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ABSTRACT: The subject of this book is the history of agriculture in 
Romanian province Dobroudgea (Constantza and Tulcea counties) in 
the south‑eastern part of the country during communist regime, 1949–
1989 years. The 1949 year was the first when begun the collectivization 
of agriculture in Romania, process which was finished in 1962 year. But 
in Dobroudgea province the agriculture collectivization had finished in 
1957 five years earlier than in whole country.
For that where used a lot of reprisals, the peasants were forced to sign 
the matriculation petition in the collective farms without their consent. 
A lot of them were punished, beaded imprisoned.
In the agriculture was had obtained some successes but not in the living 
standard. In the last years of the communist regime the results in the 
agriculture become more and more bad and the peasant’s incomes too. 
After collapse of the communist regime in the last days of the 1989 
year, in 1991 year the collective farms were abolished and the peasants 
become again landowners.
KEYWORDS: communist regime, forced, collectivization of agriculture, 
peasant.

Dr. Aurel Lup, profesor universitar la Universitatea OVIDIUS din Constanţa 
şi cercetător senior (cercetător ştiintific gradul I), la Institutul de Economie 
Agrară al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, preşedinte al filialei 
Constanţa a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România, este 
unul dintre cele mai remarcabile personalităţi ştiinţifice contemporane 
din domeniul economiei rurale din România.

Timp de peste patru decenii, a elaborat numeroase studii privind 
economia agrară şi managementul exploataţiei agricole. A susţinut peste 
120 de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a 
publicat mai mult de 170 de articole în reviste de specialitate. A elaborat şi 
publicat, ca singur autor, prim autor sau în colaborare, patru cărţi şi patru 
cursuri universitare.

1 Secretar general al Academiei Române.
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Specialist de primă mărime în domeniul economiei irigaţiilor, a 
publicat în 1997, cartea Irigaţiile în agricultura României, lucrare unică în 
literatura ştiinţifică de specialitate, în care sunt tratate principalele pro‑
bleme privind capacitatea de producţie, exploatarea şi impactul irigaţiilor 
asupra producţiei agricole şi a eficienţei economice a acesteia.

Foto – Coperta cărții: Aurel Lup, 40 de ani de agricultură socialistă 
în Dobrogea, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012, 460 p. 

Lucrarea Dobrogea agricolă de la legendă la… globalizare apărută în 
2003, a constituit un punct de referinţă în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de‑a 125 aniversare a trecerii Dobrogei sub administraţie româ‑
nească în anul 1878. Cartea a fost distinsă doi ani mai târziu cu premiul 
Ion Ionescu de la Brad al Academiei Române.

În prezenta lucrare autorul decupează perioada 1945–1989, repre‑
zentând preludiul colectivizării, desfăşurarea procesului de colectivizare, 
consolidarea structurilor de exploatare de tip colhoz şi sovhoz, capitaliza‑
rea, performanţele şi nonperformaneţele sistemului de agricultură aşa‑zisă 
socialistă în Dobrogea.

Ca şi în cazul precedent, autorul operează o analiză critică a sistemului 
agriculturii socialiste, cu unele realizări tehnice, dar cu rezultate economice 
mediocre sau negative, cu implicaţii grave asupra alimentaţiei populaţiei 
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şi evidente rămâneri în urmă comparativ cu ţările din vestul Europei cu 
economie de piaţă bazată pe proprietatea privată asupra pământului.

Prin seriozitatea analizei şi credibilitatea datelor prezentate, lucrarea 
reprezintă o sursă bibliografică pentru menţinerea mereu trează a memo‑
riei cu privire la epoca analizată. Dr. Aurel Lup este printre foarte puţinii 
autori de studii necontaminat de ideile colectivismului oriental în agricultură.

Mulţi adepţi ai sistemului de agricultură al României anilor 1945–1990, 
spun că perioada comunistă a fost o epocă de progres. Da, comparativ cu 
anii de dinainte de 1950, s‑a înregistrat un oarecare progres, dar în com‑
paraţie cu progresele economice din Uniunea Europeană, acestea sunt 
neînsemnate, aşa cum se poate constata din datele de mai jos.

Producţiile medii de cereale obţinute în România şi Franţa
în sec. XX (1910–2000)

– kg/ha –

Ţările

Deceniile

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1911–
1920

1921–
1930

1931–
1940

1941–
1950

1951–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

România 1400 900 1100 800 1000 2000 3100 2900 2700

Franţa 1200 1300 1500 1100 2900 4800 6500 7200 7600

Diferenţa +200 –400 –400 –300 –1300 –2800 –3400 –4300 –4900

Anii 1950–1965, reprezintă începutul unei masive introduceri a pro‑
gresului tehnologic, economic şi managerial în agricultura mondială şi 
europeană. Deşi defazată cu un deceniu, România ţine pasul numai până 
în perioada 1950–1960. După acest deceniu, agricultura românească se 
plafonează. 

Putem afirma, că practic, agricultura României până la finele secolu‑
lui al XX‑lea a rămas la nivelul european al anului 1960. După anul 1980, 
se constată stagnare şi regres. Şi pentru a fi mai convingător în apreci‑
ere sugestionăm susţinătorilor epocii comuniste – epocă a progresului în 
România- să contemple, să reflecteze mult asupra cifrelor. Poate vor înţe‑
lege măcar acum ceva! 

Care sunt factorii stagnării? Mulţi, foarte mulţi, dar principalul fac‑
tor al plafonării mediocre (sau chiar submediocre), după cum rezultă din 
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cartea lui Aurel Lup, îl reprezintă sistemul politic, economic şi social adop‑
tat de România după cel de al doilea război mondial.

Tipul de agricultură în România anilor 1949–1989, sistemul de organi‑
zare al acesteia, dar mai cu seamă relaţia omului (ţăranului, agricultorului) 
cu sistemul colectivist a fost contra naturii, contra fiinţei, antinaţională. 

Sistemul colectivist de agricultură şi modelul ceauşist de sistematizare 
a satului românesc, au lovit puternic în starea de moralitate a ţăranului 
român şi, în primul rând şi cu cele mai puternice efecte negative, asu‑
pra tineretului rural (şi nu numai). 

A zdrobit în mare măsură ideea şi simţul de proprietate şi, în conse‑
cinţă, a afectat, până la anulare, dragostea faţă de glia străbună. Totodată, 
acest tip de agricultură (cel colectivisto‑etatist), care deşi la suprafaţa 
fenomenului (ca mărime a solelor şi parcelelor, a fermelor) părea că se 
aseamănă cu cel american (mulţi din apologeţii acestui sistem încearcă 
şi azi să inoculeze în mintea multora această falsă asemănare) a adus 
României grave prejudicii economice şi sociale.

Am afirmat şi eu, autorul acestui Cuvânt înainte, asemenea prof. Aurel 
Lup, de mai multe ori că agricultura nu este o ramură economică pro‑
ducătoare de produse agroalimentare şi profit, ci că aceasta este, chiar 
înainte de toate, un mod de viaţă, iar ruralul nu este numai un spaţiu 
de producţie ci, mai întâi este un mediu de viaţă, un spaţiu social şi cul‑
tural cu implicaţii complexe asupra vieţii de ansamblu a unei naţiuni. 

Aşa cum rezultă din titlu, lucrarea este cantonată în Dobrogea, regi‑
une în care autorul trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea de cercetător 
încă din primul an al existenţei sistemului socialist de agricultură în 
această parte a ţării. Este martor şi actor implicat prin responsabilităţi 
în această istorie pe care o urmăreşte până la colapsul sistemului, la 
sfârşitul anului 1989.

Printr‑o fericită inspiraţie, profesorul Lup îşi creează o arhivă proprie, 
adună numeroase documente (radiograme, rezoluţii şi hotărâri ale orga‑
nelor locale de partid) prin care demonstrează că sistemul de conducere al 
agriculturii din perioada respectivă nu a fost doar planificat ci şi represiv. 

Deosebit de interesantă şi originală este paralela şi comparaţia pe care 
autorul le face între sistemul autoritar‑represiv din perioada anterioară 
colectivizării şi aceea a colectivizării propriu‑zise, pe de o parte şi sistemul 
represiv de conducere din ultimii ani ai regimului comunist totalitar, pe 
de altă parte. 
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Aplicând principiul conducerii de către partid, ajutat de către un sis‑
tem informaţional stufos, birocratic şi inutil, conducătorii comunişti au 
exercitat o adevărată represiune (sancţiuni de partid, domiciliu forţat la 
ţară – aproape de producţie – sau chiar sancţiuni penale). Totul împotriva 
specialiştilor de data aceasta (chiaburii erau de mult istorie) care nu erau 
capabili să îndeplinească sarcinile de plan din ce în ce mai aberante în 
condiţiile unei penurii cronice de resurse de tot felul.

În contrapondere modul de confecţionare a eroilor şi fruntaşilor în 
producţie, soluţii pentru producţii record, telegrame adresate conducerii 
superioare de partid, lui Nicolae Ceauşescu în care se raportau producţii abe‑
rante de grâu, dar şi de gogoşari, pătlăgele, vinete, castraveţi etc.

Lucrarea, bogat ilustrată, asistată de numeroase anexe‑document, 
abundă de informaţii, note de subsol care întregesc „fresca” de ansamblu 
a managementului de către partidul comunist a agriculturii socialiste din 
Dobrogea în cei 40 de ani de existenţă.

O carte‑document, pe cât de necesară pe atât de oportună într‑o peri‑
oadă în care nostalgia unui sistem de agricultură nedrept şi falimentar sunt 
din ce în ce mai des utilizate ca reper de comparaţie cu actualele neîmpli‑
niri în domeniu.




