socialiste. Polonia a traversat un alt proces de schimbare. Mișcarea muncitorească poloneză a 

pus stăpânire pe societate, dar amenințarea sovietică a creat un echilibru fragil cu o guvernare 

militară și o puternică mișcare populară tolerată. În România, nu datorită presiunii sovietice, 

ci în virtutea propriei sale logici, anii ’70 au marcat debutul crizei modelului comunist, 

agravat de autoritarismul lui Nicolae Ceaușescu.  

În contextul acestei temeri politice generalizate, reforma sistemului comunist, devenită 

tot mai necesară, a demarat greu, ezitant și amânată. S-au petrecut totuși schimbări sociale 

importante, care însă s-au dovedit ulterior nu suficient de profunde.  

Deschiderea sistemului comunist la schimbare, așa confuză și incertă cum a fost, nu 

avea să dureze decât 13 ani, înscriindu-se între speranța de reformă promisă de discursul lui 

Hrușciov din 1956 și înăbușirea Primăverii de la Praga în 1968. În România, datorită 

politicii de independență, căutările de reformă s-au prelungit cu încă câțiva ani: până în 1971 

cu celebrele Teze din iulie.   

Perioada de deschidere s-a dovedit o simplă cută a istoriei, presărată însă de unele 

evenimente spectaculoase. În întreaga perioadă s-a menținut controlul politic strict, 

combinate cu o anumită toleranță politică și ideologică. Criza sistemului comunist doar s-a 

amânat în anii `60, instalându-se în anii ’70 și ’80. În fapt, s-ar putea afirma că în România 

dezghețul și mica liberalizare au durat puțin peste un deceniu.  

Moartea lui Gheorghiu-Dej în 1965, o personalitate care începuse să obțină 

popularitate prin deschiderea manifestată, a creat o situație politică dificilă. S-a sperat 

alegerea unor personalități de valoare deja confirmate. Ceaușescu, o persoană percepută ca 

rigidă, rudimentară cultural, după multe discuții, a fost în final ales cu motivația că era 

necesar să vină din mediul muncitoresc. Alegerea lui Ceaușescu a creat de la început 

dezamăgire. Îngrijorarea s-a confirmat. El a continuat politica de independență a României, 

dar a stopat procesul de reformă.   

Faza 5: Criza structurală a sistemului comunist, închiderea procesului de căutare 

de reforme structurale: 1971-1989  

După 1968, întregul sistem comunist de tip sovietic a luat calea închiderii la reformă. 

Schimbările pozitive au atins o limită structurală a modelului sovietic de comunism. Partidele 

comuniste au devenit factori de conservare a modelului socialist sovietic, blocând procesul 

de schimbare.  
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Competiția cu Occidentul devine frustrantă. Decalajul Est/ Vest este în creștere, nu în 

reducere cum se spera.  

Sistemul socialist sovietic părea, chiar spre sfârșitul anilor `80, a fi o parte acceptată a 

echilibrului mondial. Orice schimbare importantă într-o țară socialistă nu putea avea loc fără 

acceptul Uniunii Sovietice. Față de diferitele forme de intervenție sovietică în țările 

socialiste, Occidentul reacționa doar cu proteste formale. Teribilismul lui Ceaușescu, deși 

producea multe necazuri Uniunii Sovietice, era tolerat: un rău mult mai mic decât o tentativă 

de reformă ca cea încercată de cehoslovaci în `68.    

În ”subsolurile” sistemului se produc continuu schimbări care pregătesc schimbarea 

finală. Toate țările socialiste prezintă un echilibru fragil între politica conservatoare a 

partidelor comuniste și presiunea în creștere spre schimbare promovate de grupurile 

reformatoare. Este cazul Poloniei.  

În anii `70-`80 România se afundă într-o criză fără ieșire. Spre sfârșitul perioadei, 

nemulțumirile sociale au atins un nivel de insuportabilitate. Mișcările populare erau inhibate 

de doi factori: resemnarea în fața controlului opresiv al dictaturii ceaușiste și sentimentul 

neputinței în fața controlului sovietic.   

În România se adaugă paranoia lui Ceaușescu, autoritarismul lui în creștere și 

degradarea conducerii politice. Politicienii deschiși la reforme sunt înlocuiți cu politicieni 

mediocri, supuși familiei Ceaușescu. Calitatea echipei de conducere a partidului se 

deteriorează rapid. Echipa lui Dej a conținut personalități de marcă: Ion Gheorghe Maurer, 

Alexandru Bârlădeanu, Gheorghe Gaston-Marin, Aurel Vijoli. Ea a fost înlocuită cu 

politicieni de slabă calitate intelectuală și morală: Manea Mănescu, Constantin Dăscălescu, 

Tudor Postelnicu, Ion Dincă, Emil Bobu.   

Criza Cehoslovacă din 1968 a reprezentat punctul culminant al popularității lui 

Ceaușescu.  În contextul tensionat al anului, când Uniunea Sovietică a intervenit împreună cu 

armatele altor țări socialiste pentru a înăbuși programul de schimbare cehoslovacă, 

Ceaușescu face o declarație publică de desolidarizare cu intervenția militară și exprimă 

solidaritatea României cu poporul cehoslovac. A fost gestul de vârf de independență a 

României față de Uniunea Sovietică. Gestul a fost susținut cu entuziasm și mândrie de 

populație. Dar chiar în acel moment, în publicul entuziast, a apărut indiciul cert al relansării 

noului cult al personalității: după ani buni de dispariție a portretelor conducătorilor 

comuniști, pentru prima dată, în masa entuziastă de susținere a solidarității cu Cehoslovacia, 
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au apărut, timid, câteva portrete ale lui Ceaușescu. Evident, aceste portrete erau pregătite și 

se aștepta momentul prielnic.   

Cultul perosnalității s-a dovedit a fi o patologie strucutrală a sistemului comunsit cu 

patid unic.  

Populația a avut de la început o atitudine extrem de negativă față de promovarea 

cultului personalității. Ca personalitate politică, deși mulți considerau că a făcut și lucruri 

bune, dar pe ansamblu a fost considerat a fi un dictator, cu un grad cultural redus, responsabil 

mai ales în anii `70 și `80 de starea în degradare a țării.    

Tezele din iulie 1971. Am ales acest moment istoric pentru că el a marcat spectaculos 

abandonul oricărei șanse de deschidere.  

Documentul a fost legat de vizita lui Ceaușescu în China și în Coreea de Nord (1971). 

Impresionat mai ales de Kim Yr Sen, dictatorul nord-coreean, la întoarcerea din vizita din 

China, Coreea de Nord, Vietnam și Mongolia, Ceaușescu declară în cadrul unei ședințe a 

Comitetului Executiv al CC:  

Tovarășii chinezi „au făcut o cotitură revoluționară și într-adevăr se poate vorbi de revoluție 

culturală. Au dat la o parte – poate prea brusc, dar după părerea mea au făcut bine – toate 

aceste mentalități mic-burgheze și au luat-o de la capăt. Toată activitatea lor culturală, de 

balet, de teatru, a fost pusă pe baze revoluționare. Au spus așa: aici nu vrem în nici un fel să 

pătrundă concepțiile burgheze.”  

Celebrele Teze din iulie 1971 conțineau un program confuz de relansare a practicilor 

dictatoriale și a unei viziuni primitive asupra culturii. Noua politică era curent etichetată 

drept „minirevoluția culturală”, o parodie a „revoluției culturale chineze”. Tezele au creat 

un șoc puternic și demoralizare mai ales în rândul intelectualilor.   

Mediul intelectual literar a reacționat imediat. Un grup de scriitori tineri au făcut 

public un protest (Augustin Buzura, Adrian Păunescu, D. R. Popescu, Marin Sorescu, Leonid 

Dimov și Dumitru Țepeneag), Nicolae Breban; s-au alăturat și scriitori din vechea generație, 

Zaharia Stancu și Eugen Jebeleanu.  

Protestul pare că a avut un impact: în discursurile sale ulterioare, Ceaușescu nu a mai 

folosit limbajul chinez care îl impresionase. Și nici nu a formulat, așa cum promisese, un 

pachet de politici ale minirevoluției culturale.   

Mulți au sperat că documentul nu va avea urmări. Nimeni nu credea că ar fi fost 

posibilă instaurarea unei stări similare cu cea din Coreea de Nord. Dar forme grotești de cult 



30 
 

al personalității au început să se manifeste tot mai frecvente. Reacția energică publică nu a 

făcut însă decât să întârzie aplicarea Tezelor și să genereze ezitări.  

Tezele nu au fost un act întâmplător, ci o expresie a incapacității sistemului de a se 

reforma. Ele au marcat o schimbare radicală de politică: se anunță abandonul unei politici de 

deschidere și de căutare a unor căi de reformă. Procesul de închidere poate fi găsit în toate 

țările din sistemul sovietic. În România însă speranța unei evoluții democratice a fost curmată 

și de cultul personalității al lui Ceaușescu.    

Au fost și alte evenimente pe aceeași linie a unor acte de închidere. Intelectualitatea 

română a fot astfel șocată de două evenimente: desființarea prin decizia lui Ceaușescu în 

1977 a două domenii științifice de prestigiu, psihologia și sociologia. Evenimentele au 

reprezentat de fapt acte de represiune a intelectualității, un avertisment al dictaturii. 

Marginalizarea sociologiei, în diferite forme și grade, a avut loc în toate țările socialiste.   

În anii `70-`80 climatul internațional se tensionează din nou. Dintr-un Occident 

suportiv pentru Ceaușescu, din imaginea unui mare om politic, el a devenit cel puțin 

indiferent, dacă nu chiar ușor ostil ca expresie a scuzei pentru contribuția avută la crearea 

cultului personalității.    

Criza economică. Stilul lui Ceaușescu a contribuit semnificativ la criza economiei 

socialiste românești.   

Criza petrolului în 1973 a avut un impact important. Întreaga economie mondială a 

trebuit să se adapteze prin importante restructurări. România și celelalte state socialiste au 

fost afectate mai puțin în primii ani: URSS, mare producătoare de petrol, fixa prețurile în 

sistemul sovietic; România acoperea și ea o parte importantă a nevoilor sale de petrol. Dar 

impactul s-a resimțit în timp. Se încheia o perioadă a creșterii economice extensive și intrarea 

într-o etapă a creșterii intensive, calitative, cu o nouă logică. Prin rigiditatea sistemului 

socialist, dificultatea de a stimula și a asimila inovațiile necesare, economia socialistă a 

început să piardă competiția cu sistemul capitalist. Creșterea economiei în anii `70 și `80 

devine evident că este realizată cu pețul plătit tot mai dur de populație. Decalajul față de 

Occident este în creștere.  

Populația a fost sacrificată pentru o creștere economică, dar aceasta s-a dovedit a nu 

genera beneficiu uman, dar nici cel economic. Sacrificarea prezentului pentru o bunăstare 

viitoare s-a dovedit a fi o pură justificare ideologică a ineficienței sistemului comunist.    
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S-a adăugat și factorul politic. Ambiția politică a lui Ceaușescu de a crește investițiile 

industriale a generat o explozie a îndatorării externe, la care s-a adăugat ulterior decizia de a 

plăti accelerat datoriile. Transferul costului creșterii economice spre populație nu s-a făcut 

prin reducerea salariilor și șomaj, ci prin raritatea bunurilor, în special a celor alimentare: 

golirea vitrinelor. Raritatea bunurilor poate fi tratată pe două căi. În sistemul capitalist, 

raritatea bunurilor este tratată prin creșterea prețului: ”bani mai puțini, vitrine mai pline”. În 

anii 80, nu numai în România, dar și în celelalte țări socialiste, s-a recurs la o altă soluție: 

golirea vitrinelor, cozile și cartelele.   

 Costul obținerii bunurilor necesare a fost plătit nu atât prin bani, ci prin scăderea 

forțată a consumului, prin explozia cozilor la carne, la lapte, inclusiv pentru benzină. La 

benzină se poate aștepta până la 14-16 ore. Și benzina este cartelată.  Cu excepția 

Bucureștiului, s-au introdus cartelele pentru multe bunuri alimentare. Spitalele s-au golit și 

ele de medicamentele necesare.    

Se introduc restricții fără rațiuni economice, exprimând mai degrabă disprețul față de 

populație. Este exemplul interdicției de circulație a mașinilor din două în două duminici, în 

condițiile în care oricum benzina era cartelată. Explodează procurarea la negru a bunurilor 

rare. Pentru servicii se oferă informal mai puțin bani, care și-au diminuat utilitatea, ci 

bunurile alimentare, băutură, țigări, cafea; dar și banii rămân ca mijloc de obținere a 

rarităților.  

Raritatea a sporit oportunitățile corupției: cumpărarea ”pe sub masă” a produselor rare 

sau schimbul informal de bunuri și servicii. Puterea și avantajele celor care controlau 

distribuția bunurilor rare a sporit rapid. Bunăstarea celor care distribuiau raritatea a crescut 

rapid în anii `80.   

Presiunea de creștere a eficienței economiei s-a izbit însă și de alte principii ale 

politicii comuniste: ocuparea completă a forței de muncă și, pentru evitarea exploziilor 

sociale, menținerea artificială a locurilor de muncă. Demiterea, mai ales în masă, a fost 

politic interzisă. Din cauza  nerecunoașterii șomajului, nu s-a dezvoltat un sistem de protecție 

a  acestei categorii care începuse să crească. În 1990 s-a deschis angajarea la întreprinderi. S-

au înregistrat în acel an 4,5% noi angajări. Practic toți cei doritori s-au putut angaja. Putem 

estima deci că în 1989 erau în jur de 4% șomeri nerecunoscuți.  

Anii `70-`80, ca efect al politicii ceaușiste de creștere industrială forțată, populația a 

plătit criza. Fondul de acumulare crește în anii 80 la 36% din venitul național, rata cea mai 
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ridicată din sistemul socialist: în 1978, Bulgaria 25,1%, Ungaria 30,7%, Cehoslovacia 

24,4%.       

Efectul crizei a fost dezastruos asupra stării de spirit a populației. S-a instalat o 

disperare colectivă.  Ceaușescu și-a pierdut complet credibilitatea publică. Se instaurează 

credința că singura soluție a ieșirii României din criză este eliminarea lui Ceaușescu. Se 

accentuează sciziunea politică între masa populației, inclusiv a tehnocrației, care este tot mai 

nemulțumită față de conducerea Ceaușescu, și micul grup din jurul lui Ceaușescu.  

Plățile informale pentru servicii și bunuri rare devin tot mai frecvente în desfășurarea 

vieții curente.  

Sistemul ”pilelor” pe fondul unei corupții extinse devine o practică curentă.   

Un caz special îl reprezintă serviciile medicale a căror calitate și diferențiere 

reprezintă și ele efectul rarității. Accesul preferențial generează o plată suplimentară și 

contraservicii. Se adaugă conștiința că medicii sunt prost plătiți și este normal ca ei să aibă un 

standard de viață mai bun. Un fel de coplată informală.  

Arta și bancurile din comunicarea cotidiană au fost sfera manifestării libertății fără restricții.  

Modelul de societate socialistă 

  Modelul de societate care urma să fie realizat de programul comunist cuprindea trei 

obiective:   

• O creștere economică rapidă. Datorită stadiului inițial de societate agrară 

subdezvoltată, prioritatea a fost acordată industrializării.   

• Construirea unei ”societăți multilateral dezvoltată”, dezvoltarea nu numai a 

economiei, dar și a sferelor sociale: învățământ, sănătate, cultură, sport, timp liber. 

Deci o societate echilibrată.  

• Creșterea bunăstării întregii populații, cu o distribuire cât mai echilibrată a 

bunăstării.  

O societate economic dezvoltată: schimbarea structurii economiei   

La sfârșitul celui de al doilea război mondial, problema crucială a României era 

subdezvoltarea: o țară eminamente agrară, săracă, depărtată de standardele europene. În 
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această situație era inevitabil ca obiectivul pe termen mediu să fie realizarea unei

industrial-agrară dezvoltată economic. 

România în anii de refacere după război a trebuit să plătească  din greu datorii de 

război pentru URSS, în timp ce Vestul a beneficiat de ajutorul financiar American. Planul 

Marshall (1947-1952) a sprijinit refacerea economiilor acestor 

tehnologie avansată din USA. Sprijinul american pentru Europa occidentală a avut 

rațiune politică: contracararea influenței Uniunii Sovietice asupra vestului Europei, unde 

influența comunismului era mare, ca de exemplu Franța, Italia, Grecia.  

URSS nu avea probabil resursele financiare unui asemenea program sau nu a 

considerat important. Sprijinul acordat de URSS a fost nu transferul de tehnologie 

financiare, ci a modelului comunist sovietic de organizare socială. 

  PIB-ul a crescut la sfârșitul perioadei comuniste, în 50 de ani, față de nivelul lui 1938, 

de circa 10 ori. Creșterea economică este și mai impresionantă dacă o raportăm la punctul de 

pornire real al programului comunist, 1947. Recuperarea căderii produse de Război: de 

ori.   

 
Grafic 1. Dinamica PIB în perioada comunistă: raportat la perioada de vârf a pe

interbelică (1935-39) și la perioada de prăbușire de după război (1945
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pornire real al programului comunist, 1947. Recuperarea căderii produse de Război: de 14 

Grafic 1. Dinamica PIB în perioada comunistă: raportat la perioada de vârf a perioada 
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Sursa: V. Axenciuc, vol. I, PIB în dolari ppc 2000, p. 51. Procentele calculate de noi  

  Sistemul comunist a dovedit o capacitate remarcabilă de mobilizare a resurselor țării 

pentru lansarea economiei.   

Unul dintre indicatorii cei mai importanți ai modernizării este salarizarea economiei: 

în 1950 erau 2,1 milioane salariați, 25% din populația ocupată, ajungând în 1989 la 8,0 

milioane, adică 73,4% din populația ocupată. Dacă adăugăm și numărul de persoane angajate 

în sistemul cooperatist, putem considera că procesul de modernizare a ocupării a fost 

finalizat.   

Rămâne de văzut dacă creșterea economică a realizat și apropierea de standardele 

europene, scăderea decalajului față de țările dezvoltate. Nu numai economia românească a 

crescut în această perioadă, dar întreaga lume: și țările socialiste și Occidentul. Comparată cu 

trendul internațional, evoluția României capătă un sens mai precis. Deși datele comparative 

pentru această perioadă sunt disparate, din ele putem face unele estimări.    

  

Tabel 5. Performanța economică a României postbelice în context european, PIB/ locuitor, 
ppp, dolari Geary-Khomis 1990)  

  România ca % 
din 7 țări est 
europene   

România ca % 
din /media a 36 
țări europene  

1938  70,4%  38,5%  

1950  56,0%  32,3%  

1960  60,1%  34,7%  

1970  66,1%  37,1%  

1980  71,5%  42,9%  

1989  66,6%  35,5%  

Sursă: B. Murgescu, 2010, p. 331, pe baza datelor oferite de A. Maddison, 2006  

Până în 1980, România a avut o creștere economică mai rapidă atât față de media europeană, 

cât și față de țările est-europene, recuperând distrugerile mai grave ale războiului. În anii `80, 

economia românească a involuat, decalajul față de celelalte țări europene mărindu-se din nou. 

A început să se plătească obsesia creșterii economice cu orice preț. În 1979, într-un program 

de cercetare sociologică, director general în Ministerul chimiei a declarat că nu mai știe ce 

investiții să mai facă, fiind prevăzută o creștere anuală a investițiilor în industria chimică de 

10%.        
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Economia socialistă a României a avut și o altă problemă structurală, de altfel 

comună cu a celorlalte țări socialiste: politica realizării unui grad ridicat de auto-suficiență. 

Economiile socialiste s-au dezvoltat nu ca actori integrați pe piața internațională, căutând să 

identifice nișele ei avantajoase într-o diviziune economică mondială, ci de a se închide într-

un sistem economic propriu. Economia românească trebuia să producă aproape tot ceea ce îi 

era necesar. Așa se explică de ce sectorul I al economiei, producția mijloacelor de producție, 

a fost mereu prioritar, el trebuind să ofere baza tehnologică a creșterii economiei românești. 

Sectorul II, producția pentru bunuri de consum a populației, a fost mereu trată ca un obiectiv 

secundar.    

Creșterea industriei în perioada comunistă a fost spectaculoasă, de 18 ori; și agricultura a 

crescut de 4 ori.   

Tabel 7. Valoarea adăugată brută pe locuitor, total și domeniile economiei $ ppc 2000   
 

  Total  Agric.    Industrie   Construcții  
1935-1939  100%   100%   100%   100  
1940-1944  94%   79,4%   111,4%   106,6  
1945-1947  65%   44,4%   83,2%   81,6  
1950-1954  164,1%   154,7%   196,9%   97,4  
1955-1959  209,3%   176,7%   268,7%   167,1  
1960-1964    293,8%   196,0%   441,6%   271,0  
1965-1969  433,4%   226,4%   742,0%   398,7  
1970-1974  625,4%   239,9%   1187,4%   605,2  
1975-1979  853,5%   288,3%   1668,3%   855,3  
1980-1984  898,5%   380,6%   1669,4%   815,8  
1985-1989  960,3%   382,0%   1819,8%   873,7  

Sursa: V. Axenciuc, vol. I, PIB în dolari ppc 2000, p. 51  

Procesul de urbanizare  

Într-o perioadă scurtă de timp, populația orășenească a crescut rapid, mai ales ca result al 

industrializării: de la 18,2% în 1938, ea a ajuns la 53,2% în 1989.    

Tabel 7. Creșterea populației orășenești 
Anul  Sate  Orașe  Populație orășenească din 

totalul populației  
1938  16 3212  3 622  18,2%  
1950  12 276  4 035  24,7%  
1960  12 491  5 912  32,1%  
1970  11 914  8 096  40,6%  
1980  12 029  10 172  45,8%  
1989  10 839  12 312  53,2%  



36 
 

Sursa: Anuarul Statistic 1990  

În anii `80 populația urbană depășește populația rurală, un alt criteriu al modernizării.  

În perioada comunistă s-a adoptat o politică de control a creșterii urbane. S-a evitat 

supraaglomerarea orașelor, mai ales a celor mari, dincolo de posibilitățile de absorbție a 

sistemului de modernizare. Țăranii au fost încurajați/ forțați să rămână în sat dacă nu existau 

necesități urbane. S-a evitat explozia mahalalelor și s-a promovat un program activ de 

construcții de locuințe.  

* 

 Obiectivul politic al României de a deveni o țară industrial-agrară se poate considera 

că a fost atins.   

Structura ocupării indică faptul că România a devenit o țară industrial-agrară, așa 

cum s-a programat.  

  Cu tot progresul realizat, structura socială este departe de structura societăților 

moderne europene. În 1989 ponderea ocupării era2: agricultura: 27,9%; cu excepția 

Portugaliei (20,7%) și Spaniei (14,4%), celelalte țări europene occidentale sub 10%; 

industrie+construcții: 45,1; celelalte țări între 20-40%; servicii3: 27,9%; celelalte țări între 

50 și 70%, excepție Portugalia 44,1% (C. Ionete,  1993, 232)  

Programul comunist de dezvoltare social-economică a fost axat pe industrializare, 

sacrificând sfera serviciilor care au rămas relativ subdezvoltate.    

 

O societate dezvoltată, echilibrată   

 

 Programul communist a avut ca obiectiv creerea unei societăți echilibrate (o 

”societate multilateral dezvoltată”), acordând prioritate creșterii economice, absolut necesară 

pentru ieșirea țării din starea de subdezvoltare. Din acest punct de v edere, putem distinge 

două faze.  
                                                             
2 Țările europene capitaliste, plus SUA, Canada, Japonia. Date despre 1988. (C. Ionete,  1993, 232)  
3 Aici intră celelalte activități economice decât agricultura și industria, adică ceea ce în alte clasificări este 

desemnat cu termenul de ”servicii”. România comunistă a fost deci departe de o țară axată pe servicii.     
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Faza 1, anii 48 - 71, a fost caracterizată de o politică orientată de asigurarea unei 

dezvoltări echilibrate a societății românești cu o atenție specială acordată nu numai 

economiei, dar și sferelor sociale ale vieții: învățământ, cultură, sănătate.  

Faza a 2-a, anii 71 – 89, a fost caracterizată de concentrarea obsesivă pe creșterea 

economică, mai precis industrială, cu marginalizarea sectoarelor sociale. Investițiile în 

industrie au depășit cu mult nevoia efectivă, devenind risipă, în timp ce celelalte domenii 

erau subfinanțate.  

Excesul de industrializare s-a datorat și politicii de autosuficiență economică, 

acoperirea cu întreprinderi a tuturor domeniilor industriei.   

Învățământul, cultura, arta, sănătatea, știința au avut investiții relativ ridicate în anii 

`50 și `60, 7,2%, dar au căzut dramatic în anii `70-`80, pentru a ajunge în 1985 la 1,4%.   

Tabel 10. Structura pe destinații a investițiilor, %  

  1950  1960  1970  1980  1985  
Industrie  43,6  42,7  47,3  50,9  48,4  
Agricultură  10,6  18,9  16,0  12,9  17,8  
Învățământ, 
cultură, artă  

3,1  2,6  2,0  1,3  0,4  

Sănătate, asist.  
socială  

2,4  1,4  1,4  0,5  0,4  

Știință  1,7  1,2  0,5  0,6  0,6  
Sursă B. Murgescu,2010 ,p. 338. Prelucrarea datelor ne aparține  

   

Distribuția salariaților între principalele sectoare exprimă și mai clar diferențele de 

strategie. Funcțiile sociale sunt subfinanțate: în învățământ, cultură și sănătate, În aceste 

domenii, proporția salariaților în total salariați era în 1950 de 14,4%, dar scade dramatic în 

1989 la 10,2%.    

Tabel 11. Din totalul salariaților, ponderea unor sectoare importante  

  1950 100%  1989 100%  

Industrie11  46,5%  56,5  

Agricultură  11,8%  8,2%  
Învățământ, cultură, artă  9,3%  4,6%  
Sănătate  4,1%  3,6%  
Știință4   1,0%  2,0%  

Sursa: C. Ionete, 1993, p. 62-63.  

                                                             
4 Multe institute de cercetare/ proiectare asociate cu industria  
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 România era pe punctul de a se confrunta cu un exces de forță de muncă, menținut 

artificial în agricultură și chiar în industrie, dar cu un deficit în sfera serviciilor sociale.  

Putem conclude că pentru realizarea celui de al doilea obiectiv major al programului 

comunist, crearea unei societăți echilibrate, cu dezvoltare ”multilaterală”, efortul a fost 

remarcabil în prima fază, dar aproape complet abandonat în faza a doua.  

Școala, vitală pentru programul de industrializare și modernizare, a primit la începutul 

perioadei comuniste o atenție specială. În anii ’50 s-a declanșat un program ambițios de 

cuprindere în învățământul primar și secundar a tuturor copiilor de vârstă școlară și 

finalizarea procesului alfabetizării celor patru milioane de neștiutori de carte, program lansat 

în 1945.  

S-au făcut investiții majore în sistemul școlar: s-au construit școli și universități. Dar 

în anii 70 și 80, învățământul cunoaște un process de degradare.  

Cheltuielile României pentru învățământ erau la sfârșitul anilor 80 printre cele mai 

mici din Europa, în condițiile în care țările occidentale investeau mult mai mult: Suedia 

cheltuiește 7,4%, Belgia 6,9%, iar Olanda 6,8%. România înregistrează cea mai scăzută rată 

brută de cuprindere în învățământul universitar, comparativ cu celelalte țări comuniste.    

Pe fondul modernizării, urbanizării și industrializării, starea de sănătatea a populației 
se îmbunătățește marcat comparativ cu perioada interbelică. În domeniul sanitar, România 
depășește stadiul unei societăți pre-moderne.   

Accesul la serviciile de sănătate este universal și gratuit, iar numărul personalului 

medical calificat crește semnificativ. Astfel în comparație cu 1938, numărul de locuitori ce 

revin unui medic este de patru ori mai mic: 1 806 locuitori/ medic în 1938 la doar 472 în 

1989.  

Spre finalul anilor `80 populația este expusă la multiple privațiuni de ordin alimentar, 

datorate raționalizării alimentelor, sau legate de condițiile de locuire, aici fiind de menționat 

întreruperea furnizării apei calde și căldurii, a apei potabile sau a curentului electric. 

Degradarea condițiilor de viață se reflect în deprecierea stării de sănătate: crește rata 

mortalității generale, de la 9,5 ‰ în anii `70 la 10,5‰; și rata mortalității infantile 

înregistrează o creștere, de la 26,4‰ în 1985 la 29,6‰ în 1989.  

O problemă foarte dezbătut în epocă a fost cea asupra impactului politicii pro-

natalistă asupra vieții populației: în 1966 este interzis avortul în aproape toate cazurile, în 

condițiile în care avortul era principala metodă contraceptivă practicată în România. Efectele 
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s-au făcut simțite în anii următori: rata fertilității crește de la 1,9 copii/femeie în 1966 la 3,7 

copii/femeie în 1967 (T. Rotariu, 2003).  

Explozia culturală 

Programul communist și-a asumat responsabilitatea de a promova masiv cultura. De la 
început s-au alocat importante resurse financiare domeniului culturii. S-au constituit instituții 
culturale, edituri, teatre, cinematografe; s-a finanțat publicarea de cărți și reviste; realizarea de 
emisiuni culturale radiofonice și producerea de filme.  În anii `60 apar reviste social-culturale 
în multe județe ale țării, contribuind la coagularea vieții culturale locale.  

Abonamentele la televiziune cresc din 1966 (712 000 contracte) la peste trei milioane 

în 1989.   

Numărul teatrelor a crescut de peste opt ori față de 1938. În 1985, an de vârf al 

acestei perioade, funcționând  154 de teatre.  

Perioada comunistă este perioada de `glorie` a bibliotecilor în România, mai ales a 

celor publice și școlare. În 17 ani, între 1938 și 1955, numărul bibliotecilor crește de aproape 

13 ori, ajungând la 39 911 biblioteci.  

În 1938 existau 388 de cinematografe în România. În perioada comunistă, în 1970 se 

înregistrează un adevărat `boom` al cinematografelor: 6 275 cinematografe, adică de peste 

18 ori mai mult față de 1938.  

Muzeele înregistrează cea mai constantă evoluție dintre toate instituțiile culturale: în 

de la 83 de muzee în 1938 la 463 în 1989. Creșteri spectaculoase se înregistrează la muzeele 

de artă, de etnografice și de folclor.   

Cărți. În perioada comunistă,  găsim față de anul 1938. în 1966, un an de vârf al 

cărților publicate, se înregistrează 9 131 noi titluri de cărți, de proape patru ori mai multe 

decât în 1938; apoi, numărul cărților tipărite scade constant ajungând în 1989 la 3 867.  

Producția de film: din 1951, 2 filme, la 33 în 1988.   

Cultura: abandonarea realismului socialist, mai ales în forma ei extremă,  

proletcultismul  

Prima victorie asupra programului simplist comunist a fost obținută în sfera culturii.  

Un obiectiv politic important al programului communist a fost dezvoltarea unei 

culturi socialiste. Întreaga creație culturală și artistică trebuia să "oglindească" concepția 

"revoluționară despre lume și viață a clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a societăți", 

Noua cultură urma să exprime, în limbajul său, noua viziune comunistă a lumii și, în același timp, să 

reprezinte un instrument puternic de formare a conștiinței socialiste: imagine plastică a 
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muncitorului musculos care toarnă fierul topit; în literatură, cântarea imaginii idealizată a 

muncitorului responsabil care promovează corect punctul de vedere comunist în problemele 

muncii, dar și în viața personală; secretarul de partid soluționează toate problemele colective 

și personale în mod ”just”.   

Revoluția culturală trebuia să distingă net între ”arta socialistă” și "arta burgheză”. Au 

fost excluse timp de un deceniu operele lui Tudor Arghezi sau Blaga; din Eminescu se preda 

în școli doar Împărat și proletar și alte câteva poezii cu mesaj social; Constantin Brâncuși era 

etichetat drept "sculptor formalist", iar Titu Maiorescu era etichetat ca un "critic burghez" 

care a făcut apologia "formelor fără fond ". Au fost ridicate "noi stele " ale culturii printre 

care cele mai pomenite erau poeții Teodor Neculuță, Ion-Păun  Pincio, sau A. Toma.  

Proletcultismul este aproape complet abandonat de la mijlocul anilor `50. Arta a 

reînceput să ofere o imagine a realității complet diferită de cea a ideologiei comuniste. Viața 

românilor s-a desfășurat pe două paliere cu logici diferite. Viața politică era dominată de 

modelul comunist. Viața culturală a început să devină spațiul libertății, contribuind la 

coagularea unei conștiințe de sine a comunității. Nu la muncă, în restaurantele sărăcăcioase 

sau în fața magazinelor goale, românul s-a simțit el însuși, ci în cultură, în literatură, la 

spectacolele teatrale sau în muzee.  

În 1955 este publicat primul volum al romanului lui Marin Preda, Moromeții, o 

capodoperă a literaturii române. Spre sfârșitul anilor 50 irumpe creația lirică de excepție a lui 

Nicolae Labiș, autorul Morții căprioarei sau ciclul romanesc Cronica de familie a lui Petre 

Dimitriu. Se reconsideră valorile artei românești, condamnate ca fiind „burgheze”.  

Teatrul, chiar și filmul, lansează spectacole teatrale și filme de valoare contribuind la 

înlocuirea rapidă a programului simplist al realismului socialist.   

 

Politica bunăstării: un nou tip de distribuție  

A treia direcție prioritară a programului comunist a fost bunăstare pentru toți, 

echilibrată, bazată pe o inegalitate socială moderată.     

Sursa bunăstării personale: munca. Munca este statuată, prin Constituție,  ca 

singura sursă legitimă a bunăstării personale. Profitul, care ocupă o poziție importantă în 

sistemul capitalist, este trecut în sfera ilegalității. Munca ca sursă a prosperității personale ia 

forme directe, recompensa muncii individuale, salariul sau pensia ca rezultat al muncii în 
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perioada activă, și indirecte, beneficii sociale obținute de salariați, ca de exemplu locuințe 

prin întreprindere, cu chirie mică, sau facilități importante de concedii obținute ca membru de 

sindicat. Nivelul salariilor a fost instrumentul esențial al prosperității comuniste. 

Complementar,: politica de ocupare completă.  

Munca considerată ca mijloc de eliminare a sărăciei. Obiectivul programului 
comunist a fost de a elimina complet sărăcia. Acest obiectiv urma să fie realizat, pe de o parte 
prin ocuparea complete, statul socialist se angajează să ofere tuturor cetățenilor un loc de 
muncă; pe de altă parte prin politica salariului minim relativ ridicat pentru a asigura un nivel 
decent de viață pentru toți. Întreprinderile socialiste își asumau și funcții sociale: locuințe, mai 
ales pentru muncitori, securitatea locului de muncă.   

 

Dacă sursele structural ale sărăciei urmau să fie eliminate, sărăcia putea exista, dar în 
proporții reduse, datorată unor situații speciale.  

Săracii provin în principal din segmentul de populație care totuși nu a avut un loc 

stabil de muncă. Mai ales spre sfârșitul anilor `80 în care economia a început să intre cronic 

în criză, s-a recurs la demiteri, dar destul de rare. Șomajul, nerecunoscut, a început să existe 

într-o proporție semnificativă. Datele neocupării forțate este dificil de estimat. O estimare 

indirectă sugerează cifra de 4,5% (C. Zamfir, 1994).  

Politica comunistă se concentra pe industrie și pe muncitori. Obiectivul a fost 

eliminarea sărăciei în sectorul muncitoresc și, în linii generale, a fost realizat: salariul minim 

relativ ridicat, șomajul devenit o situație rară. Satul a fost ignorat. Țăranii activi sunt 

încurajați să se integreze în industrie. Cei care rămân se considera că ”se vor descurca”. Ei 

beneficiau de grădina care oferea produsele minime necesare, la care se adăugau veniturile 

modeste de la cooperative. Se poate considera că marea majoritate a populației rurale avea un 

standard de de supraviețuire modestă.   

Grupul social-cultural marginal, romii, a prezentat un segment mare de săraci. Mai 

ales la sate, datorită lipsei de proprietate de pământ și deci de statutul de cooperator, la care 

se adaugă nivelul scăzut de școlaritate. Creșterea numărului de persoane fără acte de 

identitate, de regulă romi, înalt vizibil la sfârșitul perioadei, este indiciul cel mai sigur al 

sărăciei extrem de grave și de marginalizare. Cercetarea din 1993 [E. Zamfir, C. Zamfir 

(coord.), 1993] a identificat o diferență substanțială generațională în populația de romi. 

Generația la vârstă activă în anii `60-`70, perioada de vârf al performanței comuniste, 

prezintă un nivel de școlaritate și de încadrare ocupațională substanțial mai ridicat decât 

generația matură a anilor `80. După un proces de modernizare și ridicare a standardului de 
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viață în anii 60, apoi romii au fost prinipalii pierzători ai crizei sistemului communist în anii 

70-80.  S-a accentuat un process rapid de remarginalizare, ”rețiganizare”, în sensul de regres 

la modul de viață tradițional marginal social și sărac.      

 

Drepturile universale stau în centrul politicii sociale comuniste: dreptul de a avea un 

loc de muncă,  educația universală gratuită, burse pentru elevi și studenți.   

Beneficiile sociale. În prima perioadă a comunismului, funcțiile sociale ale statului, 

considerate ca un mijloc de redistribuire a bunăstării, au primit o atenție accentuată: sistemul 

școlar și cel de sănătate a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Educație gratuită la toate 

nivelele, servicii de sănătate gratuite obținute de cei care sunt salariați în sistemul de stat sau 

cooperatiști5. Subvenții pentru produsele importante ale bunăstării, ca de exemplu costul 

energiei. Au fost finanțate importante programe culturale și construirea de cămine culturale 

la sate. S-a acordat o atenție deosebită producției culturale și difuzării culturii. În anii `50-`60 

sau construit universități, cămine pentru studenți, școli. 

Veniturile directe din muncă sunt completate cu venituri sociale a căror pondere a 

crescut substanțial în întreaga perioadă: de la 9,8% în 1950 la 22,1% în 1989.    

Tabel 18. Ponderea veniturilor din surse sociale în totalul veniturilor populației %  
  1950  1960  1970  1980  1989  
Venituri sociale  9,8%  16,1%  21,9%  21,7%  22,1%  
Contravaloare servicii gratuite   

7,5%  
  

9,2%  
  

11,4%  
  

10,6%  
  

8,3%  
Sursă: Anuarul Statistic al României, 1991, 112-113, prezentate și în M. Poenaru, M. Molnar, A. 

Csorvassi, G. Vâlceanu 2000, p. 454  
 

Programul locuințelor  

Locuința a reprezentat bunul esențial al unei gospodării. Programul de creștere 

industrială rapidă a generat în anii `50 o criză severă a locuințelor în orașe, mai ales în 

orașele mari care au suferit creșterea cea mai rapidă.   

Răspunsul: promovarea unui sistem privat/public. Statul construiește locuințe și 

sprijină împrumutul avantajos pentru populație pentru construirea de locuințe. Mobilizarea 

resurselor financiare ale populației pentru construirea de locuințe s-a dovedit un succes. 

Numărul de noi locuințe a crescut rapid, reușindu-se să se depășească criza locuințelor. 

Costul locuinței s-a dovedit a fi sustenabil pentru populație. S-a produs o explozie a cererii de 

                                                             
5 Ca instrument al desființării formelor private de muncă, cei care nu sunt angajați în sistemul public sau 

cooperatist nu au primit servicii gratuite de sănătate sau alocații pentru copii.   
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cumpărare de locuințe. Construcția de locuințe în urban a atins un vârf în anii `70-`80, 

acoperindu-se în linii generale nevoia de locuințe.   

Tabel 8. Locuințe construite anual, exprimate în numărul de încăperi, în etalon ipotetic de 
cărămidă,  la 1 000 de locuitori  

  Urban  Rural  
1938    39,8  14,1  
1951  44,3  11,2  
1961  171,0  36,2  
1971  282,0  16,8  
1980  416,0  5,35  
1988  181,0  5,59  
1995  36,4  7,92  
2000  22,5  9,42  
Sursa: V. Axenciuc, 2010, p. 558  

 
 

Schimbări în stilul de viață  

Sistemul comunist a generat un process rapidă în stilul de viață al oamenilor. 
Standardul de viață era relativ scăzut, dar echilibrat și predictibil. Locul de muncă, odată 
obținut, era sigur, cu un salariu determinat prin lege. În această situație, pentru cei mai mulți 
”câștigul”, așa cum era, nu putea fi obținut prin efort personal. În aceste condiții, se produce 
o tendință de deplasare a intereselor pentru alte sfere ale vieții, pentru cultură, educație, 
profesii cu prestigiu social, mai interesante în sine, dar mai puțin pentru profesii mai 
”bănoase”, pentru că relația profesie/ câștig era slabă.   

Se produc schimbări de mentalitate: eliberarea de capital și partial chiar eliberarea 

de bani. Nu era nevoie nici de economisiri importante pentru că veniturile viitoare (salariu și 

pensia) erau sigure. Pierderea locului de muncă nu era probabilă.  Banul era un mijloc doar 

pentru consumul prezent și pe termen mediu. În rest, viitorul nu era problematic. El era 

asigurat de pensia, așa cum va fi ea.   

Această schimbare de priorități se reflectă în ce doreau studenții atunci când făceau 

efortul de a obține un loc la universitate: un loc de muncă interesant sau unul mai bănos ?  

De ce vin studenții la universitate ? Eșantion 1000 în București,  1980. Banii apar pe ultimul loc.    
  Pentru a dobândi o profesie interesantă      80%  
  M-a atras viața de student                 56,1%  

  Profesie cu prestigiu social       45,1%  

  O profesie bănoasă         14,8% 
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Făceau oamenii economii și pentru ce? Economisirea a avut un loc important în viața 
oamenilor în sistemul comunist. Nu au fost acordate împrumuturi de la bancă pentru diferite 
achiziții, cu excepția unei noi locuințe. Pentru obținerea bunurilor dorite trebuia economisirea 
banilor necesari. Consumul actual nu putea fi făcut, prin împrumut în contul resurselor 
viitoare. Familiile trebuiau să-și limiteze consumul la nivelul resurselor efectiv avute în 
prezent pentru a economisi bani pentru consumul viitor. Oamenii trăiau la nivelul acumulării 
trecute. Nevoia de economisire se referea la cumpărarea de haine, aparate de gospodărie, 
mobilă, concedii, pregătirea copiilor pentru facultate, suportul economic al copiilor când vor 
fi mari, dar și pentru procurarea unei mașini, economisire pentru prima rată pentru obținerea 
unei locuințe.   

Economisirea era în fapt o modalitate de a distribui raritatea bunurilor. Este cazul 

mașinii. Dacă s-ar accepta posibilitatea de împrumut la bancă sau de a cumpăra în rate, 

raritatea produselor ar deveni greu de administrat. Se putea obține o mașină doar cu ”banii 

jos”. Și atunci, când reușești să aduni atâția bani, adesea se stătea și ”la coadă”. Doar casa 

(nouă) putea fi cumpărată prin împrumut de la bancă. Dacă voiai o casă de la o persoană 

particulară, trebuia să vii cu banii jos sau să te împrumuți de la rude/prieteni. Dar și pentru 

prima rată la casă, destul de mare, 29% din eșantionul nostru trebuia să strângă bani.  

Un caz special era suportul copiilor pentru intrarea la facultate. Locul la universitate 

era obținut doar printr-un concurs de admitere deosebit de dur. La unele facultăți, se 

prezentau chiar peste 10 candidați pe un loc. Pregătirea copiilor asigura viitorul acestora, de 

aceea părinții acordau o atenție deosebită economisirii: 58% dintre cei care aveau copii 

făceau economii pentru pregătirea copiilor pentru admiterea la facultate. Mai mult de 

jumătate dintre părinți, 52%, acumulau bani și pentru a-i ajuta pe copii când vor fi mari: 

căsătorie, casă. Acumularea pentru bătrânețe este pe ultimul loc. Este un indicator al faptului 

că sistemul de asigurare a bătrâneții funcționa rezonabil: locuința, bunul cel mai important și 

costisitor, era obținută în timpul vieții active, iar pensia era asigurată tuturor celor care au 

muncit, adică aproape întreaga populație.    

Efortul familiei de a oferi condiții bune studenților se reflectă în estimările făcute de 

aceștia asupra standardului lor de viață6: studenții trăiesc mult mai bine decât generația 

părinților lor: un mod de viață modest, dar echilibrat. 

• Am asigurat doar minimul necesar           3,3%  

• Pe lângă minimul necesar, îmi pot permite doar câteva cheltuieli mărunte    19,4  

• Pot obține unele lucruri sau să cheltuiesc pentru unele distracții,   
 dar cu sacrificii în ceea ce privește alte nevoi           52,1  

• În general pot obține tot ceea ce doresc           24,7  
                                                             
6 O cercetare asupra studenților realizată tot în 1979 (E. Zamfir, C. Zamfir, Ș. Ștefănescu, 1982)  
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Tranziția a schimbat radical politica gospodăriei: oamenii au început tot mai mult să 

trăiască în contul viitorului, dar care are gradul lui de incertitudine. Împrumutul în contul 

viitorului comportă riscurile sale.       

O opțiune politică: distribuția între acumulare și consum  

La nivel național, planificarea economico-socială din 5 în 5 ani include și decizii 
privitoare la distribuția valorii create în economie între acumulare economică și consumul 
populației.   

Tabel 14. Distribuția resurselor publice între acumulare economică și consum  
Anii  Fond consum  Fond acumulare  

1951-1955  75,7%  24,3%  

1956-1960  82,9  17,1  
1961-1965  74,5  25,5  
1966-1970  70,5  29,5  
1971-1975  66,3  33,7  
1976-1980  64,0  36,0  
1981-1985  69,3  30,7  
1986-1989  74,3  25,7  

Sursa: Anuarul Statistic 1990, 240, prezentate și în B. Murgescu, 2010, p. 337  

În primele două decenii politica comunistă a încercat să asigure un echilibru între două 
priorități: creșterea economică rapidă și creșterea bunăstării populației. Pentru ieșirea din 
situația dificilă rămasă din război și pentru lansarea programului politic comunist de creștere 
economică rapidă, era importantă creșterea efortului economic. Pe de altă parte, standardul de 
viață era foarte scăzut și a fost necesar să se facă un efort special și în această privință.   

Guvernarea comunistă s-a confruntat la început cu dificila problemă a absorbirii 

problemelor subdezvoltării cronice, la care se adaugă cele produse de Război: un grad extrem 

de ridicat de sărăcie, lipsuri elementare de produse, lipsa de bunuri alimentare, lipsa de 

locuințe datorită distrugerilor războiului și mai ales al creșterii rapide a urbanizării. Deficitul 

de bunuri elementare, alimente, îmbrăcăminte, guvernarea a recurs în anii 50 la distribuția 

prin sistemul de cartele. În anii 50, deși efortul economic a fost apreciabil, s-a acordat 

consumului populației o atenție specială: venituri în jur de 75%, ajungând în anii 1956-1960 

chiar la 82,9%.   

Anul 1965, alegerea lui Ceaușescu la conducerea partidului, a fost anul schimbării de 

politică a opțiunii economie/ consum. În 1965, în pregătirea noului cincinal (1966-1970) s-a 

declanșat o dispută politică la vârful partidului. Alexandru Bârlădeanu, unul dintre liderii 

importanți ai partidului comunist, susținut de primul ministru de atunci, Gh. Maurer, s-a opus 

măririi fondului de acumulare în detrimentul consumului. După multe discuții conflictuale, 
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Ceaușescu a impus totuși o creștere a fondului de acumulare de la 25 la 29%, ceea ce a 

însemnat o reducere a consumului populației de la 74,5 la 70,3%. Acea decizie a reprezentat 

expresia noii politici a lui Ceaușescu obsedat de creșterea economică, cu orice preț, prin 

sacrificarea populației.   

Dezbaterea politică a acestei probleme s-a reluat în 1969 în pregătirea Congresului  al 

X-lea al PCR și al următorului cincinal. În Raportul lui Gh. Maurer s-a prevăzut o rată de 

acumulare  ”în jur de 28-30%” (I. G. Maurer, 1969, 28). Deci o stopare a creșterii ratei de 

acumulare. Ceaușescu a impus însă creșterea acumulării economice la 33,7% în cincinalului 

1971-1975 și la 36% în cincinalul 1976-1980.   

Creșterea fondului de acumulare la peste 30%, complementar scăderea consumului la 

66% ajungând apoi la nivelul cel mai mic de 64% în anii 1976-1980, a singularizat România 

pe plan mondial (B. Murgescu, 2010, 337). Justificarea ideologică a acestei schimbări 

dramatice de politică era: pentru a asigur un viitor prosper este nevoie în prezent ”să 

strângem cureaua”; efortul mare de investiții va avea roadele în viitor.   

Deși politica lui Ceaușescu a fost de a sacrifica bunăstarea populației pentru o creștere 

economică rapidă, standardul de viață a crescut totuși substanțial, dar într-un ritm mai scăzut 

decât al economiei: salariile au crescut în 1989 în raport cu 1950 de 3,7 ori, față de creșterea 

economiei de 10 ori. După 1980 însă salariile încep să se erodeze.  

Tabel 15. Dinamica veniturilor în valoare reală 1950-1989 în %  

  1950  1960  1970  1980  1985  1989  
Salariu  100  175,9%  253,2%  389,6%  373,5%  370,9%  
Venit 
mediu/loc.  

  
100  

  
153%  

  
250%  

  
445%  

  
444%  

  
452%  

Sursă: M. Poenaru, M. Molnar, A. Csorvassi, G. Vâlceanu 2000, p. 452,p.  455  
  

Pensiile țăranilor sunt mult mai mici decât cele ale salariaților: în 1989 pensia medie a 

țăranilor reprezenta 14,9% din pensia medie a salariaților (M. Poenaru, M. Molnar, A.  

Csorvassi, G. Vâlceanu 2000, 461).  

Standardul de viață al țărănimii a fost mai degrabă sacrificat pentru creșterea 

industrială. Prețurile agricole fixate administrativ au fost sistematic menținute la un nivel 

scăzut. Mai ales veniturile cooperatorilor au fost modeste.   

În comparație cu veniturile din salarii ale celor peste 8 milioane salariați din 

economie, veniturile din muncă ale celor aproape 2 milioane de membri C.A.P. au fost mult 
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mai mici. Sursa de bază pentru existență a țăranilor au fost gospodăriile individuale, la care 

se adaugă și veniturile din alte activități decât cele din cooperative.  

Perioada comunistă a fost caracterizată de un mare efort economic și sacrificii, cu un 

cost substanțial plătit de populație. Față de situația din anii `30 și mai ales față de costurile 

enorme ale Războiului, România a progresat substanțial. Și-a îmbunătățit România situația și 

față de celelalte țări europene? Datele susțin că România nu a reușit să depășească starea de 

subdezvoltare relativă în context european.    

Tabel 20. Media veniturilor naționale pe locuitor a 20 țări dezvoltate din Europa față de 
venitul pe locuitor în România   

1938  2,9  

1947  3,2  

1989  3,5  

Sursa: C. Grigorescu, 2010, 518-519, reluat și în  B. Murgescu, 2010  

Politica inegalității moderate: politica veniturilor  

  În domeniul social politica comunistă a avut ca unul din principiile de bază un grad 
ridicat de omogenitate economică. Modelul socialist accepta o diferențiere economică a 
populației în funcție de muncă, dar relativ limitată. Prin lege, diferența dintre salariul minim și 
salariul maxim nu putea depăși relația 1/ 5,6.   

Politica controlului diferențierii salariale este ilustrată de dinamica raportului dintre 
salariul maxim și salariul minim. În 1950 polarizarea salarială era foarte ridicată (22,8), 
scăzând în 1989 la 4,3 (Tabel 16).   

  
Tabel 16. Raportul dinte salariul maxim și salariul minim:  

1950  22,8  

1960  11,6  

1970    6,9  

1980    5,5  

1989    4,3  
Sursa: M. Poenaru, M. Molnar, A. Csorvassi, G. Vâlceanu 2000, p. 459  

 

România, ca de altfel toate țările socialiste, prezenta un grad scăzut de polarizare socială:  

indicele Gini era în jur de 20, nivel dintre cele mai scăzute din lume, similar cu cel al țărilor 

nordice (Suedia, Norvegia, Finlanda).     

Pentru promovarea unei societăți cu un nivel ridicat de omogenitate, un instrument 

important era încurajarea ascensiunii sociale a copiilor din mediile muncitorești și țărănești. 
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În prima perioadă, s-au acordat locuri speciale în sistemul universitar fiilor de muncitori și 

țărani, burse sociale etc. Această politică însă treptat a dispărut prin anii `60.  

Modelul comunist de societate accepta doar diferențierea socială produsă de muncă, 
singura sursă legitimă de venituri. Și diferențele de salarii erau acceptate între anumite limite. 
Acumularea de bunăstare personală era considerată a fi legitimă (locuință, mașină), dar nu se 
acceptau investiții personale aducătoare de venit. De exemplu, nu era acceptată proprietatea a 
două locuințe, cu excepția unei locuințe de vacanță.    

Inegalitățile provenite din muncă erau moderate prin sistemul de beneficii sociale: 

accesul gratuit la serviciile de sănătate și educația, suplimentată de burse de merit și sociale; 

susținere financiară a activității culturale și științifice; alocații substanțiale pentru copii, 

apoximativ 10% din salariul mediu.  

Politica salarială a fost bazată pe două principii contrare care au generat o anumită 

tensiune socială. Era important ca muncitorii să fie nu numai politic clasa „conducătoare”, 

dar și susținuți economic cu un nivel de viață mai ridicat: salarii relativ mari și beneficii 

sociale. Sunt acordate cu prioritate muncitorilor locuințe de la stat, locuri de odihnă. Pe de 

altă parte principiul salarizării diferențiate în funcție de valoarea și complexitatea muncii. 

Soluția a fost o politică de diferențiere moderat-scăzută, intelectualii cu un salariu puțin mai 

ridicat decât al muncitorilor.   

Politica salarială s-a exprimat și în diferențele dintre ramurile economiei (Tabel 17). 
     
   Tabel 17. Salariile medii, cele mai mici și cele mai mari, pe locul întâi și al doilea  

  Salariile cele mai mici, în lei  Salariile cele mai mari în lei  

1950  243  agricultură/ sănătate  355  învățământ, cultură, 
artă/ cercetare șt.  

1975  1367  cercetare științifică/ 
sănătate  

1602  Industrie   

1989  2870  sănătate/ învățământ, 
cultură, artă       

3253  Industrie  

Sursa: Anuarul Statistic al RSR 1985, DCS, RSR, p.68 și Anuarul Statistic al RSR 1990, CNS, 
România, p.123   

     

În 1950 salariile din sfera social, învățământ, cultură, artă, cerceare științifică au fost 

cele mai ridicate, dar au ajuns dintre cele mai mici spre sfârșitul perioadei. Salariile din 

sistemul sănătății au fost pe întreaga perioadă dintre cele mai scăzute. Salariile din industrie 

au devenit rapid cele mai mari.  
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Dacă salariile din cultură/ artă și știință sunt relative mici, a existat o corecție. 

Veniturile din publicațiile științifice și culturale erau generoase, încurajându-se astfel crearea 

unui segment cultural-științific cu o prosperitate relativ ridicată. De exemplu, publicarea unui 

articol într-o revistă științifică erau recompensată substanțial: chiar mai mult decât salariul pe 

o lună. Cărțile publicate erau recompensate cu sume care se plasau la nivelul a 10 salarii 

lunare sau mai mult.   

 

Mecanismele informale ale inegalității  

Dincolo de politica de control a inegalității sociale, societatea socialistă a conținut și 

mecanisme de diferențiere socială, politic respinse, dar funcționale în realitate.   

Poate cel mai important mecanism al promovării inegalității sociale a fost puterea. 

Salariile erau apropiate. Cei care dețineau puterea politică, dar și cea organizațională, se 

bucurau însă de acces gratuit sau preferențial la unele bunuri și servicii: cantine speciale, locuri 

de odihnă, sau informal, obținerea gratuită a unor bunuri, sau cumpărarea la prețuri mai mici decât cel 

real. Când un ministru, și nu numai el, vizita/ controla o fabrică de mezeluri putea pleca cu o 

sacoșe plină de bunătăți fără plată sau la prețuri scăzute. Se practica și schimbul în natură de 

produse: un director putea oferi gratuit cunoscuților carne și obținea legume, fructe, vinuri. 

Nu numai puterea, ci și prestigiul social funcționa ca un mechanism informal de 

deferențiee social, considerat ca fiind legitim.  

Al doilea mecanism era administrarea rarității. Socialismul s-a blocat în fața 

problemei administrării rarității. Societățile capitaliste aveau un mecanism legal: bunurile 

rare sunt mai scumpe. Ele stau în vitrine și poți să le cumperi, dar cu bani mai mulți. 

Raritatea e în buzunarul cumpărătorului, nu în vitrinele vânzătorului. În sistemul socialist, 

controlând prețurile și menținându-le la niveluri scăzute, situația este răsturnată: raritatea e în 

magazine, nu în buzunarele cumpărătorului. Cum se putea face față problemei? Prețul mic 

era completat cu prețuri suplimentare informale: cozile echilibrau deficitul ofertei; cartelarea, 

adică scăderea consumului la un minim pentru toți. Un alt mecanism: bunurile rare se dau nu 

pe masa vânzătorului, ci ”pe sub masă”. Cel care distribuie bunurile/ serviciile rare poate 

adăuga un preț suplimentar: supraprețul care intră în buzunarul furnizorului sau contra altor 

bunuri/ servicii.   
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Apare astfel o distorsiune a stratificării sociale. La nivelul principiilor, colectivitatea 

are un grad ridicat de egalitate socială, dar cei care dețin puterea socială sau administrează 

raritatea este noua clasă prosperă. Sistemul funcționează tot mai diferențiat pe măsura în care 

sistemul de prețuri/ venituri nu are capacitatea de a administra situația de raritate. În 

imaginea publică, de exemplu, vânzătorii care controlează bunurile rare formează o clasă 

specială cu venituri mai mari datorită poziției lor. Era reală sau nu această imagine ? Dincolo 

de percepția publică, nu existau date sistematice despre existența și amploarea acestor surse 

suplimentare de venit. Existența acestora este probată de cazuri penale: condamnări pentru 

obținerea de venituri nelegale sau deținerea de proprietăți disproporționat de mari în raport cu 

veniturile legale, care generează confiscarea acestora.   

Sistemul socialist a accentuat amploarea ”corupției”: diferite forme de deturnare în 

interes particular a resurselor publice. Pe lângă mecanismele puterii și al exploatării situației 

de raritate, un grad ridicat de toleranță a generalizat practicile de ”exploatare” a produselor 

întreprinderilor de către salariați. Conducerea poate profita de accesul gratuit la unele 

produse ale întreprinderii, subordonații profită și ei în condițiile unei toleranțe tacite din 

partea conducerii. Desigur, se stabilește un echilibru: un nivel de transfer ilegal care nu poate 

atinge valori prea ridicat care ar genera situații de criză. În grade diferite, practica apărea în 

aproape toate instituțiile: ”șuruburi” pot fi luate din orice întreprindere.  

Rarele cercetări sociologice care au putut fi realizate în acea perioadă contribuie și ele la o 

înțelegere mai bună a standardului de viață și a diferențierii sociale reale7.   

Tabel 21. Diferențiere venituri salariale declarate și a estimării subiective a veniturilor.  

  Salariul personal      Estimarea raportului 
venit/ necesități*  

Muncitori  2 255  = 100 %     2,71 = 100 

Servicii  2 215  =  98,2%     3,50 = 129,1% 

Intelectuali  3 190  = 141,5%    3,56 = 131,4% 
* Pe o scală cu 7 trepte a relației dintre venituri și necesități: 1.Numai strict necesar, 2. Puțin peste, cu 
multe privațiuni, 3. Fără mari privațiuni, dar nu cu mai mult, 4. La fel cu 3, dar se pot face unele 
economii, 5. Ne permitem și unele cumpărări mai scumpe, dar cu mari privațiuni, 6. O viață 
confortabilă, fără privațiuni, 7. satisfacția constantă a tuturor nevoilor, fără privațiuni și unele 
economii.    
Datele sociologice oferă o imagine mai clară: salariile intelectualilor sunt în 1979 cu 41% mai 

mari decât ale muncitorilor. Salariile celor din servicii, în principal din comerț, sunt cu 2% mai mici 
decât al muncitorilor. Evaluarea subiectivă a veniturilor grupului social din sfera serviciilor, cu 

                                                             
7 Cercetarea asupra calității vieții din 1979  
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venituri declarate mai mici, au un grad mai ridicat al bunăstării estimate, apropiat de cel intelectualilor: 
3,50 față de 2,71 muncitori.  

Diferențele sociale se accentuează în evaluarea subiectivă a standardului de viață: ajung sau nu 

veniturile în cheltuielile lunare ? Muncitorii și intelectualii sunt apropiați de situația ”uneori ajung 

exact, alteori nu”; lucrătorii din servicii se apropie de ”ne ajung exact”. Dar standardul subiectiv de 

viață este în general la nivelul modestului. Toate categoriile sociale trăiesc la limită:”înainte de salariu 

trebuie să reducă cheltuielile”.  

Calitatea trăită a vieții  

Atitudinea față de communism. După Război, în unele țări occidentale, ca Franța și 

Italia, partidele comuniste au fost foarte influente. Proiectul comunist nu venea cu trupele 

sovietice, ci din interiorul comunității lor, promovat de puternice mișcări populare, ca un 

model social dezirabil.  

Situația României, și cu siguranță și a celorlalte țări din Estul și Centrul Europei, 

comunismul nu era o simplă promisiune istorică atractivă pe care ar fi putut sau nu să o 

adopte, ci un model social adus de armata sovietică. Pentru România era greu de distins 

comunismul de Uniunea Sovietică. Întreaga istorie a României consolidase o atitudine 

negativă față de Rusia. La începutul secolului al XIX-lea Rusia preluase Basarabia, adică 

jumătate din Moldova. După unirea Basarabiei cu România în 1918, în 1940 trupele sovietice 

au intrat din nou în Basarabia. Informațiile despre realitatea sovietică erau cel puțin 

îngrijorătoare. Partidul comunist român era practic inexistent. Pentru cei aproape 70% din 

populție, comunismul însemna în primul rând coperativizarea, luarea pământului de la țărani. 

Pentru foarte puțini comunismul era așteptat cu entuziasm; majoritatea nutrea teamă, 

acceptare pasivă cu disperarea neputinței.  

Și, mai târziu, după consolidarea comunismului, chiar în epoca sa de avânt, societatea 

comunistă nu a fost considerată de majoritatea populației ca ”societate a sa”. Ea a fost 

introdusă și menținută nu printr-o opțiune colectivă, ci prin mecanismele unei istorii externe. 

Chiar în perioada de prosperitate a comunismului, anii 60, sentimental general a 

rămas acelaș: o societate impusă de sovitici și de istoria rezultată din Război.   

Procesul de modernizare a fost un factor pozitiv pentru întreaga populație: locuri de 

muncă, venituri sigure, un număr mare de locuințe cu dotări moderne, servicii gratuite de 

sănătate. Veniturile populației au crescut continuu pe întreaga perioadă: venitul mediu pe 
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locuitor în 1989 ajungând la 452% din valoarea anului 1950. Pensii sigure, desi supuse unor 

degradări continui, cu actualizări târzii.   

Sistemul politic, partid unic, alunecare spre dictatura lui Ceaușescu, a reprezentat cu 

siguranță factorul cu impactul cel mai negative asupra stării de spirit a populației.  

Pierderea competiției cu Occidentul capitalist, devenită definitive în anii 70-80, a 

accentuat atitudinea publică negative față de communism.   

Politicul, factorul cheie al stării de spirit al românilor   

În societățile capitaliste cea mai mare parte a vieții oamenilor este produsă de 

mecanismele pieței economice și a interacțiunii dintre grupuri și persoane. Și guvernarea, 

factorul politic, are o influență importantă, dar nu singura și adesea nu cea mai importantă. 

Poate ne place societatea în care trăim, chiar dacă nu ne place deloc guvernarea actuală. În 

sistemul comunist politicul este responsabil de tot ce se întâmplă, inclusiv în viața cotidiană.  

Conducere politică poate schimba organizarea întregii societăți sau să blocheze orice proces 

de schimbare.   

În comunism, calitatea guvernării este factorul cheie, în ultimă instanță responsabil de 

calitatea vieții noastre a tuturora.   

Intern, toate schimbările au fost produse de factorul politic, în primul rând secretarul 

general al  partidului: Gheorghiu-Dej și apoi Ceaușescu. Ei au condus partidele și statul.  

Ceaușescu a fost pe o perioadă de 25 de ani factorul blocant al oricărei schimbări pozitive. 

Nimic nu se putea schimba dacă el nu ar părăsi puterea. Nu a fost o întâmplare că Ceaușescu 

a devenit obsesia românilor. De Ceaușescu depinde tot ce se întâmplă și ce se va întâmpla în 

România. Următorul factor critic era partidul comunist însuși, perceput ca un factor de frână, 

de protecție a unui sistem care nu voia sau nu putea să se schimbe. Rămânea și intervenția 

predictibilă a Uniunii Sovietice care a probat că nu va permite schimbări importante. Deși 

Ceaușescu, cu politica sa de independență, i-a supărat rău pe sovietici, aceștia l-au tolerat 

pentru că ducea în fapt o politică de tip sovietic. Era răul cel mai mic. În anii `70-`80, 

Ceaușescu a introdus un cult jenant al personalității lui și al soției lui, Elena, care ne umilea 

pe toți.   

Marea majoritate a populației era dominată de pesimism: neîncrederea, mergând până  

la ostilitate latentă față de politica comunistă. Se accentua frustrarea față de decalajului față 

de Occident și a lipsei voinței de schimbare. Tehnocrații, care ocupau poziții de conducere în 

administrație, puteau spera inițial că sistemul politic ar putea avea o evoluție pozitivă: va 
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deveni tot mai rațional și competent, convergent cu Occidentul. În contextul crizei în anii 

`70-`80, speranța evoluției pozitive a comunismului s-a diminuat rapid spre dispariție.   

  Paradoxul vitrinele sunt goale, frigiderele pline.  

La începutul anilor `70, standardul de viață părea încă a fi într-o evoluție pozitivă 
constantă: creșterea economică se reflecta într-o creștere, desi modestă, dar sigură, a 
standardului de viață.  

Dar primele semen negative au început să apară. Organizarea muncii devine tot mai 

irațională, distorsionată de subiectivismul politic, normele de muncă sunt în creștere, salariile 

nu scad, dar sunt tăiate multe beneficii asociate cu performanța. Începe să fie tot mai dificil 

să obții un loc de muncă. Șocul cel mai mare a venit în fața magazinelor: nu prețurile, ci 

dispariția produselor. Dacă în anii `60 piața oferea bunuri la nivelul cererii, vitrinele erau 

pline, inclusiv cu bunuri venite din afară, în anii `70, dar mai accentuat în anii `80, se 

instalează deficitul de bunuri disponibile: magazinele devin tot mai goale. Se instalează 

raritatea produselor.  

Vitrinele pot fi goale, dar ”sub masă” există totuși mai multe produse decât se poate 

vedea. Efectul rarității asupra  standardului de viață al populației nu poate fi ignorat: costul 

real al obținerii bunurilor crește nu prin prețurile afișate, ci prin costul real suplimentar ”pe 

sub masă”, la care se adaugă costuri sociale: cozile, indisponibilitatea bunurilor necesare, 

frustrarea cumpărătorului cu bani în buzunar în magazinele tot mai goale. Viața reală se 

scumpește.   

 

Românii între două realități   

Pentru români există două realități sociale la care continuu se referă: socialismul care 

era realitatea în care trăiau și capitalismul o realitate virtuală care era realitatea din Occident 

pe care doar o ”vedeau” din afară. Pe baza acestor informații se coagulează o imagine difuză 

a realității cum ar fi putut fi dacă România ar fi avut o evoluție ”normală. În Occident era o 

realitate tot mai bună, devenind o sursă de frustrare față de realitatea în care românii trăiau.   

Informațiile frustrante despre Occident veneau prin multe surse: filmele occidentale 

ofereau o imagine, e drept înfrumusețată, a vieții capitaliste, bunurile din Occident, de o 

calitate net superioară, au început să pătrundă în România; comerțul subteran cu bunuri 

venite din Occident, inclusiv ”pachetele” primite de la rude și prieteni; informațiile despre 

oportunitățile de câștig în Occident oferite de românii stabiliți acolo. Cei care călătoreau în 
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Occident aduceau bunuri și o imagine mult superioară celei în care se trăia aici. Propaganda 

Europei libere a contribuit la crearea unei stări de frustrare socială cronică. Politica de 

descurajare a schimbului valutar a creat o stare de inferioritate economică. Românul care 

mergea în Occident nu putea schimba decât sume valutare foarte mici. Iar schimbul valutar 

informal, ”pe sub masă”, era la o rată foarte dezavantajoasă. Românul în Occident, cu bani 

puțini în buzunar, se simțea și mai sărac. Prosperitatea însemna pentru români Occidentul și 

tot mai puțin viitorul societății socialiste în care trăiau. Interzicerea ”mutării” în Occident a 

generat un fenomen cu impact moral dezastruos: fuga ilegală în Occident, înfruntând riscuri 

imense. Toate acestea creau un sentiment de închisoare.   

Limitarea libertății: dedublarea exprimării de sine   

Românii erau frustrați că libertatea lor era sever limitată. În viața cotidiană, românul 

se putea simți liber. În cadrele date, el putea fi el însuși, așa cum dorește. Dar nu avea 

libertatea de a-și exprima public opinia și de a acționa ca actor social responsabil. Putea 

eventual considera că s-au făcut unele lucruri bune, dar nu el le-a ales și, cel mai important, îi 

era interzis să se manifeste ca cetățean.  

Este un drept fundamental al omului de a fi el însuși, de a se exprima așa cum 

gândește și simte. Românul era rupt între două contexte ale comunicării. Pe de o parte, în 

mediul informal, față de el însuși, față de cei apropiați, familie, prieteni, colegi, putea 

exprima liber ce gândește. Pe de altă parte, ca actor în contexte publice formale, el trebuia să 

se exprime nu așa cum gândește și simte, ci cum i se ”cere”: la ședințele politice, la 

televiziune și radio, în articolele pe care le publica; ca participant la festivitățile publice să 

poarte înjositor lozinci și pancarte în care nu crede. O asemenea dedublare există în toate 

societățile, dar în comunism ea a devenit o ruptură dramatică.   

Un test: în toate țările socialiste, spre deosebire de Occident, comunicarea informală 

era dominată de bancuri. Eroul bancurilor era foarte frecvent șeful partidului, și mai puțin 

oamenii politici din jurul lui, întotdeauna într-o postură de anti-erou, și bulă, opusul cu umor 

care punea în dificultate hazoasă realitatea. Public, omul se simțea el însuși în rolul lui bulă.     

Profilul calității subiective a vieții   

Cum simțeau românii că trăiesc în societatea comunistă ? Sociologia a reușit să facă 

câteva cercetări empirice asupra calității vieții. Singurele date mai sistematice au fost 

realizate în 1979 (C. Zamfir, 1984).   
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1979 a fost un an interesant în dinamica societății comuniste românești. Anul oferă 

imaginea unui punct în care criza deja devenise perceptibilă pentru populație, dar la începutul 

ei. Criza structurală a sistemului era declanșată la începutul anilor `70, dar punctul culminant 

avea să atingă de abia la sfârșitul anilor `80.   

 Cât au fost românii satisfăcuți cu viața ?  

Tabel 22. Un indicator central al calității vieții: satisfacția cu viața  
  Muncitori  Intelectuali  Lucrători servicii  

Satisf. cu viața8  4,25  4,28  4,51  

Satisf. cu munca  4,32  4,53  4,63  

Satisf. cu timpul liber  3,88  3,64  3,88  

Satisf. cu familia  4,76  4,68  4,96  

 

Conform SEDA9, o asemenea valoare exprimă o stare de îngrijorare cu starea vieții/ 
depresie socială, dar un grad de acceptare a realității, la nivelul de jos, foarte multe persoane 
sunt nemulțumiți cu viața sau la limita între negativ și pozitivi, ”nici, nici”.   

Indicatorul de satisfacție cu viața se plasa la toate grupurile sociale, muncitori și 

intelectuali, puțin peste media scalei, între 4,25 și 4,28. Intelectualii, datorită așteptărilor mai 

ridicate, deși au condiții de viață ceva mai bune, nu se declară semnificativ mai mulțumiți 

decât muncitorii. Grupul social care sunt semnificativ mai satisfăcuți cu viața sunt cei din 

sfera serviciilor, 4,51.  

Calitatea percepută a vieții: evaluarea a 75 componente ale calității vieții, pe o scală cu 7 

trepte. Ele ne oferă o viziune globală a structurii calității vieții10.        

* Slabă, sub 4 a scalei (pe panta negativă), 14: Calitatea unor condiții economice 

(transport, aprovizionarea cu aliemnte, cum rezolvă instituțiile problemele oamenilor, venituri); oportunități 

de participare social (participa la conducerea instituției în care lucrează, posibilitatea de a participa la 

conducerea societății, părerea personală este luată în considerare). 

                                                             
8 Scala de 1 la 7: 1 foarte nemulțumit, 2 nemulțumit, 3 mai degrabă nemulțumit, 4 nici nemulțumit, nici 

mulțumit, 5 mai degrabă mulțumit, 6 mulțumit, 7 foarte mulțumit. Valoarea 4 este punctul de trecere de la 

negativ la pozitiv: sub 4, domină nemulțumirea; peste 4 cei mai multi sunt satisfîcuți cu viață în grade diferite.  

9 Schema SEDA estimează că, pentru scala cu 7 trepte, o societate echilibrată pozitiv a calității vieții  este 

plasată la indicatorul de satisfacție cu viața în jur de 5,25 și doar 17% sunt nemulțumiți cu viața. O valoare între 

4,25-4,50 exprimă o stare de îngrijorare cu starea vieții, avertizând o posibilă criză socială.   

10 Din motive politice, oamenii nu au fost solicitați să exprime satisfacția/ insatisfacția cu modul în care e 
condusă țara sau cu programul comunist.   
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* Bunicele/ satisfăcătoare (între 4 și 5): cele mai multe componente ale calității 

vieţii,  37 - calitatea mediului social: spații verzi, aprovizionare cu bunuri nealimentare, calitatea 

bunurilor din gospodărie, serviciile sanitare, munca, organizarea muncii, perspective promovare în muncă, 

organizarea timpului în familie, posibilitatea de a participa la spectacole, calitatea mijloacelor de divertisment, 

administrarea localității, informațiile primite despre ce se întâmplă în stare și în lume, calitatea mediului natural, 

securitatea pe stradă, în casă, calitatea învățământului, calitatea organizării vieții din jur, aplicarea legilor, 

posibilitățile de dezvoltare personală, posibilitățile de a face lucruri utile pentru alții, posibilitățile de sport, cât 

de interesantă este viața de zi cu zi, oferă veselie, oamenii de care depinzi sunt de încredere, respectul și stima 

pe care ceilalți o oferă, siguranța locului de muncă, posibilitatea de a obține un loc de muncă conformă 

capacității și interesului, nivelul de cultură propriu, frumusețea mediului înconjurător, drepturile sale sunt 

respectate, modul în care gândesc tinerii, maturii.   

* Bune (între 5 și 6): 21 – Mediul imedit de viață: locuința, cartierul, vecinii, profesia, munca 

concretă, colegii de muncă, șeful direct, promovarea în muncă, propria sănătate, sănătatea membrilor familiei, 

relațiile cu socrii, ce faceți în gospodărie, accesibilitatea la diferite forme de învățământ, prietenii. 

Capacitatea proprie de a organiza viața: acordul în familie asupra bugetului, propria capacitate de a 

muncii, ce a realizat în viață, capacitatea de a găsi posibilități de satisfacție în viață, sociabilitatea, capacitatea 

de a rezolva diferite probleme de viață. 

* Foarte bune (peste 6): 3 – Familia: calitatea copiilor, relațiile cu părinții și relațiile cu soțul/ 

soția.      

Mediul de viață direct, mai ales ce a depins de fiecare persoană, sunt satisfăcătoare, bune 

sau foarte bune. Veniturile reprezintă sursele cele mai accentuate de insatisfacție. Pentru ceea 

ce depinde mai mult de mediul social, evaluările tind să fie negative sau la limita 

acceptabilității.  

    

România comunistă 1989  

După 40 de ani de experiență a comunismului, se pot formula concluziile: care au fost 

rezultatele unui program de schimbare socială unic în istorie.   

1. Economia a crescut într-un ritm extrem de rapid, față de punctul de pornire: 

1938 anul de vârf al perioadei interbelice/1945 anul de ieșire din cel mai dezastruos război 

impus de Germania hitleristă. Dar și celelalte țări au progresat economic. Față de 

performanțele lumii, România comunistă are performanțe mult mai bune. Dezvoltarea 

economică în primele două decenii a fost spectaculoasă. Apoi, programul lui Ceaușescu de 

creștere economică  rapidă a avut rezultate modeste și chiar rezultate negative. Față de 
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celelalte țări europene, performanța economică din 1989 este ceva mai slabă: atât față de 

țările europene occidentale, cât și față de celelalte țări socialiste.  

2. Obiectivul central al programului economic a fost creșterea industrială. 

Industria a crescut spectaculos, de 18 ori față de 1938. Foarte multe întreprinderi industriale, 

cu o tehnologie modernă, în general importată din Occident, dar și produsă în țară. S-a creat  

capacitatea umană necesară dezvoltării mai ales industriale: muncitori calificați, specialiști.   

Produse industriale larg diversificate, cu ambiția de a acoperi în cea mai mare parte a 

nevoilor economiei românești, dar mai slab conectată la piața internațională. În unele nișe, 

economia românească s-a dovedit competitivă, mai ales în Lumea a treia.   

3. O agricultură în proces de modernizare, cu tehnologie modernă incorporată, 

dar mai modestă decât țările occidentale, mulți specialiști au fost angajați în agricultură.   

4. Creșterea continuă a standardului de viață al populației, considerat politic ca 

obiectiv central al programului comunist, a fost realizat mai modest față de creșterea 

economică. Bunăstarea a fost mai egal distribuită. Egalitatea economică se plasează la nivelul 

țărilor nordice: indicele Gini de 20.    

5. Veniturile din muncă au devenit unica sursă legitimă a prosperității 

individuale.  

Profitul capitalist a fost eliminat în sistemul economiei socialiste.  Au apărut însă două surse 

tot mai importante, deși considerate ilegale: utilizarea poziției de putere și administrarea 

rarității.    

6. Gradul de ocupare a populației a crescut, apropiat de realizarea obiectivului 

programului comunist: oportunități de muncă pentru toți, mai ales ocuparea feminină. 

Ocuparea salarială a crescut masiv:  peste 8 milioane de salariați.    

7. Obiectivul programului comunist a fost modernizarea societății românești, în 

mod special prin creșterea industriei, prin urbanizare, dar și prin diversificarea sferelor 

sociale: educație, sănătate, cultură, timp liber. Urbanizarea s-a realizat într-un ritm rapid, dar 

controlat, pentru a se evita suprapopulația urbană. Subocuparea și sărăcia a caracterizat mai 

ales în rural. Modernizarea a fost însă dezechilibrată. Avans în industrializare, deficit de 

investiție și atribuire de resurse financiare în zonele economiei rurale, dar și în sferele 

sociale, educație, sănătate, cultură și cercetarea științifică  nelegată direct de industrie.   
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8. Structura socială: o creștere rapidă a muncitorilor industriali, a 

intelectualității, mai ales a inginerilor; țărănimea a scăzut ca rezultat al atragerii în industrie. 

Există încă un exces de forță de muncă în agricultură.   

S-a dezvoltat rapid un segment al intelectualității angajat în organizarea și conducerea 

tehnică a întregii societăți: tehnocrații. Tehnocrații mizau pe competența tehnică cerută de 

sistemul modern comunist. A crescut totodată, ca efect al modernizării sociale, numărul 

intelectualilor angajați în economie, învățământ, sănătate, cercetare, administrație. 

Tehnocrații nu erau neapărat o forță politică de promovare a sistemului capitalist, dar latent 

erau împotriva iraționalității tehnice a sistemului comunist, a creșterii controlului politic și în 

special a dictaturii personale a familiei Ceaușescu. Potențial, tehnocrații ar fi fost interesați 

într-un sistem capitalist doar în măsura în care acesta ar fi oferit avantaje mai mari pozițiilor 

administrative și de specialitate.   

9. Sistemul politic comunist conținea structural o opțiune care a anulat în fapt 

democrația: rolul conducător al partidului unic. Această formulă a dus inevitabil la o 

conducere autoritaristă, ca cea a lui Ceaușescu, sau cel mult la o conducere politică colectivă, 

dar tot cu un rol decisiv al secretarului general al partidului. Inevitabil a apărut efectul 

pervers al conducerii unice comuniste: ruptura între conducerea partidului și colectivitate. 

Neîncrederea în politica partidului a generat o alienare politică a populației.   

10. În anii `80 disponibilitatea bunurilor alimentare reprezenta aspectul critic al 

vieții: cartelarea produselor în orașe, magazinele goale, restaurantele tot de mai proastă 

calitate. Toate nemulțumirile se îndreptau spre Ceaușescu.   

11. Crearea ”omului nou” a reprezentat un obiectiv al programului comunist. 

Omul nou era o persoană care îmbina interesele personale cu asumarea interesului social 

global, un participant activ la dezvoltare social-economică a țării. Orientarea prosocială 

compensa motivarea produsă de sistemul capitalist, centrată pe interesul personal, obținerea 

profitului și a performanței individuale în muncă. Dar orientarea prosocială a fost viciată de 

blocajul democrației oferită de sistemul comunist de tip sovietic. Monopolul politic pe 

definirea interesului social a generat o alienare structurală a membrilor colectivității.   

 

 

 


