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Notă asupra ediției 

  

 Deși începînd cu Congresul IX al PCR documentele oficiale 

vorbesc despre necesitatea unui volum care să cuprindă întreaga 

istorie a mișcării muncitorești și a Partidului Comunist din 

România, acesta a rămas întotdeauna la stadiul de deziderat. Lipsa 

unei atare sinteze a fost suplinită de volume de o certă valoarea 

științifică, dar care acopereau numai anumite perioade ale mișcării, 

lăsînd însă goluri importante care nu fuseseră acoperite exhaustiv la 

momentul dărîmării regimului în 1989 (în mod semnificativ 

activitatea PSD în anii dinaintea primul război mondial și activitatea 

PCR în timpul celui de-al doilea război mondial).  Și asta în ciuda 

unei bogate colecții de articole cu privire la istoria mișcării 

muncitorești inserate în diverse reviste științifice, care ar fi trebuit să 

ușureze munca compilatorilor unei sinteze a istoriei partidului.  

 Prin urmare, în special după 1989, singurele cărți de referință 

asupra mișcării muncitorești și a partidului comunist au rămas cele 

scrise de adversarii săi ideologici, care, atunci cînd nu conțin falsuri 

flagrante (vezi cazul lui Ghiță Ionescu), promovează interpretări 

nefalsificabile, bazate în principal pe bîrfe și presupuse confesiuni 

personale ce nu pot fi verificate documentar (Frunză, Tismăneanu). 

Chiar și încercările de a da o formă științifică unei istorii anti-

comuniste a Partidul Comunist Român se remarcă prin folosirea 

abuzivă a “mărturiilor” diverșilor  adversari ai regimului, ori prin 

citarea necritică a falsurilor colportate de autorii din prima 

categorie, dar mai ales prin promovarea mitului unei Românii 

interbelice pașnice, prospere și presupus democratice. 

 Pentru a lupta împotriva acestei denaturări a istoriei mișcării 

muncitorești, intens promovate de media contemporană burgheză de 

toate nuanțele, și pentru a aniversa cei 100 de ani scurși de la 

înființarea PCR, am considerat nimerit re-editarea unei proiect de 

sinteză a Istoriei Partidului Comunist Român alcătuit în anii imediat 

următori Congresului IX. Acesta acoperă istoria mișcării de la 

începuturi pînă la acest congres. Fiind doar o machetă, sinteza este 

lipsită în mare de aparatul critic necesar unei lucrări cu adevărat 

științifice. Cu toate acestea considerăm că ea este utilă 
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simpatizanților mișcării muncitorești și socialiste de astăzi pentru a 

le deschide și o altă perspectivă asupra propriei istorii. 

 Tributară perioadei în care a fost alcătuită, sinteza de față are 

și anumite minusuri pe care dorim să le subliniem. În primul rînd se 

cuvine subliniat tonul vădit anti-sovietic, nedemn pentru istoria 

tradițiilor de solidaritate între mișcarea muncitorească de la noi cu 

cea din Rusia si apoi Uniunea Sovietică. Astfel, sinteza 

minimizează sprijinul sovietic acordat comuniștilor români în 

perioada interbelică și exagerează aspectele negative datorate 

aplicării principiilor centralismului democratic la nivelul mișcării 

comuniste internaționale. O anumită exaltare naționalistă se remarcă 

de asemenea, prin omiterea sau prezentarea negativă a participării 

membrilor naționalităților conlocuitoare alături de muncitorii 

români în lupta pentru idealul  comunist, prin condamnarea 

principiului leninist al dreptului naționalităților la autodeterminare 

(spre exemplu, lipsește orice referire la răscoala de la Tatar-Bunar). 

Probabil acesta este și motivul pentru accentele apologetice cu 

privire la PSDR-ul interbelic, fiind trecută sub tăcerea colaborarea 

conducătorilor săi de dreapta cu dictatura carlistă și antonesciană/ 

Toate aceste sunt cauzate probabil de perioada de maximă încordare 

survenită in relațiile româno-sovietice în intervalul 1964-1968. 

Alcătuită curînd după decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, sinteza 

păcătuiește de asemenea prin minimalizarea rolului acestui sincer 

luptător comunist în istoria mișcării muncitorești începînd cu anii 

1930. Numele lui apare arareori și mai tot timpul doar într-o 

înșiruire de membri ai partidului. Paradoxal, sinteza preia totuși 

perspectiva impusă de Dej asupra disputelor din partid care au dus 

la eliminarea din conducerea statului și din partid a Anei Pauker, a 

lui Vasile Luca și a lui Teohari Georgescu. Este de remarcat în 

sfîrșit prezentarea corectă a rolului lui Nicolae Ceaușescu în cadrul 

mișcării, departe de exagerările de mai tîrziu și cu totul străină de  

rușinosul cult al personalității din deceniul 8. Un semn că în 

perioada alcătuirii acestei sinteze conducerea partidului încă se 

exercita colectiv, cum se cuvine unei mișcări comuniste. 
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 Re-editarea de față încearcă să fie cît mai fidelă ediției 

originale. S-au corectat greșelile evidente de gramatică și cele de 

ortografie, păstrîndu-se însă în citate variantele ortografice 

originale, chiar dacă acestea nu mai reprezintă azi norma limbii. S-a 

încercat pe cît posibil păstrarea paginației originale, deși acest lucru 

nu a fost întotdeauna posibil. Notele de subsol au fost reproduse 

întocmai, fără verificarea corectitudinii titlurilor, edițiilor sau 

paginilor. 

 Sperăm că această ediție digitală să fie de folos 

simpatizanților stîngii contemporane și să ajute la combaterea 

diverselor mituri colportare cu privire la partidul comunist în ultimii 

30 de ani. Sperăm ca pe viitor un colectiv va relua efortul de a crea 

o sinteză a mișcării muncitorești și socialiste din România, 

eliminând minusurile acestei ediții și, mai important, completînd în 

spirit partinic sinteza cu cei cca. 50 de ani care nu sunt acoperiți de 

lucrarea de față. 

 

B.B. 

23 August 2021
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DEZVOLTAREA MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI  

DIN ROMÂNIA ÎN A DOUA JUMĂTATE  A 

SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI LA 

ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA  
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TRĂSĂTURI ALE DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI ÎN A 

DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
 

 

Formarea proletariatului ca clasă socială și apariția mișcării 

muncitorești în țara noastră au avut loc în cea de-a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, perioadă de adînci prefaceri social-economice 

și bogată în evenimente istorice. 

În pragul intrării în a doua jumătate a secolului trecut, la 

1848, în cele trei țări române — Țara Românească, Transilvania și 

Moldova — a izbucnit revoluția. Continuînd tradițiile luptelor 

sociale anterioare, în cadrul cărora un loc principal l-a avut răscoala 

din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, dînd glas frămîntărilor 

populare ale unei întregi perioade, revoluția de la 1848 a românilor 

a fost totodată parte integrantă a mișcării revoluționare europene. 

Căpătînd în Țara Românească și Transilvania un caracter burghezo-

democrat, revoluția de la 1848 a deschis epoca modernă a istoriei 

poporului român. În cursul ei s-au afirmat deziderate esențiale ale 

dezvoltării țărilor române; necesitatea abolirii iobăgiei și respectiv 

împroprietărirea țăranilor, realizarea unității naționale, cucerirea 

independenței. 

În timpul revoluției rolul de hegemon i-a revenit burgheziei 

care — cu toate oscilațiile de care a dat dovadă încă în acea 

perioadă — s-a manifestat ca o forță socială progresistă. 

Masele largi ale poporului — țărănimea, meșteșugarii și 

elementele muncitorești de la orașe — au format baza și au 

imprimat caracterul de masă al mișcării pentru progresul social-
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economic și politic al țării. Evenimentele revoluționare au relevat 

figuri luminoase, însuflețite de un cald patriotism, de idealuri 

democratice și progresiste. În rîndurile lor, în prim plan s-a situat 

marele revoluționar democrat Nicolae Bălcescu, a cărui operă și 

activitate au dat expresie cerințelor obiective ale dezvoltării 

poporului român în epoca respectivă. Bălcescu s-a afirmat ca 

apărător ferm al eliberării și împroprietăririi țăranilor. În concepțiile 

sale un loc central îl deținea ideea unității naționale a țărilor române. 

„Că dacă această revoluție ar ajunge a fi realizată — scria el — ar 

mai rămîne românilor de îndeplinit încă două altele, una pentru 

adîncirea unității naționale și alta pentru neatîrnare națională”. 

Factorul principal în asigurarea victoriei revoluției, după Bălcescu, 

era mobilizarea maselor pentru apărarea cuceririlor revoluționare. În 

pleiada figurilor înaintate ale revoluției își înscriu numele, de 

asemenea, Avram Iancu, Mihail Kogălniceanu, Al. Golescu-

Arăpilă, Gh. Barițiu, Eftimie Murgu, C. A. Rosetti, Cezar Bolliac, 

Al. Ioan Cuza, Simion Bărnuțiu și alții. 

Revoluția burghezo-democrată, deși nedesăvîrșită, a 

constituit o etapă importantă în procesul de dezvoltare a României 

moderne, creînd condiții pentru evoluția ulterioară social-economică 

și politică a țării. 

În deceniul care a urmat revoluției de la 1848 s-a realizat unul 

din dezideratele fundamentale ale națiunii române: punerea bazelor 

statului național unitar prin unirea Țării Românești cu Moldova, în 

anul 1859. Premisele obiective ale acestui act istoric fuseseră 

pregătite de către evoluția forțelor materiale de producție și 

încununa o largă mișcare de masă în care-și găsea expresie 

dezvoltarea conștiinței naționale. Unirea Principatelor Române a 

înlesnit, prin crearea unei piețe comune, creșterea mai intensă a 

economiei țării. Noul stat dispunea de resurse naturale și umane mai 

mari, alcătuind un cadru social-economic și național apt de a 

stimula — în condiții mult mai favorabile decît cele anterioare — 

dezvoltarea forțelor de producție, a economiei țării. Totodată, 

Unirea a înmănuncheat forțele culturale ale celor două țări române 

și a impulsionat afirmarea unitară și pe o scară mai largă a valorilor 

culturale naționale. Pe plan literar, după Unire, creația marilor 
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scriitori Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca 

Caragiale, George Coșbuc și alții a marcat o etapă importantă în 

dezvoltarea literaturii române, dîndu-i strălucire artistică și 

îmbogățindu-i conținutul. 

Crearea statului național modern român a reprezentat o 

premisă esențială în lupta pentru cucerirea independenței de stat și a 

polarizat aspirațiile de unitate ale românilor aflați încă sub 

dominație străină. 

Problema centrală a dezvoltării social-economice a țării o 

constituia în această perioadă necesitatea desființării privilegiilor 

boierești și împroprietărirea țărănimii. Dezbaterea problemei agrare 

a dominat, după Unire, viața politică a țării. În anul 1864, prin 

eforturile partizanilor împroprietăririi din Adunarea Națională, în 

fruntea cărora se aflau domnitorul Al. I. Cuza și M. Kogălniceanu, a 

fost înfrîntă opoziția boierimii conservatoare și legiferată reforma 

agrară. 

Țăranii au fost eliberați de iobăgie; 467 800 de familii au 

primit o suprafață de 1 700 000 ha de pămînt. Reforma agrară din 

1864, avînd un conținut economic burghez, a fost o verigă 

importantă în statornicirea și dezvoltarea relațiilor capitaliste de 

producție. Însăși abolirea dependenței personale a jucat în acest sens 

un însemnat rol, munca forțată a clăcașilor urmînd să fie înlocuită 

cu forța de muncă a țăranilor liberi. 

Reforma a creat posibilități mai largi pentru dezvoltarea 

producției de mărfuri, atît în ceea ce privește mijloacele de 

producție cît și produsele de consum. Limitele ei au determinat însă 

o cale specifică a evoluției capitalismului în agricultură. La baza 

acestei căi se afla marea gospodărie moșierească, deținătoare — și 

în urma reformei — a majorității suprafețelor de pămînt (75%). 

O mare parte a țărănimii, lipsită de pămînt suficient, a fost nevoită 

să recurgă la arendări din masivul proprietății moșierești. S-au 

menținut, într-o măsură apreciabilă, forme semifeudale de 

producție: dijma, rușfeturile, învoieli agricole înrobitoare. Acestea 

au generat adînci contradicții în cadrul sistemului agrar, reflectate pe 

plan social prin activizarea deosebită a luptei țărănimii. 

În procesul de formare a României moderne, un rol deosebit 
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l-a avut cucerirea independenței de stat. Progresele făcute de statul 

român în domeniul economic, politic și social au evidențiat 

pregnant anacronismul suzeranității turceștii și au copt condițiile 

pentru înlăturarea acesteia. Independența de stat, proclamată la 

9 mai 1877, a fost realizată prin participarea activă a României la 

războiul din 1877–1878. Participarea României la acest război a 

avut un caracter just, de eliberare, deși atît din partea Rusiei cît și 

din partea Turciei războiul era nedrept; fiind purtat în scopul lărgirii 

sau menținerii sferelor de dominație și de influență în bazinul Mării 

Negre și în Balcani. 

Masele populare, însuflețite de idealul independenței, au 

purtat pe umerii lor principala povară a războiului și au dat dovadă 

de înalt spirit de abnegație și eroism pe cîmpul de luptă. Războiul 

din 1877–1878 și proclamarea independenței încheiau ultimul 

capitol al unei lupte seculare pe care poporul român a dus-o 

împotriva asupririi turcești. Ieșirea definitivă de sub dependența 

turcească a asigurat burgheziei posibilitatea de a dezvolta industria, 

precum și dreptul statului român de a încheia nestingherit tratate 

comerciale cu alte țări, ceea ce a contribuit la încadrarea României 

în circuitul economic european. 

Pe planul dezvoltării economice în această perioadă în 

industrie a avut loc trecerea de la cooperația simplă și producția 

manufacturieră la producția mecanizată, bazată pe folosirea 

mașinilor. Schimbările în domeniul tehnicii de producție și, legat de 

aceasta, în acela al relațiilor sociale, reflectau procesul de înfăptuire 

a revoluției industriale. Ritmul de înființare a întreprinderilor 

industriale mari, cu cel puțin 25 de lucrători și cu un capital de cel 

puțin 50 000 de lei, a fost avantajat de prevederile legii pentru 

încurajarea industriei naționale din 1887. 

Bilanțul dezvoltării economiei capitaliste, în general, și al 

industriei mari, în special, la sfîrșitul secolului al XIX-lea este 

ilustrat de existența în România a 410 întreprinderi, avînd în medie 

cîte 75 de muncitori, prin creșterea rețelei de cale ferată la mai mult 

de 3 000 km, prin formarea și extinderea sistemului bancar și a 

societăților pe acțiuni, prin creșterea de aproape 3 ori a comerțului 

exterior. Bugetul statului între 1880–1900 a crescut de aproape două 
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ori. Cu toate progresele înregistrate, România continua să rămînă o 

țară cu o economie de nivel scăzut, lipsită de ramuri de importanță 

vitală, ca: industria siderurgică, cea constructoare de mașini etc. 

Majoritatea producției industriale era furnizată de ramurile 

industriei ușoare. 

Pe teritoriile românești aflate sub dominație străină s-au 

înregistrat procese similare. În Transilvania, de exemplu, la sfîrșitul 

veacului trecut se aflau 379 de fabrici cu peste 100 de muncitori 

fiecare, iar rețeaua căilor ferate însuma aproape 4 000 km. Unul din 

fenomenele majore ale dezvoltării industriei extractive a 

Transilvaniei în perioada aceasta îl reprezenta creșterea importanței 

bazinului carbonifer din Valea Jiului. Dacă în 1880 s-au extras 

472 000 tone de cărbune, în 1900 se extrăgeau peste 1 500 000 de 

tone, dintre care mai mult de 800 000 în Valea Jiului. 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea s-au profilat unele 

centre industriale și muncitorești. București, centrul politic, 

administrativ și cultural al țării, era în același timp și centrul 

industrial și proletar cel mai important. Condițiile prielnice 

dezvoltării industriale și implicit formării unui contingent puternic 

al clasei muncitoare a oferit Valea Prahovei, datorită căilor de 

comunicație, a bogatelor surse de materie primă și cursurilor de ape. 

Porturile dunărene — Brăila, Galați și Tr. Severin, prin care se făcea 

un intens comerț de cereale, concentrau un număr însemnat de 

muncitori, ocupați în transport sau în industrie. În Transilvania și 

Banat s-au format, de asemenea, unele centre industriale și 

proletare. Aradul, Oradea și Clujul, de pildă, concentrau în 1890 

peste 35% din numărul total al muncitorilor ocupați în marea 

industrie prelucrătoare. Dezvoltate erau și centrele miniere de pe 

Valea Jiului și din județul Caraș-Severin. 

În peisajul industrial al țării la sfîrșitul secolului al XIX-lea și 

începutul secolului al XX-lea se remarca prezența unor întreprinderi 

cu un număr relativ ridicat de muncitori — peste 500 — cum erau: 

Atelierele C.F.R. și Arsenalul armatei din București, Uzinele Lemaître 

și Vulcan, Fabrica de cherestea Goetz din Galați, cele 4 fabrici de 

zahăr — Chitila, Roman, Mărășești, Brînceni (Teleorman). Din 

Transilvania menționăm întreprinderile metalurgice din Reșița și 
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Hunedoara și Fabrica de vagoane din Arad, centrele de exploatare 

minieră de la Anina și Lupeni. 

Evoluția capitalistă a României în cea de-a doua jumătate a 

secolului trecut a dus la adînci transformări în structura socială și în 

dispunerea forțelor de clasă. Relațiile dintre clase au devenit mai 

complexe, s-a diversificat și dezvoltat viața politică și ideologică, s-

a modernizat în sens burghez aparatul administrativ, întregul 

mecanism de stat. 

În economia agrară, trăsăturile care o caracterizau erau 

puternic înrîurite de larga răspîndire a rămășițelor feudale. 

Problema agrară, a cărei esență consta în lichidarea proprietății 

moșierești și desființarea moșierimii ca clasă, se ridica spre 

rezolvare cu o deosebită acuitate, ca o problemă fundamentală a 

dezvoltării țării. 

Pătrunderea capitalismului în agricultură pe calea 

reformelor a determinat însă schimbări și în viața satului. În 

această ramură a economiei naționale erau folosite, deși în număr 

cu totul redus, dar cu o evidentă tendință de creștere, unele mașini 

și unelte perfecționate. Structura socială a satului suferea 

importante modificări. Moșierimea participa tot mai activ pe piața 

internă și internațională a producției de cereale. Fiind exponentă a 

unor forme de proprietate și de relații de producție depășite 

istoricește, moșierimea constituia clasa cea mai reacționară a 

societății; ea era refractară aplicării oricăror reforme care îi 

știrbeau interesele și se opune vehement schimbărilor progresiste 

și democratice. 

În rîndurile țărănimii se accentua procesul de diferențiere; 

se întărea din punct de vedere economic burghezia satelor; un 

număr crescut de țărani îngroșa rîndurile țărănimii sărace și ale 

proletariatului agricol. Masele țărănești, lipsite de pămînt și de 

drepturi politice, supuse unei crîncene exploatări din partea 

moșierilor și arendașilor, s-au ridicat în numeroase rînduri la 

luptă pentru condiții mai bune de viață, pentru dreptate socială. 

Deși reprezenta o puternică forță progresistă a societății, 

țărănimea, fiind lipsită de organizare, nu-și putea pune în valoare 

întregul potențial revoluționar. 
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Rezultatul esențial, pe plan social, al evoluției capitalismului 

în România a fost dezvoltarea celor două clase noi: burghezia și 

proletariatul. 

Fizionomia de clasă a burgheziei a cunoscut schimbări 

evidente de-a lungul evoluției sale. Legată de formele producției 

capitaliste, burghezia era interesată în dezvoltarea economiei 

industriale, a comerțului, transporturilor, în folosirea științei și 

tehnicii în producție, ceea ce corespundea cerințelor obiective ale 

progresului societății. După revoluția de la 1848 o parte a 

burgheziei, încă slab dezvoltată din punct de vedere economic, a 

pășit pe calea compromisului și a alianței cu moșierimea, ceea ce a 

avut urmări negative asupra evoluției economice și sociale a țării. 

S-a intensificat exploatarea proletariatului. Ieșeau tot mai mult în 

evidență limitele de clasă ale burgheziei. Cu toate acestea, aflată încă 

în ascensiune, burghezia avea de îndeplinit un rol important în viața 

socială și politică a României. Ea a adoptat anumite măsuri de ordin 

economic și politic care au contribuit la dezvoltarea țării. 

Unele grupări ale burgheziei, în special ale păturilor 

mici-burgheze reprezentate de curentul radical — C. A. Rosetti, Gh. 

Panu, Vintilă Rosetti și alții — au continuat să susțină idei 

republicane, necesitatea democratizării regimului politic, a 

ameliorării situației maselor populare. 

O parte a intelectualității cu stare de spirit radicală a 

manifestat receptivitate față de ideile socialismului, apropiindu-se 

de mișcarea socialistă sau chiar activînd un timp în rîndurile 

acesteia. 

Gînditori cu convingeri progresiste, animați de grija pentru 

soarta țării, ca M. Kogălniceanu, A. D. Xenopol, I. Ionescu de la 

Brad etc., s-au preocupat de găsirea unor soluții pentru propășirea 

României. 

Problema desăvîrșirii unității naționale a polarizat interesele 

unor cercuri ale burgheziei din România și din provinciile românești 

aflate sub stăpînire străină; acestea au promovat o politică menită a 

contribui la realizarea dezideratelor naționale. De un larg răsunet, 

atît în Transilvania cît și în România, s-a bucurat mișcarea 

memorandiștilor, al cărei țel era să obțină drepturi politice pentru 
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românii transilvăneni. Baza de masă a mișcării de eliberare 

națională au format-o însă păturile largi ale populației românești 

exploatate și asuprite. 

În cadrul societății românești din a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea, pe lîngă burghezie, proletariat, moșierime și țărănime 

se circumscrie existența unei largi pături mijlocii — alcătuită din 

mici meseriași, negustori și alte categorii sociale. Această pătură 

socială era interesată în mod obiectiv în dezvoltarea democratică a 

țării. 

Ca urmare a progresului economiei, științei și culturii, se 

forma intelectualitatea română; cu toate contradicțiile din 

atitudinea sa politică, ea a jucat un rol de seamă în viața țării. 

Evoluția social-economică a României, în ultimii cincizeci 

de ani ai veacului trecut, purtînd pecetea compromisului dintre 

burghezie și moșierime și a împletirii de interese dintre aceste 

clase, a dus la formarea și pe plan politic a coaliției burghezo-

moșierești. 

Totalitatea trăsăturilor economico-sociale și politice ale 

României defineau un tip specific de evoluție capitalistă — 

așa-numitul regim burghezo-moșieresc. 

La conducerea statului se perindau succesiv două partide: 

partidul conservator și partidul liberal. În cadrul coaliției burghezo-

moșierești, liberalii reprezentau cu precădere interesele marii 

burghezii, în timp ce conservatorii pe cele ale moșierimii. Figura 

politică principală a partidului liberal înainte de anul 1900 a fost 

I. C. Brătianu, participant la revoluția din 1848, promotor mai ales 

al intereselor marii burghezii industriale și ale moșierimii liberale. 

În timpul celor douăzeci de ani care au precedat zorii 

secolului XX, partidul liberal a început să aibă o influență mai 

mare decît cel conservator. Reunind grupări politice cu vederi și 

tendințe de nuanțe diferite, din rîndurile partidelor de guvernămînt 

se detașau uneori dizidențe și fracțiuni care făceau viața politică 

mai agitată, dar, în fond, nu provocau schimbări în platforma de 

acțiune și în poziția față de problemele esențiale ale țării. 

Partidele de guvernămînt acționau în strînsă legătură cu 

monarhia de Hohenzollern instaurată în 1866 și reprezentată timp 
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de 48 de ani de Carol I. Expresie a regimului burghezo-moșieresc, 

legată strîns de vîrfurile exploatatoare, monarhia a contribuit activ 

la promovarea unei politici interne ostile maselor populare. 

Pe plan extern, Carol I a căutat să orienteze politica țării 

spre sfera de influență a Puterilor Centrale — Germania și 

Austro-Ungaria. După cucerirea independenței de stat a crescut 

prestigiul internațional al României și o dată cu acesta și activitatea 

diplomatică a statului. În anul 1883 Carol I a aderat, în mod secret, 

la Tripla Alianță, coaliție politică a Puterilor Centrale. Orientarea 

politicii externe era determinată pe de o parte de influența 

Germaniei în România, prin intermediul casei domnitoare, iar pe 

de alta, de teama față de politica expansionistă a țarismului. 

Cu toate acestea, trebuie făcută sublinierea că a existat un 

larg curent de opinie ostil apropierii de Austro-Ungaria, văzînd în 

dubla monarhie asupritoarea celor peste trei milioane și jumătate 

de români din Transilvania. 
 

 

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROLETARIATULUI. 

ÎNCEPUTURILE MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 
 

Factorul de cea mai mare importanță pentru destinele 

istorice ale României l-a constituit, în această perioadă, formarea 

și dezvoltarea clasei muncitoare. În cursul celei de-a doua 

jumătăți a secolului al XIX-lea clasa muncitoare a crescut 

numeric de peste 3 ori, ajungîndu-se la începutul secolului al XX-

lea la aproximativ 265 000 de persoane ocupate în industria 

prelucrătoare și extractivă (pe întreg teritoriul țării). Elementul 

esențial în procesul de formare și dezvoltare a noii clase îl 

constituia proletariatul modern de fabrică. El reprezenta 

aproximativ 30% din numărul total al clasei muncitoare. De 

apariția proletariatului industrial este strîns legată nașterea 

mișcării muncitorești și dezvoltarea acesteia pe făgașul luptei de 

clasă conștiente împotriva burgheziei. 

Importanța istoriei mișcării muncitorești în cadrul istoriei 

generale a țării este determinată de locul ocupat de clasa muncitoare 
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în procesul de producție al avuției materiale și în ansamblul 

relațiilor sociale, de misiunea istorică pe care e chemată s-o 

îndeplinească: întocmirea unei societăți libere de exploatare. 

Reprezentînd rezultatul evoluției lungi și complexe a 

societății românești, mișcarea muncitorească a preluat tradițiile 

luptei revoluționare și patriotice, le-a continuat și dezvoltat pe o 

treaptă superioară. Ea are adînc înfipte rădăcinile în aceste tradiții 

democratice de luptă pentru eliberarea socială și națională. 

Clasa muncitoare din România, afirmîndu-se ca luptătoare 

pentru rezolvarea intereselor sale, era în același timp apărătoarea 

intereselor generale ale poporului român. În toate problemele 

majore ale vieții economice, sociale și politice ale țării, clasa 

muncitoare și-a formulat puncte de vedere înaintate, care 

reflectau propriile aspirații, precum și pe cele ale maselor largi 

populare. 

Situația clasei muncitoare era deosebit de grea. O serie de 

împrejurări concrete ca: menținerea rămășițelor feudale, faptul că 

muncitorii lucrau în condițiile unei înzestrări tehnice înapoiate, 

lipsa unor elementare măsuri de protecție a muncii duceau la un 

regim de crîncenă exploatare și la înrăutățirea traiului 

proletariatului. Durata zilei de muncă în întreprinderile industriale 

era de 12 și 13 ore, dar în unele ateliere muncitorii lucrau, cu 

unele întreruperi, chiar 16–18 ore. Deși munca istovitoare din 

timpul săptămînii făcea neapărat necesar repausul duminical, 

patronii și statul burghezo-moșieresc nu se preocupau, în această 

privință, de măsuri corespunzătoare. Legiferarea în 1884 în 

Transilvania și în 1897 în vechea Românie a repausului de o 

jumătate de zi pe săptămînă prevedea astfel de derogări, încît 

patronii aveau largi posibilități de a nu aplica legea. 

Nivelul salariilor era foarte scăzut; condițiile de locuit se 

reduceau adesea la barăci arhiaglomerate. Într-un manifest 

publicat de elementele înaintate din mișcarea muncitorească la 

1900, cu ocazia zilei de 1 Mai, România era denumită „țara 

salariilor mici și a muncii îndelungate și neproteguite prin nici o 

lege”. Pe fondul cruntei exploatări a maselor populare apar și mai 

contrastant luxul și risipa unui pumn de reprezentanți ai 
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burgheziei și moșierimii. Astfel, după unele date ale vremii, la 

sfîrșitul secolului al XIX-lea, 2 248 de persoane, moșieri și 

capitaliști, obțineau un venit total de 102 000 000 lei, sumă 

echivalentă venitului a 1 240 000 de persoane din rîndul maselor 

muncitoare. 

Regimul politic existent, cu sistemul electoral cenzitar pe 

care se sprijinea, îngrădea considerabil accesul clasei muncitoare, 

al maselor largi la viața politică. Deși constituția adoptată la 1866 

prevedea unele drepturi democratice, acestea erau încălcate 

adesea, abuzurile, mai ales față de țărănime, reprezentînd un 

adevărat sistem. În teritoriile aflate sub dominația străine, masa 

populației românești avea de suferit atît de pe urma exploatării de 

clasă, cît și a asupririi naționale. 
 

★ 
 

Primele forme de organizare și acțiune ale mișcării 

muncitorești din România iau naștere încă la mijlocul secolului al 

XIX-lea. Acestea au constat în crearea unor asociații de 

întrajutorare, la care participau și elemente patronale (cum au fost, 

de pildă, asociația întemeiată în 1846 la Brașov și cea din 1858 

întemeiată la București, sub denumirea Gutenberg) și în acțiuni 

spontane de rezistență ale muncitorilor împotriva exploatării. 

Cu timpul, de la mișcările spontane și izolate se ajunge la 

forme de luptă mai organizate, cu un caracter colectiv mai larg, cum 

au fost grevele dintre anii 1860–1880 de la șantierele de construcții 

ale căilor ferate (Ploiești-Predeal, Simeria-Petroșeni), din porturi 

(Brăila, Galați, Giurgiu), din bazinul carbonifer Valea Jiului etc. 

În deceniul al VIII-lea asociațiile profesionale au început să 

pună accentul pe necesitatea îmbunătățirii condițiilor de lucru și de 

trai, continuînd totodată acțiunile de ajutorare materială. Influența 

patronilor aflați în conducerea unor asociații a început să scadă. Un 

moment important în istoria organizării profesionale a clasei 

muncitoare îl constituie înființarea, în 1872, la București, a 

„Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România”. Această 

asociație era prima care își propunea să unească lucrătorii pe scară 
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națională. În procesul de formare și dezvoltare a asociațiilor 

profesionale, un rol însemnat l-a avut editarea primelor gazete 

muncitorești: „Tipograful român” (1865), „Analele tipografice” 

(1869), „Uvrierul” și „Lucrătorul român” (1872). 

Primele forme de organizare ale clasei muncitoare, precum și 

grevele muncitorești au contribuit la trezirea conștiinței de clasă a 

proletariatului. 

În ultimul pătrar din veacul al XIX-lea mișcarea 

muncitorească a cunoscut în ansamblu o evoluție ascendentă, fapt 

pus în evidență de fazele succesive ale formelor de organizare 

profesională și politică pe care le-a parcurs, de intensificarea 

activității pe tărîm ideologic și de creșterea înrîuririi ideilor 

marxiste, de activizarea luptei de clasă împotriva exploatării 

capitaliste. 
 

 

CERCURILE SOCIALISTE PREMARXISTE. 

PĂTRUNDEREA ȘI RĂSPÎNDIREA MARXISMULUI 

ÎN ROMÂNIA 
 

Dezvoltarea mișcării muncitorești este legată indisolubil de 

pătrunderea și răspîndirea ideilor socialiste în țara noastră. 

Afirmarea unor idei progresiste, democratice de către gînditorii 

români înaintați, ca și faptul că mișcarea revoluționară de la noi s-a 

dezvoltat în strîns contact cu mișcarea revoluționară internațională, 

au creat un climat favorabil răspîndirii ideilor socialiste. Acestea au 

fost receptate în România încă din faza utopică a socialismului. 

Teodor Diamant, inițiatorul falansterului de la Scăeni-Prahova 

(1835–1836) era una din figurile reprezentative pe plan european 

ale socialismului utopic fourierist. Intelectuali și militanți ai 

generației de la 1848, ca Cezar Bolliac, Ion Ionescu de la Brad, C. 

A. Rosetti, au manifestat un viu interes pentru ideile socialiste. 

Lucrări de analiză și sinteză ale lui Nicolae Bălcescu cu privire la 

problemele economice, sociale și politice ale Principatelor Române 

au fost cunoscute de Karl Marx, care le-a utilizat chiar în opera sa 

fundamentală „Capitalul”. 
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Activitatea Internaționalei I, proclamarea Comunei din Paris 

au favorizat o mai bună cunoaștere a ideilor socialiste de către 

intelectualii cu stare de spirit înaintată; unii dintre ei, ca Mircea 

Rosetti, Gh. Panu, Vasile Conta, Zamfir Arbore, au participat la 

secțiile Internaționalei I. În presa românească a vremii au apărut 

numeroase știri referitoare la Internaționala I, la conducătorul ei — 

K. Marx. Organele de presă democratice și progresiste semnalau, nu 

fără o nuanță de simpatie, unele principii formulate de prima 

Internațională. 

În Transilvania, influența Internaționalei I s-a manifestat 

chiar în mediul muncitoresc. O semnificație deosebită a avut-o 

crearea la Timișoara a unei secții a Internaționalei, în frunte cu 

Carol Farcaș și Gheorghe Ungureanu, care reunea zeci și sute de 

muncitori din această parte a țării. 

Muncitorii și intelectualii democrați au început să se 

intereseze de ideile socialiste și de lupta clasei muncitoare din alte 

țări, de problemele mișcării muncitorești internaționale. Peste 900 

de români au participat la apărarea Republicii franceze împotriva 

armatelor prusace, iar o parte din aceștia s-au înrolat în batalioanele 

de luptă ale Comunei din Paris, în 1871. 

În această perioadă în România au început să circule lucrări 

de bază ale întemeietorilor socialismului științific ca: „Manifestul 

Partidului Comunist”, „Capitalul”, „18 Brumar al lui Ludovic 

Bonaparte” etc. 

La începutul deceniului al VIII-lea se remarcă acțiunile 

organizate cu caracter propagandistic socialist ale unor tineri 

intelectuali. Puțin după aceasta, în anii 1874 și 1875, au apărut 

primele cercuri socialiste, mai întîi la București și Iași, apoi la 

Ploiești, Tulcea etc. La activitatea cercurilor socialiste au participat 

intelectuali militanți, ca Eugen Lupu, V. Gh. Manicea, I. Stăuceanu, 

cărora li s-au adăugat Nicolae Codreanu, Constantin 

Dobrogeanu-Gherea, Zamfir Arbore-Ralli, iar mai tîrziu Sofia și Ion 

Nădejde, C. Mille și alții. Reprezentanții acestor cercuri au 

manifestat interes crescînd față de mișcarea muncitorească 

internațională, față de operele lui K. Marx și F. Engels. 

În concepțiile lor predominau însă, mai ales la început, ideile 
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socialiste mic-burgheze, utopice, în special cele de nuanță 

narodnică. De aceea aceste cercuri sînt considerate socialiste 

premarxiste. Membrii lor se preocupau mai ales de țărănime, de 

îmbunătățirea situației acesteia, relevau rolul jucat de masele 

populare în viața țării, în trecutul de luptă al poporului. 

Activitatea cercurilor socialiste premarxiste marchează în 

evoluția mișcării revoluționare din România o perioadă distinctă, 

care a durat aproximativ un deceniu, importanța ei constînd în faptul 

că a pregătit terenul pentru pătrunderea și răspîndirea socialismului 

științific. Dintre participanții la aceste cercuri s-au recrutat ulterior 

unii fruntași ai mișcării socialiste. 

Manifestînd o înțelegere adîncă față de necesitățile istorice de 

dezvoltare a țării și un patriotism fierbinte, cercurile socialiste 

premarxiste au sprijinit activ lupta pentru cucerirea independenței 

de stat a României, pe care poporul nostru a dus-o în timpul 

războiului din 1877–1878. Totodată, mișcarea socialistă a subliniat, 

încă la începuturile sale, legitimitatea și importanța desăvîrșirii 

unității naționale a românilor; „...istoria și dreptul, trecutul și 

prezentul ne dau dreptul de a aspira la o Dacie română” — scria în 

1883 revista intitulată grăitor „Dacia viitoare”. 

Reprezentanți marcanți ai mișcării socialiste au arătat că 

asuprirea națională la care era supusă populația română din 

teritoriile aflate sub ocupația străină venea din partea claselor 

exploatatoare ale națiunilor dominante și au chemat la lupta înfrățită 

pe oamenii muncii de diferite naționalități pentru eliberarea socială. 

Cultivarea sentimentelor patriotice de către mișcarea socialistă 

includea, în același timp, combaterea oricăror concepții nejuste față 

de alte popoare. „Sîntem români și patrioți — scria gazeta 

„Emanciparea” din 1833 — pînă la marginea aceea care este încă 

necunoscută șovinismului, și patriotismul nostru, legitimat prin 

robia veacurilor trecute, cît și prin greutatea ce au neamurile mici de 

a trăi independente în mijlocul arsenalului european; el (patriotismul 

socialiștilor — n.n.) nu-și va manifesta ființa nici prin lovituri aduse 

drepturilor neamurilor străine, nici prin revendicările care ar fi mai 

mari decît dreptatea și adevărul istoric”. 

Pe măsura adîncirii clarificării ideologice în sînul mișcării 
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socialiste, precum și a succeselor obținute pe plan european de 

marxism în confruntarea cu alte curente socialiste nemarxiste, către 

1883–1884 se conturează trecerea evidentă a cercurilor socialiste 

din România pe pozițiile teoretice ale marxismului. Aceasta 

coincidea cu apropierea crescîndă a cercurilor socialiste, dezvoltate 

în mediul tineretului intelectual, de mișcarea revendicativă a 

proletariatului. 

Activitatea de răspîndire a marxismului, dusă de către 

numeroși socialiști români prin publicații ca: „Revista socială” — 

cel mai reprezentativ organ de presă teoretic al mișcării socialiste la 

sfîrșitul secolului al XIX-lea — (1884–1887), „Contemporanul” 

(1881–1891), „Drepturile omului” (1885, 1888–1889), ca și 

eforturile depuse pentru fundamentarea teoretică marxistă a mișcării 

socialiste române, au jucat un rol de prim ordin în procesul de 

deșteptare a conștiinței de clasă și de maturizare politică a 

proletariatului. 

Orientarea spre marxism a mișcării socialiste din România a 

fost salutată de Friedrich Engels. Primind o serie de publicații 

socialiste românești, ca, de exemplu: „Revista socială”, 

„Contemporanul”, el a făcut cunoștință cu lucrări ale socialiștilor 

români: „Ce vor socialiștii români?”, „Karl Marx și economiștii 

noștri” și altele. Îndeosebi studiul lui C. Dobrogeanu-Gherea „Ce 

vor socialiștii români?” (1886), în care erau expuse cu claritate 

principiile socialismului științific, menționîndu-se ideea dictaturii 

proletariatului, și se formulau punctele programatice ale mișcării 

socialiste din România, i-a oferit lui Engels prilejul ca în scrisoarea 

adresată din Londra la 4 ianuarie 1888 lui Ion Nădejde, unul din 

fruntașii cercului muncitorilor din Iași, să facă următoarea apreciere: 

„...Spre marea mea satisfacție, din citirea lucrărilor dv. (ale 

socialiștilor români — n.n.) am putut să mă conving că socialiștii 

din țara dv. acceptă în programul lor principiile fundamentale ale 

teoriei care a reușit să grupeze într-un singur detașament de luptă 

majoritatea covîrșitoare a socialiștilor din Europa și America, — 

teoria creată de defunctul meu prieten, Karl Marx”. 

Mișcarea și gîndirea socialistă și-au croit drum în luptă 

susținută cu reprezentanții ideologici ai claselor dominante care 
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căutau să nege însăși legitimitatea socialismului în țara noastră, 

considerîndu-l „o plantă exotică”. Întărirea mișcării socialiste, 

trecerea sa pe poziții marxiste și apropierea de mișcarea 

muncitorească, izvorîte din realitățile obiective social-economice 

ale țării, demonstrau necesitatea și viabilitatea socialismului în 

România. În disputele polemice angajate de socialiști cu 

reprezentanți ai curentelor de idei burgheze, un rol important l-au 

jucat publicațiile editate de mișcarea socialistă ca revista 

„Contemporanul”, organ de presă lunar cu un larg profil științific, 

literar și cultural, care s-a bucurat de un mare prestigiu în epocă, 

revista „Critica socială” (1891–1893) etc. 

Reprezentanții mișcării socialiste au depus o susținută 

activitate în domeniul analizei teoretice a realității social-

economice și politice din România în vederea stabilirii sarcinilor 

de ordin tactic ale social-democrației. Multe dintre punctele de 

vedere ale socialiștilor cu privire la structura și dispunerea 

forțelor de clasă din țara noastră, la procesele dezvoltării 

economice, la fizionomia și esența partidelor politice, puncte de 

vedere elaborate adesea într-o polemică ascuțită cu exponenții 

ideologici ai claselor dominante, vădesc o orientare justă, 

situîndu-se, în contextul vremii, pe pozițiile cele mai înaintate ale 

gîndirii social-politice din România. 
 

 

ACȚIUNI GREVISTE ALE PROLETARIATULUI. PRIMELE 

ORGANIZAȚII POLITICE ALE CLASEI MUNCITOARE, 

CERCURILE ȘI CLUBURILE MUNCITOREȘTI 
 

Paralel cu activitatea pe tărîm ideologic, mișcarea 

muncitorească s-a afirmat cu mai multă putere în domeniul 

organizării profesionale și politice, precum și al luptei dintre 

muncă și capital. 

În ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea acțiunile 

clasei muncitoare se impun în viața socială. Puternica grevă din 

1888 de la Atelierele căilor ferate din București, pregătită de către 

asociația profesională a muncitorilor ceferiști, a căpătat caracterul 
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unui ascuțit conflict de clasă. Ea a cuprins aproape pe toți cei 900 

de lucrători ai atelierelor și a prilejuit manifestări de puternică 

solidaritate pe plan național, precum și peste hotare. Mișcările 

greviste ale lucrătorilor din portul Brăila (1884), cele ale 

muncitorilor tipografi din București (1886, 1888) dovedesc 

creșterea potențialului de luptă a clasei muncitoare. În 

Transilvania și Banat, grevele lucrătorilor de la manufacturile de 

tutun din Cluj (1882), ale minerilor de la Drencova (1889–1890), 

Doman și Secul (1889) și ale altor categorii de muncitori se 

desfășurau cu tenacitate, durînd uneori luni întregi. Axate în 

special pe revendicări economice, grevele din deceniul 

premergător creării partidului politic al clasei muncitoare au 

antrenat un număr relativ ridicat de participanți. Astfel, greva din 

portul Brăila (1884) a cuprins peste 1 200 de lucrătorii, fiind 

însoțită de manifestații de stradă, în cursul ei producîndu-se și 

ciocniri cu armata. 

 Un alt element care în acest deceniu a ieșit în relief cu 

mai multă forță decît înainte a fost manifestarea crescîndă a 

spiritului de solidaritate a muncitorilor în desfășurarea mișcării 

reviste. Elocventă în acest sens este solidaritatea tipografilor din 

țară cu lupta celor din București. Măsurile represive luate de 

cercurile guvernante împotriva greviștilor au învățat pe muncitori 

să deslușească mai bine, în lupta practică, caracterul de clasă al 

aparatului statului burghezo-moșieresc. 

Desfășurarea procesului organizării mișcării muncitorești și 

socialiste a favorizat întrepătrunderea elementului muncitoresc cu 

cel socialist intelectual în cadrul unor organizații cu caracter 

proletar socialist, care se deosebeau de cercurile socialiste 

anterioare, formate din intelectuali cu vederi democratice, 

progresiste. 

Începînd din 1887, au luat ființă la București și Iași, ulterior 

la Galați, Bacău și în alte centre ale țării, cercurile muncitorești, 

primele organizații cu caracter politic ale clasei muncitoare. Pe 

temeiul cercurilor muncitorești, care desfășurau o vie activitate 

organizatorică și propagandistică prin organele de presă de care 

dispuneau, conferințe etc., a început să se realizeze procesul unirii 
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mișcării muncitorești cu socialismul științific, proces îndelungat, 

care își va găsi o expresie deplină la începutul celui de-al treilea 

deceniu al secolului XX în crearea partidului marxist-leninist, 

consecvent revoluționar, al clasei muncitoare. 

Pe lîngă susținerea acțiunilor revendicative cu caracter 

economic ale clasei muncitoare, cercurile muncitorești au 

participat la alegerile parlamentare din 1888, cu care prilej a fost 

lansat primul manifest electoral al mișcării socialiste. Ele au reușit 

să trimită doi deputați în parlament, ceea ce în împrejurările de 

atunci reprezenta o importantă victorie politică. 

Foarte activ s-au manifestat cercurile muncitorești în timpul 

puternicei răscoale a țăranilor din 1888. Cauzele obiective care au 

generat această răscoală le-au constituit adîncirea contradicțiilor 

sistemului agrar, intensificarea exploatării țărănimii, condițiile 

apăsătoare ale învoielilor agricole. Ascuțișul luptei țărănimii era 

îndreptat împotriva rămășițelor feudale, în primul rînd împotriva 

marii proprietăți moșierești. Centrul răscoalei a fost în județele din 

vecinătatea Capitalei, unde ea a cunoscut maximum de intensitate, 

însă mișcări țărănești s-au semnalat și în numeroase alte regiuni ale 

țării. Coloanele răsculaților ajungeau uneori la cîteva mii de inși, 

care porneau împotriva conacelor moșierești, ardeau cancelariile 

administrațiilor, unde se păstrau condicile de învoieli agricole, 

împărțeau produsele din hambarele moșierilor. Ridicîndu-se în 

apărarea țăranilor, cercurile muncitorești au condamnat 

represiunea sîngeroasă dezlănțuită de guvernul conservator-

junimist. Se remarcă în special poziția înaintată adoptată de Cercul 

muncitorilor din București. În manifestul lansat în timpul 

evenimentelor revoluționare din primăvara anului 1888 se scria: 

„Muncitori! Numai voi știți ce-i amarul, numai voi știți ce va să 

zică robia muncii, numai voi puteți să înțelegeți pe cei care, 

desperați de lipsă și nedreptate, s-au răsculat... Voi trebuie să 

strigați cînd ea (țărănimea — n.n.) e împușcată, datoria voastră e să 

ridicați glasul”. Tot la București s-a luat inițiativa convocării unei 

adunări de protest împotriva politicii guvernamentale de 

represiune, adunare la care erau chemați să participe lucrători de 

toate breslele. 
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În 1889, mișcarea muncitorească din România a participat 

prin mai mulți delegați — C. Mille, dr. D. Voinov, I. Mani, E. 

Racoviță și alții — la Congresul de constituire a Internaționalei a II-

a întrunită la Paris. În atenția forului internațional socialist a fost 

ridicată de un delegat român problema luptei de clasă la sate în 

România, argumentată prin răscoala din 1888, fapt consemnat în 

protocolul Congresului. Hotărîrile Congresului Internaționalei a II-

a, printre care cea referitoare la sărbătorirea zilei de 1 Mai, au fost 

adoptate și puse în practică încă din 1890 pe întreg teritoriul țării 

noastre. 

În anul 1890 s-a făcut încă un pas înainte pe linia organizării 

politice a clasei muncitoare, prin transformarea Cercului 

muncitorilor din București în Clubul muncitorilor, care a reunit un 

număr mai mare de muncitori, a fost conceput pe baze mai largi, a 

editat importantul organ de presă „Munca”. El își propunea să 

servească drept „sîmbure în jurul căruia să se organizeze toate 

puterile partidului muncitoresc”. Și în alte centre din țară au luat 

ființă cluburi muncitorești care au editat organe proprii de presă. 

O activitate intensă au desfășurat cluburile muncitorești pe 

tărîm ideologic. În acest sens se relevă munca de traducere și editare 

în limba română a unor opere ale întemeietorilor socialismului 

științific, acțiune care a jucat un rol deosebit în propagarea ideilor 

marxiste în mișcarea muncitorească. Au fost răspîndite lucrări ca 

„Manifestul Partidului Comunist”, „Originea familiei, a proprietății 

private și a statului”, „Dezvoltarea socialismului de la utopie la 

știință”. 

Anii 1890–1893 au marcat o perioadă de intensă activitate 

desfășurată de organizațiile muncitorești — cluburi, asociații 

profesionale — în cadrul căreia pe prim plan se ridica ideea 

întemeierii partidului politic al clasei muncitoare. 

În același timp cu intensificarea activității organizațiilor cu 

caracter socialist, avea loc o dezvoltare a asociațiilor profesionale. 

Spre deosebire de asociațiile de ajutor reciproc de la începuturile 

mișcării muncitorești, asociațiile profesionale alcătuite spre sfîrșitul 

veacului trecut erau bazate pe principii de clasă și ale 

internaționalismului proletar. 
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CREAREA ȘI ACTIVITATEA PARTIDULUI SOCIAL-

DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN ROMÂNIA 1893–1899 

 

După o îndelungată muncă pregătitoare, la sfîrșitul lui 

martie 1893, la București s-au deschis lucrările Congresului de 

constituire a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din 

România. La Congres au participat 54 de delegați, reprezentînd 

cluburile și asociațiile profesionale muncitorești. Muncitorimea din 

Capitală și din restul țării a întîmpinat cu entuziasm Congresul. 

Organizații socialiste și revoluționare din diferite țări (Rusia, 

Franța, Germania, Bulgaria, Austria, Italia, Spania) au salutat 

Congresul. 

Obiectivul principal al lucrărilor Congresului l-a constituit 

dezbaterea și adaptarea programului partidului. 

Acest program avea o parte teoretică și una de revendicări 

practice. Partea teoretică cuprindea o caracterizare a societății 

capitaliste din România, sublinia problemele specifice ale 

dezvoltării social-economice a țării și încerca să definească legile 

evoluției societății românești, pornind de la teza — care s-a dovedit 

a fi eronată — a dezvoltării țărilor înapoiate în orbita celor înaintate. 

Programul accentua asupra rolului istoric al clasei muncitoare 

și a sarcinii social-democrației „de a organiza proletariatul, de a 

organiza poporul muncitor” și a-l mobiliza la lupta în vederea 

îndeplinirii misiunii ce revenea proletariatului. Trecerea mijloacelor 

de producție din mîinile exploatatorilor în proprietatea întregului 

popor și desființarea claselor sociale erau țelurile finale pe care 

P.S.D.M.R. își propunea să le realizeze. Pentru prima dată în istoria 

României se afirma ca principiu programatic al unui partid politic 

„întemeierea societății socialiste”. 

Programul de revendicări practice, „de acțiune imediată”, 

avea un conținut general-democratic, corespunzător etapei istorice. 

Astfel, în scopul stabilirii unei situații prielnice „pentru 

întemeierea unei societăți socialiste”, partidul își propunea să lupte 

pentru obținerea votului universal, egal și direct. Preluînd tradițiile 

de luptă ale cercurilor progresiste împotriva formei monarhice de 

guvernămînt și a dinastiei străine, socialiștii se pronunțau în 
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principiu pentru un regim republican. 

În vederea îmbunătățirii situației maselor muncitoare se 

prevedeau; opt ore de muncă, respectarea repausului duminical, 

Interzicerea muncii copiilor și reglementarea muncii femeilor, 

învățămîntul gratuit, obligatoriu și integral pentru toți copiii, 

răscumpărarea marii proprietăți moșierești și arendarea pămîntului 

la țărani, prin intermediul comunelor etc. P.S.D.M.R. preconiza 

industrializarea ca drum menit a favoriza creșterea puterii 

economice a țării și progresul general, în limitele societății 

existente. 

Prin principiile pe care le enunța în programul său, 

P.S.D.M.R. se deosebea fundamental de celelalte partide politice 

din România. Crearea P.S.D.M.R. a fost rezultatul dezvoltării 

mișcării muncitorești organizate timp de peste două decenii, al 

răspîndirii socialismului științific în România; a constituit un 

moment însemnat în istoria luptelor sociale și politice din țara 

noastră. Prin aceasta s-a lărgit și s-a adîncit procesul de organizare și 

de afirmare a proletariatului pe arena politică a țării. Înființarea 

P.S.D.M.R. a stimulat, de asemenea, propaganda ideologiei 

socialiste, răspîndirea în cadrul mișcării muncitorești a concepției 

marxiste despre lume și viață. 

P.S.D.M.R. a ținut în total 6 congrese la care s-au dezbătut 

probleme centrale ale activității sale, s-a stabilit poziția partidului 

față de evenimentele politice și sociale mai importante. La 

Congresul al II-lea (1894) al P.S.D.M.R. s-au discutat chestiunile 

legate de lupta pentru obținerea votului universal și ale organizării 

de cluburi socialiste în mediul sătesc. 

Un congres important prin dezbaterile purtate și hotărîrile 

luate a fost Congresul al V-lea al P.S.D.M.R. (1898), care a 

impulsionat activitatea partidului. Aria de răspîndire a cluburilor 

muncitorești, care formau nucleele focale ale partidului, s-a lărgit, 

deși fluctuația în privința funcționării cluburilor nu a putut fi 

înlăturată. 

S-a tipărit cotidianul socialist „Lumea nouă” (1894–1900), 

s-au organizat cercuri de studii cu caracter ideologic, s-a continuat 

munca de răspîndire a socialismului științific. Păstrîndu-și 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

28 

 

independența în problemele de tactică, P.S.D.M.R. admitea 

posibilitatea unor alianțe electorale cu fracțiuni ale partidelor 

burgheze. 

În timpul activității P.S.D.M.R. a fost continuată organizarea 

proletariatului în asociații profesionale, mișcarea grevistă și alte 

acțiuni de clasă ale proletariatului — întruniri și demonstrații, 

campanii de presă antidinastice și antimilitariste — au căpătat o mai 

mare frecvență și au fost în general mai bine pregătite și organizate 

decît în perioada anterioară. Alături de acțiunile greviste ale 

muncitorilor din porturi și ale tipografilor, noi detașamente ale 

clasei muncitoare erau antrenate în mișcarea grevistă, ca lucrătorii 

de la unele întreprinderi din industria lemnului, cei din industria 

ușoară etc. Activizarea mișcării greviste s-a produs mai ales în 

ultimii ani de existență a P.S.D.M.R. 

Deși a înregistrat succese însemnate în vremea cît a existat și 

a activat P.S.D.M.R., mișcarea muncitorească a întîmpinat o serie 

de piedici și de greutăți de pe urma cărora s-a resimțit. Conceput ca 

un partid caracteristic perioadei de dezvoltare a Internaționalei a 

II-a, P.S.D.M.R. a acționat în general în limitele coordonatelor 

tacticii legale. Unii fruntași ai partidului, provenind din medii 

burgheze, ca V. Gh. Morțun, Ion Nădejde, Diamandi, Al. Radovici, 

I. C. Atanasiu, s-au opus metodelor revoluționare de luptă, au căutat 

să promoveze exclusivismul legalist, în ciuda efervescenței și 

combativității maselor. Conducătorii oportuniști au încercat să 

îngusteze caracterul luptei politice și s-o mențină în cadrul strict 

parlamentar, văzînd în partid mai ales un aparat de agitație pentru 

campaniile electorale. 

Concepțiile teoretice prin care căutau să argumenteze linia 

politică adoptată și moderația lor oportunistă porneau de la teza că 

România, fiind o țară înapoiată, e necesar să se dezvolte pe calea 

capitalist-burgheză. Sarcina care se punea consta, după fruntașii 

oportuniști, în a susține și conlucra pentru această dezvoltare. Se 

înțelege că numai judecînd de pe pozițiile burgheze se putea deduce 

o asemenea concluzie. În realitate, între promovarea unei politici 

corespunzătoare intereselor clasei muncitoare și dezvoltarea 

economică a țării nu exista o incompatibilitate. 
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Elementele muncitorești înaintate și intelectualii atașați 

cauzei socialismului din P.S.D.M.R. s-au străduit să imprime 

activității partidului o linie pătrunsă de spirit de clasă, combativă. 

Aceștia au luat poziție cu diferite prilejuri față de concepțiile, de 

tactica și metodele preconizate de liderii oportuniști. Militanții 

revoluționari au căutat să orienteze politica partidului spre 

problemele majore care frămîntau clasa muncitoare și celelalte 

pături sociale. Crearea unei puternice baze de susținere a partidului 

din masa muncitorilor, apărarea intereselor materiale și susținerea 

revendicărilor proletariatului constituiau principalele preocupări și 

deziderate ale elementelor înaintate din mișcarea muncitorească și 

socialistă, în rîndurile cărora își înscriu numele C. Olcescu, 

Al. Ionescu, I. C. Frimu, Panait Mușoiu, Raicu Ionescu-Rion, 

Șt. Stîncă, Iosif Nădejde-Armașu, Banghereanu, Anton Bacalbașa, 

C. Z. Buzdugan și alții. 

 O importanță deosebită în clarificarea problemelor 

sociale ale țării a avut activitatea teoretică desfășurată de Constantin 

Dobrogeanu-Gherea — una din cele mai proeminente figuri ale 

gîndirii socialiste din acea vreme din țara noastră. 

Opera lui Gherea, deși nu este ferită de unele limite și lipsuri, 

ocupă un loc de mare însemnătate în istoria științelor sociale din 

România, în răspîndirea și propaganda ideilor marxiste, în 

fundamentarea teoretică a mișcării socialiste române, în dezvoltarea 

concepției revoluționare a proletariatului. 

Atît în perioada premergătoare înființării P.S.D.M.R., cît și în 

perioada activității acestuia, mișcarea muncitorească s-a pronunțat 

pentru dezvoltarea industriei, pentru progresul tehnic în vederea 

înlăturării înapoierii economice a țării și a creării unor premise 

materiale social-economice necesare creșterii forței proletariatului și 

dezvoltării luptei de clasă. 

Dezvoltarea forțelor de producție era văzută de către 

reprezentanții mișcării socialiste în strînsă legătură cu asigurarea 

condițiilor materiale necesare victoriei clasei muncitoare. Ei arătau 

că politica liber-schimbismului convine în primul rînd moșierimii, 

interesată să-și plaseze convenabil pe piețele străine produsele 

agrare. În dezacord cu politica economică promovată de moșierimea 
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conservatoare, socialiștii se pronunțau pentru măsuri protecționiste, 

menite să contribuie la dezvoltarea industrială a țării. În același timp 

reprezentanții mișcării socialiste subliniau că politica de 

industrializare nu trebuie să lovească în interesele maselor populare, 

ca principale consumatoare, prin scumpirea produselor, așa cum 

procedau de fapt în acea perioadă clasele dominante din România. 

O preocupare majoră a P.S.D.M.R. a constituit-o problema 

agrar-țărănească. La sfîrșitul lui 1898 și la începutul anului următor 

a căpătat o amploare deosebită organizarea țărănimii în cluburi 

socialiste. Concepute ca organizații ale partidului social-democrat la 

sate, cluburile socialiste țărănești își axau activitatea mai ales pe 

revendicări general-democratice. Rețeaua cluburilor se întindea în 

sute de localități, în special din părțile de șes ale cîmpiei dunărene. 

Ele au fost focare de mobilizare a țăranilor, centre din care s-au 

dezvoltat intense mișcări țărănești. Perioada activității cluburilor la 

sate a rămas vie în conștiința țărănimii și a relevat capacitatea 

socialiștilor români de a se apropia de populația satelor. 

În istoria culturii române este bine cunoscută contribuția 

mișcării socialiste la orientarea esteticii și criticii literare pe un făgaș 

materialist. Publicistica socialistă a luat în dezbatere probleme de 

bază ale esteticii și a formulat cu profunzime și competență principii 

cu valabilitate trainică, printre care: necesitatea stabilirii relației 

dintre artă și societate, prezența tendinței în creația artistică, 

principiul unității dintre etic și estetic etc. 

Studiile polemice ale lui C. Dobrogeanu-Gherea, 

C. Ibrăileanu, Raicu Ionescu-Rion, A. Bacalbașa etc. îndreptate 

împotriva concepțiilor idealiste susținute de T. Maiorescu și alți 

junimiști au avut un mare răsunet în epocă și au impus 

superioritatea punctelor de vedere ale reprezentanților mișcării 

muncitorești, contribuind la crearea unei viguroase tradiții 

materialiste în acest domeniu. 

Principiile înnoitoare în numele cărora acționa mișcarea 

muncitorească au exercitat o puternică forță de atracție asupra unei 

întregi pleiade de intelectualii marcanți ai vremii — oameni de 

știință, literați, artiști. Personalități ale științei și culturii românești 

ca: Em. Racoviță, D. Voinov, I. Cantacuzino, C. I. Parhon, 
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M. Sadoveanu, Gala Galaction etc. au avut contacte cu mișcarea 

socialistă sau chiar au activat în rîndurile acesteia. Ideile socialiste 

au fertilizat domeniul creației spirituale, au insuflat multor oameni 

de știință și artă un spirit umanist și democratic, au dat un izvor de 

optimism, apropiindu-i de năzuințele maselor asuprite și exploatate. 

Atît în perioada anterioară creării P.S.D.M.R. cît și în timpul 

activității acestuia, socialiștii români au participat la mișcarea 

socialistă internațională, au urmărit cu mare atenție dezvoltarea ei, 

au fost receptivi la problemele pe care le ridica și au căutat să-și 

aducă contribuția la rezolvarea lor. Între socialiștii români și cei 

ruși, francezi, germani, sîrbi, unguri, bulgari și alții au existat 

multiple legături prin corespondență, prin participarea la congrese, 

schimburi de publicații și de lucrări etc. 

Mișcarea muncitorească a dat și a primit ajutor internaționalist 

în toate momentele de seamă ale luptei de clasă desfășurate în această 

perioadă. 

P.S.D.M.R. a fost prezent la dezbaterea problemelor 

importante care s-au ridicat în fața mișcării muncitorești 

internaționale. La Congresele de la Bruxelles (1891) și Zürich (1893) 

ale Internaționalei a II-a, reprezentanții mișcării muncitorești din 

România au fost inițiatorii unor importante propuneri, cum. a fost 

aceea privind luarea în dezbatere a problemei țărănești. Inițiativa 

delegației române valorifica experiența pe care mișcarea socialistă 

din România o acumulase în acest domeniu. Activitatea socialiștilor 

români (din delegație făceau parte C. Dobrogeanu-Gherea, C. Mille, 

Gr. Panaitescu ș.a.), susținută de reprezentanții altor delegații, a 

înregistrat la Congresul Internaționalei a II-a de la Zürich un succes 

de seamă. Ea a contribuit la creșterea interesului mișcării socialiste 

internaționale pentru problema agrar-țărănească. 

Prin ansamblul activității sale Partidul Social-Democrat al 

Muncitorilor din România a înscris o etapă distinctă în istoria 

mișcării muncitorești din țara noastră. 

Intensificarea procesului de radicalizare a clasei muncitoare, a 

maselor de la orașe și sate, perspectiva unei mișcări revoluționare de 

masă care să unească acțiunile muncitorimii cu ale țărănimii au 

determinat accentuarea curentelor și tendințelor divergente în cadrul 
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P.S.D.M.R. și mai ales în conducerea lui. 

În anul 1899 P.S.D.M.R. a trecut prin frămîntări puternice 

legate de activitatea elementelor pseudosocialiste, în fond democrat-

burgheze, din partid. Aceste elemente, făcînd cunoștință cu teoria 

socialistă în anii tinereții, se angajaseră în mișcarea socialistă înainte 

de crearea P.S.D.M.R., fiind atrași îndeosebi de revendicările largi, 

general-democratice pe care socialismul le înscrisese pe steagul său. 

Depunînd o activitate cu anumite aspecte pozitive, în limitele 

sarcinilor general-democratice și avînd unele merite pe tărîmul 

publicisticii, grupul denumit în acea perioadă și „generos” era 

inconsecvent din punct de vedere politic și ideologic, nu exprima 

aspirațiile proprii de luptă revoluționară, pe terenul sarcinilor 

socialiste ale proletariatului. Cu toate că acest grup deținea 

preponderență în conducerea P.S.D.M.R., nivelul dezvoltării mișcării 

muncitorești îl depășise. Între năzuințele și combativitatea maselor 

muncitoare, învederate de luptele de clasă de la sfîrșitul secolului 

trecut, și reformismul liberal al „generoșilor” se adînciseră 

contradicțiile. 

În aceste condiții, fruntașii oportuniști din partid au renegat 

mișcarea muncitorească. Ei au trecut la dezorganizarea partidului 

clasei muncitoare, părăsindu-l și intrînd în partidul liberal. Alăturarea 

grupului „generos” la liberali a fost condamnată de socialiștii înaintați 

ca un act de dezertare, de trecere în tabăra adversarilor de clasă ai 

proletariatului. Dînd expresie sentimentelor muncitorilor, într-un 

manifest lansat de Clubul muncitorilor în cinstea zilei de 1 Mai 1900 

se scria: „Înainte, mereu, spre a dovedi că... oricît unii ar dezerta din 

mișcarea muncitorilor în tabăra exploatatorilor, mișcarea 

muncitorească nu piere, ci din ce în ce devine tot mai puternică, mai 

neînvinsă”. 

Acțiunea lichidatoristă a grupului „generos” coincide, pe plan 

internațional, cu fenomenul activizării revizionismului și 

oportunismului, manifestat în această perioadă prin apariția 

curentului „economist” în Rusia, a millerand-ismului în Franța și mai 

ales prin platforma revizionistă elaborată de Ed. Bernstein împotriva 

tezelor teoretice marxiste. O distincție esențială se impune însă: pe 

cînd revizionismul reprezenta un curent în cadrul mișcării socialiste, 
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actul elementelor burghezo-liberale din P.S.D.M.R. a constat tocmai 

în abandonarea mișcării. 

Deși a reprezentat o lovitură serioasă dată mișcării 

muncitorești organizate, acest act nu a putut să împiedice continuarea 

și afirmarea mișcării muncitorești din România. Eliberarea de 

balastul oportuniștilor „generoși”, în împrejurările social-economice 

și politice din pragul secolului al XX-lea, a creat premisele unei 

mișcări muncitorești mai largi, cu orientare de clasă mai hotărîtă. 

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a cunoscut o 

dezvoltare mai largă și mișcarea muncitorească din Transilvania și 

Bucovina. Începînd cu 1890 s-au format organizații locale social-

democrate care cuprindeau muncitori români, maghiari, germani. 

Aceasta a contribuit la creșterea mișcării greviste, la întărirea 

organizațiilor profesionale, la răspîndirea ideilor socialiste la sate etc. 

La Petroșeni, Reșița, Anina, Timișoara, Cluj au avut loc puternice 

greve ale muncitorilor. După 1895 s-a desfășurat o largă mișcare 

împotriva moșierimii, pentru pămînt. 

Între mișcarea muncitorească din România și mișcarea din 

teritoriile aflate sub stăpînire străină s-au stabilit și dezvoltat continuu 

multiple legături privind rezolvarea sarcinilor istorice de ordin social 

și național aflate în fața clasei muncitoare și poporului român. 

Mișcarea memorandistă a românilor din Transilvania, de exemplu, a 

avut sprijinul activ al social-democrației de pe întreg cuprinsul țării. 

La Congresul de la Zürich al Internaționalei a II-a din 1893 s-a făcut 

auzit, prin delegația P.S.D.M.R., cuvîntul de condamnare a jugului 

național apăsător asupra populației românești din Transilvania și 

Bucovina. 
 

 

STADIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A ROMÂNIEI 

LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 
 

La începutul secolului al XX-lea procesele care au 

caracterizat trăsăturile economiei României în perioada precedentă 

au continuat să acționeze. Deși aceste trăsături n-au suferit 

modificări calitative, ele au determinat progrese pe linia dezvoltării 
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capitaliste a industriei, agriculturii și a altor ramuri ale economiei 

naționale. 

După criza economică de la începutul secolului nostru, 

burghezia și partidele de guvernămînt au adoptat noi măsuri cu 

caracter protecționist (1904, 1906 și 1912). 

Ritmul de dezvoltare a industriei s-a accelerat, fenomen 

evidențiat de faptul că în timp ce în anul 1904 existau 346 de 

întreprinderi încurajate de stat, în 1915 numărul lor s-a ridicat la 

847, avînd în medie 75 de lucrători fiecare. A sporit gradul 

înzestrării energetice; în anul 1915 numai întreprinderile încurajate 

de stat dispuneau de o forță motrice ce se ridica la 119 166 C.P., 

față de 45 211 C.P. cît totalizau la începutul secolului toate 

fabricile. 

Primul loc în ce privește valoarea producției continua să-l 

dețină industria alimentară. 

Fenomenul cel mai semnificativ al dezvoltării industriale l-a 

reprezentat însă rapida ascensiune a industriei petroliere, a cărei 

producție a ajuns în 1915 la 1 800 000 tone de țiței. În zonele 

petroliere ale țării funcționau peste 1 000 de sonde. Înregistra 

progrese și industria forestieră, numărul fabricilor de cherestea 

crescînd din anul 1900, pînă în ajunul primului război mondial, de 

peste trei ori. 

În această perioadă economia României devenea tot mai 

dependentă de capitalul străin, pătrunderea și creșterea ponderii 

acestuia realizîndu-se pe calea împrumuturilor contractate de stat 

cu grupările financiare germane, franceze, engleze etc., prin 

investiții în domeniul bancar și comercial, prin acapararea 

ramurilor producției industriale. Obiectul preocupărilor cercurilor 

monopoliste apusene l-a format în special industria petrolieră. 

Deținînd poziții-cheie în cadrul economiei române, capitalul 

străin avea să-i imprime o dezvoltare unilaterală și să scoată din 

țară profituri enorme, stoarse prin exploatarea prădalnică a 

bogățiilor țării și a muncitorilor. 

Trusturile imperialiste străine exercitau asupra țării nu 

numai presiuni de ordin economic; ele se amestecau în treburile 

interne ale României, știrbindu-i independența și suveranitatea. 
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Strîns legată de capitalul monopolist străin era, în această 

perioadă, viața economică a Transilvaniei. Bogățiile naturale ale 

acestei părți a țării, relativa înapoiere a industriei sale, precum și 

mîna de lucru ieftină, au atras capitalurile germane, austriece, 

maghiare, franceze. Astfel, din producția întreprinderilor 

siderurgice, 58,8% aparținea capitalului străin și 40,1% — statului. 

După anul 1900 creșterea capitalului bancar a avut loc 

într-un ritm mai viu decît înainte. Pînă în 1915 au luat ființă peste 

170 de societăți bancare, față de numai 24 cîte existau înainte de 

1900. În felul acesta se poate vorbi de formarea, în esență, la 

începutul secolului al XX-lea, a sistemului bancar în România. 

Cea mai mare parte a instituțiilor bancare se afla în mîinile 

capitalului străin, ceea ce i-a favorizat situația dominantă în 

economia României. 

Pe baza intensificării procesului de concentrare și 

centralizare a producției și a capitalului au apărut unele înțelegeri 

monopoliste. Într-o serie de ramuri ale industriei: alimentară, a 

materialelor de construcții, hîrtiei și petrolieră aceste înțelegeri 

începuseră să joace un rol important. 

Înțelegerile de monopol s-au organizat mai ales în ramurile 

industriale dominate de capitalul străin. Ele afectau în primul rînd 

desfacerea produselor și, doar în cazuri izolate, procesul de 

producție. Înțelegerile monopoliste priveau doar piața internă a 

unor produse. Nici un cartel sau sindicat constituit în România nu 

căpătase importantă internațională, nu trecuse pe piața externă. 

Ponderea producției industriale monopolizate nu reprezenta 

nici 20% din marea producție mecanizată. Pe ansamblul 

economiei sfera de acțiune a monopolurilor era și mai redusă în 

raport cu întreaga producție industrială, reprezentînd doar circa 

11% din producția totală a țării. 

Principala ramură a economiei naționale o constituia 

atunci agricultura. Ea furniza peste două treimi din produsul 

social, iar cerealele reprezentau aproximativ 85% din totalul 

exportului românesc. Înzestrarea tehnică și productivitatea 

muncii în agricultură erau foarte scăzute. Cu toate că pe marile 

proprietăți ale moșierilor și arendașilor fuseseră introduse într-
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un număr sporit diverse mașini — în special batoze de treierat, 

semănători mecanice, cîteva zeci de pluguri cu aburi — și se 

foloseau într-o măsură mai mare muncitori salariați, totuși, o 

parte însemnată a moșiilor le lucrau țăranii învoiți cu uneltele și 

vitele lor, în schimbul unei cantități din recoltă. Moșierii și 

arendașii luau de la țărani dijma — care adesea depășea jumătate 

din recoltă — și îi impuneau la alte obligații suplimentare ca: 

rușfeturi, plocoane etc. 

Tabloul dezvoltării economice a României, în primele 

două decenii ale secolului al XX-lea, cînd capitalismul pe plan 

mondial trecuse la imperialism, era al unei țări agrare, cu o 

industrie aflată în dezvoltare, pe ansamblul economiei dominînd 

relațiile capitaliste, care se împleteau cu rămășițele feudale, încă 

puternice în agricultură. Apariția unor înțelegeri monopoliste 

exercita o înrîurire limitată asupra producției sociale și a pieței, 

nefăcînd din România o țară exportatoare de capital sau 

participantă la lupta de reîmpărțire economică și politică a lumii. 

Ea însăși constituia obiect al dominației din partea țărilor 

imperialiste care urmăreau să o transforme în piață de desfacere 

a fabricatelor străine, în sursă de materii prime și în arenă de 

investiții, care aduceau uriașe profituri în dauna maselor largi 

populare. 

România a continuat să fie guvernată și după 1900 de cele 

două partide principale ale claselor dominante — conservator și 

liberal. Aflat la putere între 1901–1904, partidul liberal, ca 

exponent al burgheziei, a căutat să lărgească căile de dezvoltare a 

relațiilor capitaliste, sprijinind, prin unele măsuri, întărirea păturii 

burgheze la sate. Profund ostil mișcării muncitorești, partidul 

liberal a elaborat în 1902 legea meseriilor, prin care urmărea să 

preîntîmpine organizarea muncitorilor pe principii de clasă. 

Guvernul liberal a fost înlocuit la sfîrșitul anului 1904 cu 

un guvern conservator. Recrutîndu-și majoritatea membrilor din 

rîndul moșierilor, partidul conservator se caracteriza printr-o 

opacitate pronunțată față de problema dezvoltării industriale a 

țării, socotind că sectorul principal al economiei naționale îl va 

reprezenta totdeauna agricultura. Țelul principal al guvernului 
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conservator era perpetuarea raporturilor existente între țărani și 

moșieri. 

În timpul guvernării conservatoare, cînd asuprirea maselor 

țărănești s-a intensificat, a izbucnit marea răscoală țărănească din 

1907, în fața căreia conservatorii au cedat locul la guvern din nou 

partidului liberal. 
 

 

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ LA ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI AL XX-LEA 
 

În primele decenii ale veacului nostru, clasa muncitoare s-a 

afirmat din ce în ce mai puternic în viața social-politică și 

economică a României. Progresele dezvoltării capitalismului au 

dus la creșterea numerică a proletariatului industrial. În decurs de 

15 ani (1900–1915), numărul muncitorilor a sporit cu peste 50 la 

sută. Aceasta a dat posibilitatea să se treacă la organizarea mai 

temeinică, politică și profesională, a clasei muncitoare. Noua 

etapă de organizare, începută o dată cu înființarea cercurilor 

socialiste „România muncitoare” în 1902 și cu avîntul organizării 

sindicatelor muncitorești, a cunoscut o linie ascendentă pînă la 

primul război mondial. O evoluție asemănătoare au avut și 

sindicatele din Transilvania. În rîndul organizațiilor de masă au 

fost atrași mii și mii de muncitori din toate ramurile de producție, 

cu excepția celor din întreprinderile și instituțiile de stat cărora, 

din 1909, li s-a interzis prin lege dreptul de organizare sindicală. 

Sindicate puternice au întemeiat lucrătorii metalurgiști din 

București, lucrătorii din porturi, muncitorii din industria pielăriei 

ș.a. 

Sindicatele muncitorești create și dezvoltate în această 

perioadă, situîndu-se ferm pe poziții proletare și cuprinzînd mase 

tot mai mari, au putut desfășura acțiuni și lupte energice 

împotriva exploatării capitaliste. 

O particularitate a mișcării sindicale consta în faptul că ea 

s-a dezvoltat într-o luptă neîncetată cu corporațiile, organizații de 

breaslă înființate de statul burghezo-moșieresc în 1902. 
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„Corporațiile”, constituite din patroni și lucrători, erau menite să 

împiedice organizarea pe principii de clasă a salariaților din 

micile ateliere, să insufle spiritul „armoniei de clasă”, abătînd pe 

lucrători, în schimbul unor concesii mărunte, de la țelurile 

principale ale luptei lor. 

Relativ destul de repede, cu sprijinul cercurilor socialiste, 

s-a înfăptuit centralizarea organizatorică a sindicatelor prin 

crearea, în anul 1906, a Comisiei generale a sindicatelor din 

România. Prezența la Conferința din 1906 a delegaților cercurilor 

socialiste a contribuit ca lucrările ei să nu se mărginească la 

cadrul economic-profesional, dezbaterile extinzîndu-se și asupra 

problemelor cu caracter politic, între care o atenție deosebită s-a 

acordat propagandei socialiste. De fiecare dată, conferințele 

organizațiilor sindicale au prilejuit manifestarea solidarității 

muncitorilor de pe întregul teritoriu al țării. În timpul conferinței 

de la București din 1906, la care au participat delegați din toate 

provinciile românești, presa socialistă scria că proletariatul din 

România liberă „a întins frățește mîna reprezentanților 

proletariatului român din Bucovina și Transilvania”. 

 Progresele înregistrate de sindicate au contribuit la o mai 

bună organizare a grevelor, la educarea muncitorimii în spiritul 

luptei împotriva exploatării capitaliste. 

În anii 1906–1907 au fost declarate zeci de greve, printre 

care un puternic ecou în opinia publică au avut greva 

lucrătoarelor de la Fabrica de țigări, greva factorilor poștali, a 

tîmplarilor, a cizmarilor din Capitală, grevele muncitorilor 

portuari din Galați și a metalurgiștilor de la șantierul naval din Tr. 

Severin ș.a. Cele mai mari acțiuni greviste au fost conduse de 

sindicate, al căror număr se ridica încă din 1906 la peste 70, și 

sprijinite de cercurile socialiste. Revendicările principale ale 

greviștilor erau: mărirea salariului și reducerea zilei de muncă. 

Lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale muncitorilor 

avea o adîncă semnificație politică, ea ilustrînd creșterea 

conștiinței de clasă a proletariatului român. 

Procesul de creare și dezvoltare a sindicatelor s-a 

desfășurat paralel și într-o strînsă legătură cu cercurile socialiste. 
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Între 1899 și 1907, lipsind o organizație politică a proletariatului 

pe scara întregii țări, muncitorii cei mai înaintați au activat în 

cadrul unor cercuri socialiste existente în marile centre — 

București, Iași. Galați, Ploiești și în alte orașe. 

Cel mai important a fost cercul socialist „România 

muncitoare” din București, care, în decurs de cîțiva ani, a polarizat 

în jurul său întreaga mișcare muncitorească din țară. El a editat, în 

1902, prima serie a gazetei România muncitoare, a tipărit în 1904 

o gazetă ocazională festivă „1 Mai”. Reapariția gazetei 

„România muncitoare” în martie 1905 a făcut din cercul de la 

București nucleul de bază al viitoarei organizații politice a clasei 

muncitoare din România. În conducerea cercului 

„România muncitoare” se aflau elemente muncitorești (I. C. 

Frimu, Al. Constantinescu ș.a.) 

O activitate fructuoasă, mai ales în direcția organizării de 

conferințe cu caracter științific, a desfășurat Cercul de studii 

sociale din Iași, în care un rol influent îl aveau tineri intelectuali ca 

M. Gh. Bujor, Max Vexler, dr. L. Ghelerter. 

Învățînd din experiența trecutului, cercurile socialiste au 

acordat o mare atenție consolidării unei baze organizatorice în 

masele muncitorești prin sprijinirea procesului creării de sindicate. 

La începutul secolului, cercurile socialiste din România au 

continuat să întrețină legături cu proletariatul internațional și cu 

organizațiile acestuia. Mișcarea muncitorească din România a 

ajutat la transportul în Rusia a literaturii tipărite de emigrația 

revoluționară rusă din Apus. În 1905, la București și în alte orașe 

ale țării, au fost organizate mitinguri de solidaritate cu proletariatul 

rus care s-a ridicat la lupta revoluționară împotriva țarismului. Cu 

prilejul acestor manifestări se scotea în evidență faptul că revoluția 

rusă avea în frunte proletariatul industrial. La București a fost 

tipărită o gazetă specială cu titlul „Jos despotismul!...” în care 

socialiștii români, evocînd nenorocirile abătute de țarism asupra 

poporului rus și a celorlalte popoare oprimate din imperiul vecin, 

salutau cu bucurie loviturile pe care le dădeau autocrației mișcarea 

revoluționară. 

Atitudinea favorabilă luptei împotriva țarismului, care avea 
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rădăcini adînci în conștiința poporului român, afirmîndu-se cu o 

nouă putere de către mișcarea muncitorească, a făcut posibilă 

salvarea echipajului revoluționar de pe crucișătorul Potemkin. 

Dintre toți vecinii Rusiei, potemkiniștii au ales România pentru a 

cere azil politic. Datorită presiunii opiniei publice, care simpatiza 

cu luptătorii împotriva țarismului, guvernul român le-a acordat azil 

politic, în conformitate cu legile țării, ceea ce a permis multor 

potemkiniști să se stabilească definitiv în România. 

Episodul debarcării pe pămîntul României a echipajului 

revoluționar format din peste 700 de marinari, episod în timpul 

căruia cercurile socialiste au desfășurat o largă acțiune de sprijinire 

morală și materială a potemkiniștilor, reprezintă o pagină vie din 

istoria manifestărilor internaționaliste ale clasei muncitoare din țara 

noastră. 

Continuînd tradiția de luptă antimonarhică a mișcării 

muncitorești, în cadrul căreia socialiștii combătuseră neîncetat 

principiul monarhic și dinastia Hohenzollernilor, cercurile socialiste 

au întîmpinat Jubileul lui Carol I din 1906 cu o critică vehementă 

împotriva casei regale și a claselor dominante, pe care le considerau 

vinovate de situația grea a maselor populare și în special a țărănimii. 

Manifestul „Patruzeci de ani de sărăcie, de robie și rușine”, tipărit 

de Cercul socialist „România muncitoare” în 1906, era un adevărat 

rechizitoriu la adresa monarhiei și a susținătorilor ei. 

În provinciile românești aflate sub jugul monarhiei 

austro-ungare, mișcarea muncitorească a avut o serie de trăsături 

care reflectau specificul luptei de eliberare social-națională dusă de 

popoarele din dubla monarhie. Proletariatul din Transilvania, în 

condițiile luptei neîncetate a maselor largi populare împotriva 

exploatării capitaliste și asupririi naționale, s-a organizat atît pe 

plan profesional cît și politic. În 1905 a luat ființă secția română a 

Partidului Social-Democrat din Ungaria, sub conducerea căreia 

muncitorii au desfășurat acțiuni și lupte îndreptate împotriva 

exploatării capitaliste și a asupririi naționale. Activitatea secției 

române a P.S.D. a suferit influența partidelor social-democrate din 

Austria și Ungaria, în care predominau concepții reformiste, 

austro-marxiste etc. 
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Între mișcarea muncitorească din teritoriile românești 

subjugate și cea din vechea Românie s-a menținut permanent o 

strînsă legătură. Numeroși muncitori au trecut Carpații dintr-o 

parte în alta. Conducători ca I. C. Frimu, I. Crețu, Al. 

Constantinescu ș.a. participau reciproc la conferințele și congresele 

muncitorești, lărgind astfel puternicul contact politic-cultural între 

toate provinciile românești. Literatura socialistă tipărită la 

București era difuzată sistematic în provinciile românești de sub 

dominația austro-ungară. 
 

 

MAREA RĂSCOALĂ ȚĂRĂNEASCA DIN 1907  
 

La începutul secolului al XX-lea, pe lingă activitatea 

mișcării muncitorești, o altă coordonată esențială a avîntului 

revoluționar a constituit-o lupta țărănimii, care a culminat cu 

marea răscoală din primăvara anului 1907. Prin amploarea și 

intensitatea ei, prin importanța sarcinii obiective care îi stătea în 

față, prin curajul și eroismul țăranilor ridicați la luptă, răscoala 

din 1907 reprezintă una din cele mai glorioase pagini ale istoriei 

poporului nostru. 

Generată de contradicțiile social-economice și politice din 

România, de înrăutățirea continuă a condițiilor de viață ale 

țărănimii, de exploatarea crîncenă la care aceasta era supusă de 

către moșieri și arendași, răscoala din 1907 a cuprins, cu o 

intensitate rar întîlnită în istoria luptelor multiseculare ale 

țărănimii, întregul teritoriu al țării. Ea a reliefat energiile 

revoluționare ale maselor țărănești din România. 

Primele răzvrătiri locale din care s-a aprins apoi văpaia 

marii răscoale au avut loc spre jumătatea lunii februarie în 

comuna Flămînzi, din județul Botoșani. Către sfîrșitul lunii 

februarie și începutul lunii martie, zeci și sute de sate din județele 

Botoșani, Dorohoi, Iași, deveniseră cîmpul de acțiune al 

răsculaților. Flăcările răscoalei s-au aprins între timp, cu 

deosebită putere, în Muntenia și Oltenia, întinzîndu-se în special 

în regiunea de șes a Dunării. Grupuri compacte de țărani, 
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ridicîndu-se uneori la mii de oameni, străbăteau satele, distrugeau 

conacele moșierești, căutau să pătrundă în orașe, angajînd ciocniri 

violente cu detașamentele militare trimise împotriva lor. 

Răscoala din 1907 a fost o mișcare revoluționar-

democratică, țintind în primul rînd la rezolvarea problemei 

agrare, prin desființarea marii proprietăți moșierești. Îndreptată 

împotriva dominației economice la sate a moșierilor și a formelor 

de exploatare generate de sistemul întemeiat pe dijmă, răscoala a 

dezvăluit în același timp toate contradicțiile regimului burghezo-

moșieresc. 

Reprimată în chip sîngeros de către cercurile conducătoare 

burghezo-moșierești, răscoala s-a soldat cu mii de jertfe din 

rîndurile țăranilor, alte zeci de mii fiind arestați și torturați. 

1907 reprezintă un cumplit act de acuzare împotriva partidelor de 

guvernămînt — liberal și conservator — și a claselor dominante. 

Răscoala a dezvăluit existența unui larg spirit protestatar în 

rîndurile unor pături diverse ale populației față de politica 

cercurilor conducătoare și a stimulat adeziunea acestor pături la 

ideea îmbunătățirii situației maselor țărănești. Reprezentanți de 

frunte ai culturii — ca I. L. Caragiale, N. Iorga, Al. Vlahuță, M. 

Sadoveanu —, tineri studenți înflăcărați de idealul unei dreptăți 

sociale, elevi de pe băncile liceelor, oameni ai muncii din orașe 

împovărați de nevoi, au fost zguduiți de jertfa celor peste 11 000 

de țărani uciși în numele „ordinei” burghezo-moșierești. Ei au 

condamnat represiunile sîngeroase; mulți dintre intelectualii 

satelor, îndeosebi învățători, au luat parte nemijlocită la 

desfășurarea evenimentelor. 

Clasa muncitoare din România și-a manifestat activ poziția 

sa înaintată în timpul răscoalei. Deși în cadrul conducerii mișcării 

socialiste domina concepția după care lupta țărănimii nu putea da 

roade și deci era lipsită de sens, totuși organizațiile socialiste au 

inițiat în centre importante întruniri de solidaritate cu țărănimea, 

protestînd cu tărie împotriva represiunilor dezlănțuite de cercurile 

guvernante. Muncitorii și-au expus poziția față de rezolvarea 

problemei agrare, sprijinind lupta țărănimii prin grevele izbucnite 

la diferite întreprinderi, iar în unele localități s-au alăturat direct 
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acțiunilor acesteia, insuflîndu-le coeziune și combativitate. 

O puternică impresie asupra diferitelor cercuri ale populației 

a produs apelul-manifest „Către concediați și rezerviști” lansat de 

M. Gh. Bujor, în care armata era chemată să nu tragă în răsculați și 

chiar să fraternizeze cu țăranii. În spiritul simpatiei deschise față de 

lupta țărănimii și-a dus activitatea pe Valea Prahovei 

Ștefan Gheorghiu, care a suferit din această cauză rigorile unui 

aspru regim de închisoare. 

În conducerea cercurilor socialiste însă existau elemente 

care deși simpatizau cu cauza țărănimii, n-au aprobat calea de 

luptă prin răscoală. 

În timpul răscoalei a apărut, într-o formă embrionară, 

conștiința necesității alianței proletariatului cu țărănimea. După 

răscoală, cu tot valul de persecuții, prestigiul organizațiilor 

muncitorești a crescut, cercuri mai largi ale proletariatului ajungînd 

la înțelegerea necesității luptei pentru transformări radicale în 

societatea românească. Evenimentele revoluționare din primăvara 

anului 1907 au avut un puternic răsunet în rîndul țărănimii române 

din teritoriile aflate sub dominație străină. În Transilvania și 

Bucovina, printre țărani s-au semnalat frămîntări și agitații. 

Mișcarea muncitorească din aceste teritorii a reacționat viu la lupta 

țărănimii revoltate, relevînd eroismul celor care au participat la ea 

și condamnînd cu hotărîre actele represive ale claselor dominante. 

Pe plan internațional, răscoala țăranilor din România a fost 

evenimentul care a produs, în acel an, cea mai puternică impresie 

în rîndurile opiniei publice mondiale. 

Organele de presă ale partidelor socialiste din Austria, 

Franța, Germania au scris cu multă simpatie despre lupta țărănimii 

române. O vie manifestare de solidaritate a proletariatului mondial 

cu situația grea a maselor muncitoare din România a avut loc la 

Congresul Internaționalei a II-a din august 1907 de la Stuttgart. În 

fața întregii lumi a răsunat de la tribuna Congresului protestul față 

de „politica de exterminare dezlănțuită de către guvernul român 

împotriva poporului muncitor de la orașe și sate” și „urările... de 

încurajare și de reușită a proletariatului conștient din România”. 
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LUPTA PENTRU REORGANIZAREA PARTIDULUI 

SOCIAL-DEMOCRAT DIN ROMÂNIA 
 

După răscoala din 1907, România a continuat să fie 

guvernată de partidul liberal, pînă la sfîrșitul anului 1910. Această 

guvernare s-a caracterizat prin încercarea de a îngropa cît mai adînc 

amintirea răscoalei, prin votarea unor legi agrare, care să 

„liniștească” țărănimea, și printr-o atitudine mai dură față de 

mișcarea muncitorească. Legislația agrară introdusă în anii 1907–

1909 (legea învoielilor agricole, înființarea Casei rurale, limitarea 

dreptului de arendă ș.a.) era departe de a rezolva problema 

țărănească, întrucît relațiile dintre moșierime și țărănime continuau 

să fie determinate de aceiași factori ca și înainte de 1907: 

proprietatea moșierimii asupra celei mai mari părți a pămîntului și 

starea de dependență în fapt a țărănimii față de proprietar. Totodată, 

guvernul liberal și-a intensificat acțiunile represive împotriva 

mișcării muncitorești, prin expulzarea a sute de muncitori și mai 

ales prin legea împotriva sindicatelor din instituțiile și 

întreprinderile statului, votată în decembrie 1909. 

Aceste măsuri însă n-au avut efectul scontat de autorii lor, 

care sperau că vor putea reedita momentul critic din 1899 pentru 

mișcarea muncitorească. Dimpotrivă, la puțin timp după votarea 

legii împotriva sindicatelor, clasa muncitoare a găsit suficiente 

resurse pentru a trece la refacerea propriului său partid politic de 

clasă. 

Un rol important în pregătirea ideologică a refacerii P.S.D.R. 

l-au avut succesele obținute de mișcarea socialistă în combaterea 

curentelor politice și ideologice burgheze, reacționare. Publiciști 

talentați, animați de dorința schimbării regimului 

burghezo-moșieresc, ca M. Gh. Bujor, N. D. Cocea, dr. Ottoi Călin, 

D. Marinescu ș.a., au supus unei critici ascuțite și sistematice diferite 

fenomene din societatea existentă, ca reacționarismul vîrfurilor 

conducătoare, formalismul democrației parlamentare din România, 

ideile poporaniste și sămănătoriste etc. O tribună remarcabilă de 

propagandă socialistă, de educație și mobilizare la luptă a clasei 

muncitoare, de permanentă manifestare a unei opinii publice 
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proletare active a fost gazeta „România muncitoare”. Prin varietatea 

problemelor abordate (politice, economice, sociale, culturale) prin 

felul cum a fost scrisă, această gazetă și-a cîștigat un loc important în 

istoria mișcării muncitorești din România. Alături de gazetele 

centrale, au apărut numeroase alte publicații muncitorești cu caracter 

profesional, care au îmbogățit propaganda și agitația socialistă cu o 

serie de fapte din viața clasei muncitoare, de natură să contribuie la 

lămurirea muncitorilor asupra sensului luptei lor. 

Diverse mijloace de propagandă ca manifeste, întruniri, 

mitinguri, conferințe, școli de educație socialistă, manifestări 

culturale etc. au atras spre activitatea militantă, de clasă, sute și mii 

de muncitori de pe întreg cuprinsul țării. Un rezultat important al 

accelerării 'procesului de organizare politică și profesională și al 

răspîndirii ideilor socialiste a fost ridicarea din rîndul maselor a unui 

grup relativ numeros de conducători, care a ilustrat în chip strălucit 

mișcarea muncitorească din România din primele decenii ale 

veacului nostru: I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 

Alecu Constantinescu, Dumitru Marinescu, C. Mănescu, 

Gh. Niculescu-Mizil, Gh. Cristescu, Iancu Olteanu, Constantin 

Popovici, I. Crețu, Dumitru Pop, Aurel Cristea ș.a. Acestora li s-a 

alăturat o pleiadă de tineri intelectuali care au slujit cu devotament 

și abnegație cauza clasei muncitoare: M. Gh. Bujor, dr. Ottoi Călin, 

Max Vexler, Ecaterina Arbore, Ion Pas, I. Sion, Theodor 

Iordăchescu ș.a. O activitate prodigioasă atît pe tărîm publicistic cît 

și în cadrul acțiunilor și luptelor muncitorești a desfășurat dr. 

Cristian Racovski. 

În activitatea propagandistică socialistă o latură importantă a 

reprezentat-o activitatea teoretică destinată să analizeze principalele 

probleme ale societății românești și să stabilească pe această bază 

sarcinile concrete ale clasei noastre muncitoare. Un rol de prim ordin 

în acest sens l-a avut revista teoretică „Viitorul Social”, apărută în 

anul 1907, în paginile căreia se remarcă în mod deosebit atitudinea 

combativă, științific argumentată, față de ideile poporaniste. Ca un 

curent de gîndire, poporanismul conținea unele elemente 

democratice, în măsura în care preconiza necesitatea îmbunătățirii 

situației țărănimii; subaprecia însă dezvoltarea relațiilor capitaliste și 
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a clasei muncitoare, neînțelegînd rolul istoric al proletariatului. 

Reprezentanții mișcării socialiste au argumentat pe larg inconsistența 

unor teze poporaniste și au arătat că ascuțișul lor era îndreptat tocmai 

împotriva mișcării socialiste. Socialiștii români susțineau că viitorul 

României consta în dezvoltarea ei industrială, despre care 

C. Dobrogeanu-Gherea scria, într-un studiu publicat în 1908, că 

„este... posibilă și nu numai posibilă, dar și necesară și nu numai 

necesară dar e chiar o condiție de existență în viitor a țării, o condiție 

de a fi sau a nu fi”. În „Viitorul social” au fost publicate de asemenea 

articole de analiză marxistă asupra problemelor vieții interne a 

statului român. 

Unul din rezultatele principale ale dezvoltării mișcării 

muncitorești de la începutul secolului al XX-lea a fost unificarea 

cercurilor socialiste în Uniunea Socialistă din România. Conferința socialistă 

de la Galați (iunie 1907), care a reprezentat prin ea însăși un protest 

energic împotriva reprimării sîngeroase a țărănimii și a prigonirii 

mișcării muncitorești, a hotărît înființarea Uniunii Socialiste din 

România. La Conferința de la Galați s-a hotărît, de asemenea, 

participarea socialiștilor români la Congresul socialist internațional de 

la Stuttgart și componența delegației: dr. C. Racovski, Al. 

Constantinescu, N. D. Cocea, Andrei Ionescu. Prezența delegației 

române a prilejuit aducerea în dezbaterile acestui for socialist 

internațional a problemelor mișcării revoluționare din România, 

îndeosebi a răscoalei țărănești din 1907. În unele probleme importante, 

dezbătute la Congresul de la Stuttgart, ca, de pildă, în problema 

atitudinii clasei muncitoare față de războaiele din epoca imperialistă, 

delegații români s-au aflat alături de aripa stîngă a Internaționalei. 

În anii următori s-au stabilit legături între sindicatele din 

România și cele din alte țări. 

La următoarea conferință a Uniunii Socialiste, care s-a ținut la 

București în ianuarie 1908, s-a votat statutul acesteia și s-a discutat 

proiectul de program al organizației politice a clasei muncitoare din 

România. Proiectul de program al Uniunii Socialiste, pus în dezbaterea 

tuturor organizațiilor muncitorești timp de doi ani de zile, cuprindea 

probleme deosebit de importante pentru viitorul societății românești. 

Redactat sub impulsul evenimentelor legate de marea răscoală, 
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documentul programatic al socialiștilor români prevedea „exproprierea 

silită a tuturor proprietăților mari care întrec cifra de trei sute de 

hectare”. Ca „măsuri îndrumătoare spre socializarea mijloacelor de 

producție”, U.S.R. cerea naționalizarea rafinăriilor de petrol, de zahăr, 

a minelor, a alcoolului și etatizarea Băncii Naționale. 

Întrucît congresul următor care trebuia să voteze acest 

program a devenit congresul de constituire a Partidului Social-

Democrat din România, proiectul de program al Uniunii Socialiste a 

stat la baza programului P.S.D.R. 

Către sfîrșitul anului 1909 în mișcarea muncitorească au avut 

loc o serie de evenimente care au grăbit reconstituirea partidului 

social-democrat. Intensificarea acțiunilor demonstrative împotriva 

politicii guvernului liberal în problema expulzărilor a dus la o 

ciocnire între muncitori și poliție, în luna octombrie, ceea ce a avut 

ca urmare arestarea mai multor conducători ai Uniunii Socialiste și 

ai sindicatelor. O lună mai tîrziu, în urma înscenării de către poliție 

a unui atentat la viața primului ministru, guvernul a trecut prin 

parlament legea împotriva sindicatelor din întreprinderile și 

instituțiile de stat (decembrie 1909). 

O largă mișcare de protest s-a declanșat imediat în întreaga 

țară. La unul din marile mitinguri din Capitală participanții au 

aclamat cu entuziasm propunerea lui I. C. Frimu privind refacerea 

partidului de clasă al proletariatului român. Congresul de 

reconstituire a Partidului Social-Democrat din România a avut loc la 

30 ianuarie–2 februarie 1910. 

Partidul Social-Democrat din România, reconstituit la 

începutul anului 1910, era rezultatul firesc al dezvoltării mișcării 

muncitorești din anii anteriori. Noul partid apărea „ca o adîncă 

necesitate izvorîtă din frămîntările și luptele proletariatului 

industrial din România”. El se considera „vlăstar al vechii rădăcini 

socialiste”, ridicînd pe o treaptă superioară aspirațiile și lupta clasei 

muncitoare afirmate cu decenii în urmă. 

Avîntul luptelor greviste, numeroasele acțiuni inițiate de 

muncitorii organizați pentru apărarea drepturilor și libertăților lor, 

desfășurate pînă în 1910, reprezentau o garanție a trăiniciei bazei 

activității socialiste în România. 
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Documentele programatice ale P.S.D.R. porneau de la 

recunoașterea faptului că dezvoltarea României pe calea 

capitalismului era „o necesitate politică, economică și socială”, 

subliniind în acest sens că partidul muncitorilor „luptă pentru 

dezvoltarea industriei”. În programul P.S.D.R., votat la Congresul din 

1910, se arăta că scopul final al acestuia ca „partid revoluționar” era 

„completa prefacere a societății”, adică „desființarea exploatării 

muncii sub orice formă și înlocuirea ei prin socializarea mijloacelor 

de producție”. 

 

În dezbaterile Congresului au fost ridicate o serie de probleme 

de cea mai mare importanță pentru viitorul României, cum era, de 

exemplu, problema luptei de eliberare a românilor aflați în 

provinciile de sub dominația Austro-Ungariei. În raportul prezentat 

de N. D. Cocea pe marginea „programului politic” al P.S.D.R. se 

afirma „solidaritatea cu proletariatul român din Transilvania”. 

În cadrul programului de acțiune imediată, legat de 

transformarea burghezo-democratică a țării, figurau introducerea 

votului universal, „reforme agrare”, legislație muncitorească, 

desființarea corporațiilor. La același Congres au fost adoptate hotărîri 

privitoare la organizarea tineretului muncitor și a femeilor, dîndu-se o 

atenție specială creării cercurilor Tineretului muncitor, ale căror baze 

fuseseră puse încă din februarie 1908. 
 

 

ACTIVITATEA P.S.D.R. ÎNTĂRIREA ARIPII DE STÎNGA 

ÎN MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ 
 

Evenimentele ulterioare au evidențiat importanța 

reconstituirii partidului de clasă al proletariatului din România. 

P.S.D.R. s-a afirmat și mai mult în viața social-politică a țării ca 

forța politică cea mai înaintată, luînd poziție și expunîndu-și în 

mod public punctul de vedere în toate chestiunile importante care 

au frămîntat țara. 

Regimul burghezo-moșieresc, în cadrul căruia activa partidul 

social-democrat, prezenta asemenea contradicții și vicii, încît 
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socialiștii români, în orice analiză programatică pe care o 

întreprindeau, nu puteau porni decît de la critica nimicitoare a 

acestui regim. Obiectivul principal al criticii îl reprezenta situația 

din agricultură, existența și persistența, prin accesul ei la puterea 

politică, a clasei moșierești. Piedica cea mai mare în calea 

dezvoltării industriale a țării o forma, după opinia unanimă a 

socialiștilor, caracterul relațiilor agrare, incompatibil cu progresul 

țării pe drumul capitalismului. 

O latură importantă a acțiunii politice a P.S.D.R. a constituit-

o în continuare lupta împotriva monarhiei. Presa muncitorească 

demasca parazitismul monarhiei, combătînd dinastia atît ca 

instrument politic al regimului, cît mai ales ca exploatatoare 

nesățioasă a unei averi uriașe rezultată de pe urma jefuirii poporului 

român. 

Un merit principal al partidului social-democrat constă în 

faptul că, împreună cu Comisia generală a sindicatelor, a condus, 

sprijinit și de multe ori a inițiat zecile de greve ce au avut loc în 

acești ani. Mișcarea grevistă dinainte și de după anul 1910 ocupă un 

loc important în istoria țării. În afară de numeroasele greve mici, 

locale, care în totalitatea lor exprimau lupta de clasă din societatea 

capitalistă, au existat asemenea manifestări greviste a căror 

importanță s-a proiectat nu numai pe scara relațiilor dintre patroni și 

muncitorii săi, ci și pe ansamblul regimului burghezo-moșieresc. 

Grevele din porturile Brăila și Galați, de pildă, cele din anii 1910, 

1912–1913, au afectat ani de-a rîndul interesele marilor proprietari, 

exportatori de cereale, ceea ce a făcut ca revendicările greviștilor să 

ajungă pînă în fața Consiliului de Miniștri. Grevele metalurgiștilor 

din București (1912), ale petroliștilor (1913) ș.a. au depășit de 

asemenea, cadrul local. 

O preocupare de seamă a P.S.D.R. a fost promovarea 

legăturilor cu mișcarea muncitorească internațională. Delegații 

române au luat parte la Congresele Internaționalei Socialiste de la 

Copenhaga (1910) și de la Basel (1912). După 1910 s-au intensificat 

relațiile internaționaliste ale proletariatului român cu cel din țările 

balcanice. Delegați ai P.S.D.R. au participat la congresele 

socialiștilor sîrbi și bulgari. La Congresul Partidului Social-
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Democrat din România din 1912 au fost prezenți delegați din partea 

partidelor socialiste din Balcani, iar din partea conducerilor marilor 

partide socialiste din Apus s-au primit telegrame de salut. 

Cu o deosebită vigoare și-a spus cuvîntul partidul social-

democrat asupra politicii externe, îndeosebi în perioada războaielor 

balcanice. Militînd pentru întărirea legăturilor dintre popoarele din 

această parte a Europei, organizațiile clasei muncitoare din România 

au condamnat tendințele anexioniste ale burgheziei din Balcani. Ele 

s-au împotrivit de asemenea amestecului guvernului român în 

conflictele balcanice. De aceea, participarea României la cel de-al 

doilea război balcanic a dat naștere unui puternic val de manifestații 

de protest din partea clasei muncitoare organizate. Un rol remarcabil 

în desfășurarea acțiunilor antirăzboinice l-a avut Ștefan Gheorghiu, 

autorul manifestului „Război războiului”, un adevărat tribun al 

proletariatului român. 

Cînd, sub presiunea frămîntărilor sociale, cercurile 

conducătoare, prin intermediul partidului liberal — principalul 

partid de guvernămînt —, au fost nevoite să promită, în 1913– 

1914, o reformă agrară și una electorală, partidul social-democrat a 

desfășurat o viguroasă acțiune publică pentru lărgirea acestora. El 

s-a pronunțat pentru o reformă agrară radicală, mergînd pînă la 

exproprierea totală a moșierimii, iar în domeniul electoral a susținut 

introducerea votului universal. Deși, din cauza izbucnirii primului 

război mondial, reformele respective nu au fost realizate în 1914, 

pregătirea maselor de către P.S.D.R. pentru lupta în vederea 

înfăptuirii lor a avut un rol important în anii următori. 

Refacerea P.S.D.R. a impulsionat desfășurarea în continuare 

a dezbaterilor ideologice în mișcarea muncitorească, ele antrenînd 

zeci de publiciști — muncitori și intelectuali —, începînd cu 

C. Dobrogeanu-Gherea și sfîrșind cu ultimul delegat cu drept de vot 

la congresele socialiste. 

În viața ideologică a mișcării socialiste, și chiar a întregii țări, 

a avut un puternic ecou apariția, în anul 1910, a lucrării lui 

C. Dobrogeanu-Gherea — „Neoiobăgia”. Propunîndu-și a fi un 

studiu social-economic al problemei agrare, „Neoiobăgia” privește 

sistemul agrar pe planul larg social-economic, abordînd direcția, 
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căile, destinele și particularitățile întregii dezvoltări istorice a 

României. Preocuparea centrală a lui Gherea a fost analiza 

conținutului economic și a consecințelor de ordin social-politic ce 

decurg din persistența sistemului bazat pe dijmă la sate. El a 

dezvăluit caracteristicile și trăsăturile acestui sistem, precum și 

contradicțiile pe care le genera. Gherea a exagerat însă ponderea 

rămășițelor feudale în economia agrară românească din epoca 

respectivă, ceea ce l-a făcut să considere că agricultura se afla 

într-un stadiu de așa-zisă neoiobăgie. 

Neoiobăgia ca sistem de relații sociale era, după Gherea, în 

discordanță cu suprastructura politică și juridică a țării, care dispunea 

de instituții burghezo-liberale, adoptate după modelul Apusului. El 

aprecia ca necesară înlăturarea rînduielilor neoiobage — ceea ce 

echivala, în fond, cu democratizarea țării și lichidarea sistemului 

bazat pe dijmă din agricultură, deci cu rezolvarea burghezo-

democratică a problemei agrare. El preconiza drept cale pentru aceste 

transformări înfăptuirea unor reforme, aplicarea unor măsuri legale, 

nevăzînd într-o lumină clară forțele motrice și perspectiva revoluției 

în România. 

Gherea nu a aprobat răscoala ca mijloc de luptă al țăranilor 

pentru rezolvarea problemei agrare și n-a înțeles importanța esențială 

a desființării marii proprietăți, totuși el a relevat necesitatea unei 

împroprietăriri relativ largi a țărănimii, pe seama răscumpărării, chiar 

silite, a moșiilor statului și a proprietății moșierești. 

Dobrogeanu-Gherea a argumentat că numai calea 

industrializării va înlătura rămînerea în urmă a economiei și va 

deschide atît pentru agricultură cît și pentru societate, în general, noi 

perspective. Teza progresului economic pe baza industrializării țării 

străbate întreaga operă a lui Dobrogeanu-Gherea. Realizarea 

industrializării este legată în opera sa de transformarea socialistă a 

societății. 

În anul 1911, C. Dobrogeanu-Gherea a publicat studiul 

întitulat „Asupra socialismului în țările înapoiate”. Deși reia teoria 

nejustă a dezvoltării țărilor înapoiate în orbita celor înaintate, el face 

o serie de completări și rectificări întemeiate anumitor puncte de 

vedere expuse în „Neoiobăgia”. Astfel, recunoaște caracterul capitalist 
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al evoluției țării, atît în industrie cît și în agricultură, dezvăluie esența 

politicii de clasă a burgheziei și arată sarcinile istorice care se puneau 

în fața mișcării muncitorești și socialiste din România. 

Lucrările lui C. Dobrogeanu-Gherea au influențat concepțiile 

teoretice ale mișcării muncitorești din România și în special 

programul P.S.D.R. în problema agrară. Cu toate acestea, unii 

reprezentanți ai clasei muncitoare, care se aflau într-un contact 

nemijlocit cu acțiunile revendicative zilnice ale proletariatului și luau 

parte direct la frămîntările politice generale avansau idei și lozinci ce 

depășeau recomandările teoretice ale lui Gherea. Ștefan Gheorghiu 

— în timpul războaielor balcanice, Alecu Constantinescu, I. C. 

Frimu, C. Racovski — în timpul campaniei pentru reforme din 1913–

1914, exprimau mai clar unele obiective ale luptei clasei muncitoare, 

cum erau, de pildă, exproprierea moșierimii sau lupta împotriva 

războaielor imperialiste. Atît în presă, cît și în ședințele secțiilor 

partidului și la congresele acestuia, căpătau curs păreri cu privire la 

necesitatea unor acțiuni mai hotărîte, mai constructive, și se critica 

totodată moderația legalistă a unor conducători. 

Pînă la izbucnirea primului război mondial, în afară de 

Congresul de constituire, s-au mai ținut două congrese ale partidului: 

unul în vara anului 1912, cînd s-au dezbătut problemele pericolului 

izbucnirii războiului în Balcani și legislația muncitorească în 

România, iar al doilea în aprilie 1914, la care principalul punct de pe 

ordinea de zi l-a constituit atitudinea partidului față de reformele 

preconizate de guvernul liberal. 

Înainte de primul război mondial, Comitetul executiv al 

P.S.D.R. a activat permanent în strînsă legătură cu Comisia Generală a 

Sindicatelor, dar în fapt mișcarea muncitorească din România, inclusiv 

cea sindicală, din această perioadă a fost condusă de partidul social-

democrat; unele divergențe au apărut din cauza modului cum se 

realizau în practică relațiile dintre cele două organizații. La Congresul 

sindical din ianuarie 1914 (Ploiești) s-au manifestat tendințe destul de 

puternice vizînd neutralitatea politică a sindicatelor, tendințe 

combătute însă de majoritatea delegaților. La Congresul P.S.D.R. din 

aprilie 1914 s-au ivit divergențe într-o problemă de mare însemnătate 

pentru întărirea organizatorică a partidului. Unii socialiști, îndeosebi 
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cei din Iași, s-au opus introducerii în statut a principiului centralismului 

democratic, modificare cerută cu insistență de elementele de stînga. 

Perioada 1914–1916, care a pus pe primul plan problema 

atitudinii clasei muncitoare din România față de război, a dus la o 

confruntare mai energică de poziții, ceea ce a permis afirmarea mai 

hotărîtă a elementelor de stînga, fapt reflectat în poziția față de război. 
 

 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

ȘI MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ DIN ROMÂNIA 
 

Primul război mondial, izbucnit la 1 august 1914, a fost un 

război imperialist, dus între două grupuri imperialiste — grupul 

Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria) și grupul 

Antantei (Anglia, Franța, Rusia). Acest război avea ca obiect 

împărțirea și reîmpărțirea sferelor de dominație în lume, 

acapararea de noi colonii, accentuarea exploatării și jafului din 

partea marilor monopoluri. Războiul trebuie privit — remarca 

Lenin — ca „o continuare a politicii marilor puteri și a claselor 

dominante ale acestora”1. 

România, în primele decenii ale secolului nostru, era o țară 

capitalistă în curs de dezvoltare, în a cărei economie capitalul 

monopolist al marilor puteri începea să dețină poziții puternice. 

Totodată, ea constituia în planurile imperialiste de reîmpărțire a 

lumii, obiect de dominație. 

În fața României se aflau probleme vitale acute privind 

desăvîrșirea procesului de realizare a statului unitar național, 

asigurarea independenței și suveranității naționale, a condițiilor 

pentru dezvoltarea social-economică și politică a țării. Făurirea 

statului național unitar — aspirație seculară a poporului român — 

era o necesitate logică a dezvoltării societății românești. Lenin 

arăta în ianuarie 1917 că „...foarte mulți români și sîrbi (în raport 

cu numărul total al românilor și sîrbilor) locuiesc în afara 

granițelor statului «lor», că în general «construcția de stat» în 

 
1 V. I. Lenin, Opere, vol. 21, pag. 299. 
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direcția burghezo-națională nu s-a terminat în Balcani”1. În 

desăvîrșirea unității naționale erau interesate și cercurile principale 

ale burgheziei române, avînd în vedere tocmai faptul că procesul 

construcției de stat în direcția burghezo-națională în România nu era 

terminat. Desăvîrșirea unității naționale corespundea intereselor 

burgheziei de a-și întări pozițiile economice, politice, de clasă, în 

cadrul unei piețe naționale lărgite, de a-și extinde, în acest cadru, 

posibilitățile de exploatare și oprimare a maselor muncitoare. 

În momentul declanșării războiului mondial, România se afla 

la interferența a doi coloși imperialiști, cele două mari imperii 

multinaționale învecinate — Austro-Ungaria și Rusia țaristă — care 

prin politica lor cotropitoare periclitau însăși ființa națională a 

poporului român. 

În această situație complexă, în cercurile guvernante 

românești a prevalat, în primii doi ani ai războiului, linia unei 

politici de neutralitate. În perioada neutralității, cînd masele 

populare au avut de suferit o accentuare a exploatării și o agravare a 

situației lor materiale, cercurile conducătoare au desfășurat pe plan 

extern un neîntrerupt și complicat joc diplomatic pentru a obține 

cele mai avantajoase condiții de atingere a scopurilor proprii. Unele 

cercuri ale claselor dominante, care gravitaseră în jurul regelui 

Carol I, se pronunțau pentru împingerea României în război alături 

de Germania și Austro-Ungaria. Curentul „germanofil” era însă 

lipsit de influență în opinia publică. Alte cercuri, mult mai influente, 

preconizau intrarea în război alături de Antantă. În ansamblu, 

poziția acestor cercuri antantofile, aflate chiar la guvern, era 

inconsecventă și șovăitoare, fapt care s-a repercutat indirect asupra 

pregătirii în vederea participării la o acțiune militară. 

Către mijlocul anului 1916, ca urmare a desfășurării 

războiului, se crease pericolul ca neutralitatea României să fie 

încălcată și țara să fie invadată și împărțită între Germania și Rusia. 

În același timp. Antanta cerea ultimativ intrarea României în război 

de partea sa. Pericolul pentru România de a fi strivită de cei doi 

 
1 V. I. Lenin, Opere complete, vol. 20, ed. a II-a, Editura politică, 

1964, p. 355. 
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„coloși” vecini — Austro-Ungaria și Rusia — era semnalat și de 

socialiști, care preconizau, pentru evitarea lui, menținerea țării în 

neutralitate. 

În aceste împrejurări, folosind profunda năzuință legitimă a 

întregului popor român, de realizare a unității sale naționale și 

obținînd, prin tratatul încheiat cu Antanta, promisiunea de 

satisfacere a dezideratului unității naționale (Transilvania, 

Bucovina, Banat, Crișana și Maramureșul — vezi art. 4 din tratat), 

guvernul liberal a declarat, la 15 august 1916, război Austro-

Ungariei. 

Mișcarea muncitorească din România a apreciat războiul mondial 

dintre marile puteri capitaliste, încă de la izbucnirea sa, ca un război 

imperialist, de cotropire și de jaf. 

Ea respecta în felul acesta hotărîrile congreselor socialiste 

internaționale de la Stuttgart, Copenhaga și Basel, la care își dăduse 

adeziunea prin delegații săi, de a milita pentru menținerea păcii între 

popoare, iar în cazul izbucnirii războiului între cele două mari 

grupuri de state imperialiste să se folosească de noile împrejurări, în 

interesul luptei de. eliberare a proletariatului. Prin poziția lor, 

socialiștii români s-au situat în rîndul acelor partide și grupări 

socialiste din Internaționala a II-a care, rămînînd credincioase 

principiilor internaționalismului proletar, au dezvăluit esența 

imperialistă a primului război mondial și au luptat împotriva lui. 

Partidul Social-Democrat din România a avut un rol activ în 

organizarea și desfășurarea conferinței de la Zimmerwald 

(septembrie 1915). Deși la conferință delegatul român a votat 

rezoluția centristă, în presa socialistă din România, în cadrul acțiunii 

de popularizare a documentelor de la Zimmerwald, au fost publicate 

materiale care cuprindeau idei leniniste. Mișcarea socialistă din 

România a aderat, de asemenea, la hotărîrile adoptate la Kienthal, în 

primăvara anului 1916. 

Împletind lupta pentru revendicări economice și politice 

imediate, împotriva exploatării capitaliste, a politicii reacționare a 

claselor dominante din România, cu lupta împotriva războiului 

purtat de marile puteri imperialiste, clasa muncitoare din România 

și-a dovedit maturitatea revoluționară și internaționalismul său 
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proletar. Formele de manifestare ale luptei oamenilor muncii din 

România le reprezentau grevele, întrunirile, demonstrațiile de stradă 

ș.a. În perioada neutralității s-au desfășurat zeci de întruniri și 

demonstrații de stradă care au contribuit la întărirea spiritului 

revoluționar în rîndul maselor. Manifestația de la 13 iunie 1916 din 

Galați, în timpul căreia au fost uciși mai mulți muncitori, între care 

se aflau Spiridon Vrînceanu și Pascal Zaharia, membri de frunte ai 

organizațiilor muncitorești locale, a marcat un moment important de 

luptă pentru condiții mai bune de muncă și viață, împotriva 

războiului imperialist. Văzînd primejdia pe care o reprezenta 

războiul imperialist pentru soarta țării, clasa muncitoare s-a 

manifestat cu hotărîre pentru ca țara să nu fie împinsă în război, 

pentru menținerea neutralității. O asemenea atitudine se înscria în 

aprecierea lui Engels, care, referindu-se la un eventual război între 

Austro-Ungaria și Rusia țaristă, arăta, încă în 1888, că este în 

interesul românilor, ca și al altor popoare din această parte a 

Europei, ca amîndouă aceste puteri să fie înfrînte, căci numai 

prăbușirea atît a țarismului cît și dezmembrarea Austro-Ungariei 

creau posibilitatea eliberării și întregirii acestor popoare. 

Intrarea României în război a fost urmată de trecerea 

armatelor române în Transilvania, unde, întîmpinate cu bucurie de 

populația subjugată, au eliberat o parte din teritoriul acestei 

străvechi provincii românești. Pe frontul din Transilvania au fost 

aduse divizii germane și austro-ungare cu experiență de război și 

puternic înarmate, ceea ce a slăbit presiunea asupra Antantei pe alte 

fronturi, îngreunînd în același timp situația armatei române. Aceasta 

a fost nevoită să se retragă, mai ales că trebuia să facă față unui nou 

front, în sud, unde intraseră trupele bulgare sprijinite de divizii 

germane. 

Angajată pe un front de o lungime imensă pentru potențialul 

militar al României, armata română a fost nevoită să se retragă în 

Moldova. În luna decembrie 1916, guvernul și autoritățile centrale 

s-au refugiat la Iași, unde au rămas pînă în 1918. Capitala și aproape 

două treimi din teritoriul țării au intrat sub ocupația armatelor 

Puterilor Centrale. La retragerea armatei române a contribuit și 

neacordarea sprijinului promis de către aliați, care nu și-au respectat 
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întru totul angajamentele față de România, la intrarea ei în război. 

Ocupația germană, refugiul populației în Moldova, evacuarea 

întreprinderilor și instituțiilor au produs dezorganizarea vieții 

economice și de stat. Masele largi populare, suferind mari lipsuri, 

erau profund nemulțumite de clasele dominante, în frunte cu 

monarhia, care se foloseau de situația creată de război pentru a 

înăspri exploatarea. În timp ce sute de mii de ostași sîngerau în 

tranșee, iar oamenii muncii îndurau cele mai cumplite privațiuni, 

marii capitaliști și moșierii români practicau afaceri oneroase și jafuri 

pe seama poporului. 

Imediat după declararea războiului, activitatea organizațiilor 

politice și profesionale ale clasei muncitoare a fost interzisă. O parte 

din membrii organizațiilor clasei muncitoare, printre care și unii 

conducători, au fost încorporați și trimiși pe front. C. Racovski și, 

ceva mai tîrziu, M. Gh. Bujor, precum și alții au fost închiși. 

Elementele centriste, care dominau în conducerea P.S.D., au dat 

cuvîntul de ordine ca partidul să-și înceteze activitatea în timpul 

războiului. Militanții revoluționari rămași în teritoriul ocupat au 

trecut la organizarea de acțiuni concrete de luptă în ilegalitate. Astfel, 

în ultimele luni ale anului 1916, s-au format grupuri ilegale la 

București, Ploiești și alte orașe care au inițiat acțiuni împotriva 

ocupanților. 

În Moldova, în pofida legilor excepționale, elementele 

revoluționare, membri ai P.S.D.R. și ai sindicatelor, desfășurau 

activitate în rîndul maselor, organizînd acțiuni revendicative. 

Vestea revoluției din februarie din Rusia, a înlăturării țarismului 

a fost salutată cu mare bucurie de masele populare din România. Cea 

mai importantă dintre acțiunile proletariatului român în primăvara 

anului 1917 a fost demonstrația de 1 Mai din Iași, care a avut ca 

lozinci: pace, reforme democratice, proclamarea republicii ș.a. 

Cercurile conducătoare, speriate de manifestările revoluționare 

ale maselor, s-au văzut nevoite să promită realizarea reformei agrare și 

introducerea votului universal. Anunțarea acestor reforme, în special a 

reformei agrare, a contribuit la creșterea elanului de luptă al țăranilor 

soldați aflați pe front. În aceste condiții, guvernul român a reușit, 

bizuindu-se pe ura poporului împotriva cotropitorilor și primind 
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sprijin material de la aliații săi, să refacă în numai cîteva luni 

potențialul de luptă al armatei. În vara anului 1917 armata română a 

respins cu succes ofensiva germană în bătăliile memorabile de la 

Mărășești, Mărăști și Oituz. 

Deși înaintarea armatelor germane a fost oprită prin eroismul 

ostașilor români, situația României ca beligerantă a devenit în 

toamna anului 1917 deosebit de grea. Rămasă izolată după ieșirea 

Rusiei din război, înconjurată din toate părțile de armatele Puterilor 

Centrale, România a fost nevoită să semneze pacea imperialistă de 

la București, prin care Puterile Centrale, în special Germania, căutau 

să-și asigure o dominație de lungă durată asupra țării noastre. 

În condițiile extrem de grele pentru poporul român din timpul 

războiului, s-a accentuat procesul de radicalizare a maselor, s-au 

intensificat luptele revendicative, iar mișcarea muncitorească s-a 

transformat într-o mișcare de masă tot mai largă. În teritoriul aflat 

sub ocupație, obiectivul central al luptei maselor populare era 

izgonirea din țară a forțelor ocupante, în special a trupelor germane 

care au procedat la o sistematică jefuire a bogățiilor țării. Aceasta a 

făcut să crească revolta în rîndurile poporului român. Au avut loc 

unele mișcări de protest și acțiuni greviste. La 1 Mai 1918, cînd 

grupul revoluționar din București a organizat o consfătuire fără 

autorizația autorităților germane, au fost arestați fruntașii mișcării 

muncitorești Al. Constantinescu, Gh. Cristescu, Ecaterina 

Arbore ș.a. 

În primăvara și vara anului 1918 s-a desfășurat o puternică 

mișcare revendicativă a maselor muncitoare din Moldova, la care au 

participat muncitorii de la C.F.R., metalurgiștii de la Arsenalul 

Armatei, lucrătorii de la Regie și din alte întreprinderi. În urma 

acestor mișcări s-au reînființat sindicatele ceferiștilor, s-a redus ziua 

de muncă, muncitorii au obținut unele îmbunătățiri ale situației lor 

materiale. Criza politică a regimului burghezo-moșieresc era așa de 

puternică, încît guvernul și monarhia nu mai aveau curajul și forța 

necesară pentru a reprima mișcarea revoluționară. 
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MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE ȘI 

ÎNSEMNĂTATEA EI. ACȚIUNILE DE SOLIDARITATE ȘI 

SPRIJIN ALE OAMENILOR MUNCII DIN ROMÂNIA 
 

În acest timp, în Rusia proletariatul, sub conducerea 

bolșevicilor, a reușit în februarie 1917 să răstoarne țarismul, iar în 

octombrie să cucerească puterea. Marea Revoluție Socialistă din 

Octombrie și crearea primului stat socialist din lume au deschis în 

istoria omenirii epoca trecerii de la capitalism la socialism, a 

triumfului marxismului pe scară mondială. 

Partidul Comunist bolșevic, condus de V. I. Lenin, a înlăturat 

dominația moșierilor și capitaliștilor, unind într-un singur torent 

revoluționar lupta clasei muncitoare pentru socialism, lupta țăranilor 

pentru pămînt, aspirațiile spre eliberare națională și pace ale 

popoarelor asuprite din Rusia. Lichidînd statul țarist — bastion al 

reacțiunii și jandarmul acesteia în Europa și Asia —, Marea 

Revoluție din Octombrie a instaurat statul dictaturii proletariatului, 

inițiind opera de construire a socialismului, care avea să schimbe din 

temelii viața social-economică și spirituală a popoarelor vechii Rusii. 

Ideile lui Octombrie au răscolit adînc conștiința clasei 

muncitoare și a celorlalte mase populare pe toate meridianele 

globului, răsunînd ca o chemare înflăcărată la realizarea speranțelor și 

aspirațiilor lor de libertate și progres, de eliberare de sub jugul social 

și național. 

Pe fondul crizei generale a sistemului capitalist, determinată 

de primul război mondial imperialist și de Marea Revoluție Socialistă 

din Octombrie, a crescut starea de spirit revoluționară a popoarelor. 

Solidaritatea proletariatului internațional cu clasa muncitoare din 

Rusia s-a manifestat din primele zile ale Revoluției din Octombrie. 

Salutînd noua orînduire socială, muncitorii de pretutindeni își 

intensificau lupta împotriva propriilor guverne capitaliste. 

Muncitorii din România au salutat din primul moment victoria 

proletariatului rus din octombrie 1917, apreciind că transformarea 

Rusiei — fosta închisoare a popoarelor — într-un stat socialist va 

favoriza și lupta clasei muncitoare din România. Subliniind faptul că 

„revoluția rusă a făcut primul pas” pe calea victoriei proletariatului pe 
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scara mondială, că „de azi începe o eră nouă în istoria lumii”, 

credincioși principiilor socialismului științific, revoluționarii din 

România arătau că „eliberarea noastră poate și trebuie să fie numai 

opera noastră proprie”1. Pe întreg teritoriul țării, vestea Revoluției din 

Octombrie a contribuit la intensificarea luptei de eliberare socială și 

națională. 

Anumite împrejurări create de război au făcut ca oamenii 

muncii din România să-și aducă o contribuție deosebită la 

sprijinirea și apărarea tinerei puteri sovietice. În 1917, conform unei 

înțelegeri dintre guvernul român și guvernul rus, au fost evacuate pe 

teritoriul Rusiei un important număr de întreprinderi și instituții din 

România. Pe lîngă tezaurul și monetăria națională, au fost evacuate 

Arsenalul Militar din București, Banca Națională, Atelierele de căi 

ferate din București și alte centre feroviare, Șantierul Naval Fernic 

din Galați ș.a. Numărul muncitorilor români care lucrau în aceste 

întreprinderi depășea 15 000. Flota română se afla, de asemenea, în 

porturile rusești. Datorită acestei împrejurări, pe teritoriul Rusiei 

revoluționare, în orașele Moscova, Petrograd, Odesa, Nicolaev, 

Harkov, Omsk ș.a. se aflau zeci de mii de români — muncitori, 

soldați, funcționari —, dintre care mulți erau membri ai P.S.D.R., 

pătrunși de o stare de spirit combativă, revoluționară. La aceștia se 

adăugau cei peste 100 000 de ostași români prizonieri în Rusia, din 

ținuturile românești, din Austro-Ungaria, care priveau cu încredere 

transformările revoluționare din Rusia, afirmîndu-și hotărîrea de 

luptă pentru idealurile sociale și naționale ale poporului român. 

În toamna anului 1917, centrul principal al revoluționarilor 

români din Rusia sovietică a devenit Odesa, unde, ținîndu-se 

seama de necesitatea intensificării activității revoluționare, s-a 

creat un comitet de acțiune al Partidului Social-Democrat Român, 

în frunte cu vechi militanți ai mișcării socialiste din România — 

M. Gh. Bujor, Al. Nicolau ș.a. Comitetul a desfășurat o intensă 

activitate pentru sprijinirea Marii Revoluții din Octombrie și 

împotriva regimului burghezo-moșieresc din România. 

 
1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România (1916–1921), 

Editura politică, 1966, pag. 71, 72 
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Reluînd tipărirea ziarului „Lupta” — organ al P.S.D.R. —, pe 

care îl difuzau sistematic în România, și editînd o serie de manifeste 

revoluționare, Comitetul din Odesa sprijinea acțiunile revendicative ale 

oamenilor muncii din țară. El chema la luptă împotriva regimului 

burghezo-moșieresc. „A sosit vremea ca poporul român făcînd propria 

sa revoluție, să se elibereze de oligarhie și monarhism” — se spunea 

într-unul din aceste manifeste. 

Însușindu-și principiile eliberatoare ale lui Octombrie, muncitorii 

români aflați pe teritoriul Revoluției au luptat cu abnegație pentru 

victoria acesteia. Formele pe care le-a îmbrăcat lupta lor au fost variate, 

mergînd de la manifestările publice de simpatie pînă la constituirea 

batalioanelor înarmate. Astfel, în ianuarie 1918, s-a constituit la Odesa, 

din inițiativa și sub conducerea Comitetului de acțiune social-democrat 

român, primul batalion revoluționar, care număra peste o mie de 

muncitori și soldați români. El a luat parte la luptele pentru instaurarea 

puterii sovietice în sudul Rusiei. Un al doilea batalion revoluționar s-a 

constituit din marinarii de pe navele românești pe care izbucnise 

răscoala în ianuarie 1918. Aceste batalioane au participat direct la 

apărarea cuceririlor revoluției pe teritoriul din sudul Rusiei împotriva 

armatelor Puterilor Centrale. După pacea de la Brest-Litovsk membrii 

batalioanelor revoluționare românești au luptat împotriva alb-gardiștilor. 

Mulți dintre revoluționarii români, căliți în luptele de clasă la 

care participaseră în țară pînă în 1917, au dovedit o înțelegere justă a 

rolului lor în noile condiții, împletind lupta împotriva regimului 

burghezo-moșieresc din propria țară cu lupta pentru apărarea Revoluției 

din Octombrie. Unele elemente, animate de dorința de a vedea mai 

repede înfăptuită revoluția și în România, ca în Rusia, au preluat însă 

mecanic lozinci ale revoluționarilor ruși, care nu corespundeau întru 

totul realităților de ordin social și național ale României, etapei 

revoluționare în fața căreia se afla țara, ca, de pildă, naționalizarea 

pămîntului, trecerea imediată la revoluția socialistă etc. La aceasta se 

adăuga faptul că, din cauza ocupării celei mai mari părți a teritoriului 

țării și dispersării impuse de război, cît și curentelor diferite și 

frămîntărilor interne, partidul socialist nu prezenta forța unui stat major, 

închegat, capabil să organizeze și să conducă masele în revoluție. 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

62 

 

DESĂVÎRȘIREA UNITĂȚII DE STAT NAȚIONALE A  

ROMÂNIEI 
 

În împrejurările prăbușirii monarhiei Austro-Ungare și ale 

triumfului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a dat o 

lovitură puternică sistemului imperialist, a apărut posibilitatea 

încununării victorioase a luptei de eliberare națională a poporului 

nostru, pentru încheierea procesului de formare a statului național 

unitar român. 

Ideile eliberatoare de ordin social și național ale Revoluției din 

Octombrie au stimulat creșterea puternică a mișcării național-

revoluționare din teritoriile românești subjugate. Această mișcare se 

îmbina organic cu lupta pentru adînci transformări pe plan social. 

Sfîrșitul războiului și transformările revoluționare petrecute în Europa 

centrală și de răsărit au favorizat desăvîrșirea unității naționale a 

statului român. 

În anul 1918 lupta de eliberare socială și națională a luat o 

amploare deosebită în monarhia austro-ungară. Pe steagul luptei de 

eliberare a popoarelor din fosta monarhie austro-ungară s-au împletit 

revendicări sociale — expresie a avîntului revoluționar generat de 

război și de influența Marii Revoluții Socialiste din Octombrie —, cu 

aspirațiile lor seculare de a scutura jugul dominației străine. 

Populația românească din Transilvania, Bucovina și Banat, 

care ducea o neîntreruptă luptă împotriva jugului național și care se 

afla într-un viu contact spiritual și cultural cu „țara”, și-a proclamat 

dreptul la autodeterminare, hotărînd unirea cu patria mamă. Adunarea 

reprezentativă de la Cernăuți, din 29 noiembrie 1918, precum și 

adunarea națională de la Alba Iulia din 1 decembrie același an, la care 

au participat peste o sută de mii de țărani, muncitori și intelectuali, au 

aclamat actul Unirii Bucovinei și Transilvaniei cu România. 

Forța hotărîtoare a realizării unității naționale a românilor într-

un singur stat au constituit-o masele largi populare. 

Mișcarea muncitorească din Transilvania, forță activă în lupta 

împotriva asupririi sociale și naționale, a adus o contribuție 

remarcabilă la actul Unirii. Muncitorimea română, prin reprezentanții 

ei, a inițiat și organizat consiliile naționale, de la cel central și pînă la 
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cele locale, prezența reprezentanților clasei muncitoare determinîndu-

le un caracter profund democratic. La Alba Iulia, printre cei 1 228 de 

delegați aleși în circumscripțiile electorale din toate județele 

Transilvaniei, au fost prezenți 150 de delegați ai social-democrației 

române, reprezentînd peste 60 000 de muncitori organizați. Masele 

țărănești, împilate de magnații unguri, s-au ridicat la luptă pentru 

eliberare, de multe ori păstrîndu-și hainele de soldați în care fuseseră 

trimiși să lupte în Rusia sau în Italia. Intelectualitatea românească de 

peste munți, ale cărei tradiții de luptă pentru menținerea și înflorirea 

culturii în limba română se pierdeau în trecut, a fost alături de popor la 

acest măreț eveniment. Aceeași atitudine de adeziune înflăcărată la 

ideea Unirii au manifestat-o masele populare din vechea Românie. 

Consensul aproape unanim al tuturor forțelor sociale și politice 

în problema desăvîrșirii unității naționale a poporului „daco-roman” 

— cum îi numea Marx pe românii din Moldova, Transilvania și 

Valahia la mijlocul secolului trecut — a făcut posibilă realizarea, în 

practică, a Unirii încă înainte de orice intervenție armată sau 

diplomatică. Conferința de pace din 1919 a consfințit opera istorică a 

maselor populare. 

Lipsa unui partid consecvent revoluționar a făcut ca factorii 

obiectivi care s-au creat prin prăbușirea celor două imperii învecinate 

și prin avîntul revoluționar al maselor să nu poată fi folosiți de către 

clasa muncitoare pentru realizarea idealului de unitate națională sub 

steagul său. În aceste împrejurări, desăvîrșirea unității statului român 

s-a făcut sub hegemonia burgheziei, în cadrul menținerii rînduielilor 

burghezo-moșierești și a monarhiei. 

Crearea statului național unitar — operă a maselor largi din 

întreaga țară — s-a înscris ca un moment crucial în istoria de lupte 

îndelungate și grele ale poporului român pentru împlinirea acestei 

aspirații de veacuri a sa, pentru progres social. Prin aceasta s-a realizat 

cadrul național și social-economic pentru dezvoltarea mai rapidă a 

forțelor de producție. Înmănunchindu-se laolaltă energiile și 

capacitățile creatoare ale poporului nostru au apărut condiții 

favorabile activității forțelor progresiste ale societății, mișcării 

muncitorești revoluționare. 
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CAPITOLUL II 

 
AVÎNTUL REVOLUȚIONAR DIN ROMÂNIA 

(1918–1921). CREAREA PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN 
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SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI SOCIAL-POLITICĂ 

A ROMÂNIEI DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 
 

În perioada 1918–1921 în România s-a dezvoltat un 

puternic avînt revoluționar, determinat de agravarea 

contradicțiilor social-economice și politice ale regimului 

burghezo-moșieresc, ca urmare a primului război mondial, a 

distrugerilor provocate de această conflagrație, a dezorganizării 

activității economice și înrăutățirii situației materiale a maselor 

largi populare. Desfășurat în condițiile puternicei creșteri a 

mișcărilor revoluționare pe plan internațional în anii imediat 

următori Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, avîntul 

revoluționar a constituit o nouă etapă în lupta maselor populare 

din țara noastră pentru eliberarea socială și națională. 

În acest timp au crescut în mod considerabil forța și rolul 

proletariatului în viața social-politică, capacitatea lui de a se situa 

în avangarda mișcărilor progresiste și revoluționare. Lupta 

oamenilor muncii pentru rezolvarea democratică a marilor 

probleme ale țării, pentru făurirea unei vieți mai bune a luat o 

amploare nemaicunoscută pînă atunci în istoria poporului român. 

Încheierea procesului de formare a statului național unitar 

român — operă a maselor largi din întreaga țară —, care a 

consfințit și a ridicat pe o treaptă mai înaltă comunitatea 

statornicită de-a lungul veacurilor între toate ținuturile României, 

a realizat cadrul național și social-economic pentru dezvoltarea 

mai rapidă a forțelor de producție, înmănuncherea energiilor și 
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capacităților creatoare ale întregului popor, a însemnat unirea pe 

scară națională a mișcării muncitorești revoluționare, a tuturor 

forțelor înaintate ale patriei noastre. O dată cu desăvîrșirea unității 

naționale s-au creat condiții mai favorabile pentru asigurarea 

independenței României. Au apărut noi posibilități, mai ample, 

pentru ca poporul român să-și manifeste inițiativa și voința lui de 

propășire pe drumul istoriei. 

Potențialul economic al țării a crescut, s-a accentuat rolul 

industriei în viața economică și social-politică. Numărul muncitorilor 

industriali s-a ridicat la aproape 500 000 și era concentrat în cele mai 

importante centre politice și culturale: București, Cluj, Iași, Timișoara 

etc., precum și în regiuni de o deosebită însemnătate economică 

(Valea Prahovei, Valea Jiului, Reșița-Anina, Galați, Brăila). S-au 

creat astfel posibilități mai largi pentru lupta clasei muncitoare, în 

fruntea întregului popor, în vederea transformării progresiste a 

societății românești. 

Dezvoltarea forțelor de producție în România după primul 

război mondial a avut loc în condițiile crizei generale a 

capitalismului, fapt care și-a pus amprenta și asupra vieții economice 

a țării noastre. România era, în continuare, o țară capitalistă slab 

dezvoltată industrial, aflată în sfera de influență a marilor puteri 

imperialiste, care își disputau locul pe piața românească. 

Imediat după terminarea războiului, în fața României, ca și a 

majorității țărilor beligerante, se punea cu acuitate problema refacerii 

economiei lovite de război. 

Distrugerile și pierderile materiale și umane cauzate de 

ocuparea unei mari părți a țării, de operațiile militare, de jugul 

Puterilor Centrale au avut consecințe grave asupra vieții economice și 

implicit asupra maselor. Unele întreprinderi industriale își încetaseră 

activitatea, iar cele care se aflau în funcțiune lucrau cu o capacitate de 

producție redusă. În 1919 producția a scăzut, față de 1913, cu circa 

53 la sută în extracția petrolului, 74 la sută în industria metalurgică, 

43 la sută în industria alimentară, una din ramurile cele mai 

dezvoltate în acel timp; în ramura siderurgiei, care în general avea o 

pondere mică în ansamblul industriei românești, producția s-a redus 

cu 80 la sută. 
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În agricultură urmările războiului, insuficiența brațelor de 

muncă și lipsa inventarului au determinat o reducere simțitoare a 

suprafețelor cultivate. În 1919 producția de grîu a fost cu 66 la sută, 

iar producția totală de cereale cu 34 la sută mai mică decît înainte de 

război. În sectorul transporturilor, la căile ferate, majoritatea 

locomotivelor și vagoanelor au fost distruse sau deteriorate. 

Cheltuielile de război, hîrtia-monedă fără acoperire pusă în 

circulație de ocupanți, daunele aduse veniturilor statului din 

scăderea producției au contribuit la declanșarea inflației. 

În privința refacerii economice, cercurile guvernante nu 

aveau o părere comună. Unele din ele, în special cele din jurul 

Băncii Naționale și al Băncii Românești, considerau că pentru 

refacerea economică este suficient ca statul, prin concesionarea 

bunurilor sale, să asigure marelui capital românesc profituri ridicate 

și să oblige capitalul străin investit în țară să conlucreze cu capitalul 

românesc în condiții care să permită capitaliștilor autohtoni 

obținerea unor beneficii însemnate. Alte cercuri, mai realiste, 

preconizau ca statul să sporească impozitele asupra marelui capital, 

în special asupra averilor cîștigate în timpul războiului și al anilor 

postbelici, iar veniturile astfel obținute să fie folosite pentru 

realizarea echilibrului bugetar, plata datoriei publice, stabilizarea 

monedei, refacerea transporturilor și a producției. Dînd expresie 

acestor tendințe, Nicolae Titulescu, ministru de finanțe în guvernul 

Averescu, a elaborat legi fiscale, care introduceau un însemnat 

impozit progresiv asupra capitalului, precum și un impozit asupra 

cîștigurilor de război; aceste impozite au fost votate de parlament, în 

iulie 1921, dar guvernul liberal le-a anulat în 1922. 

Trecerea treptată la refacerea economiei naționale a dus 

la o creștere a producției industriale și agricole, la 

îmbunătățirea transporturilor. Astfel, producția petrolieră de la 

855 542 tone în 1919 s-a ridicat la 1 168 414 tone în 1921. 

Creșteri a înregistrat și producția din industria metalurgică, a 

lemnului, alimentară, a hîrtiei etc. Sporirea producției industriei 

se desfășura însă foarte lent. La Congresul Asociației generale 

a industriașilor români (A.G.I.R.), din 1921, s-a apreciat că 

producția industrială a țării era în toate ramurile cu mult sub 
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normal. Puține erau ramurile în cate ea reprezenta ceva mai mult 

de 50 la sută din producția dinainte de război. Abia în 1924 

producția industrială a atins, în ansamblu, nivelul antebelic. 

Masele muncitoare doreau ca refacerea economică să fie 

însoțită de îmbunătățirea nivelului de trai, de făurirea unor rînduieli 

sociale mai drepte. Clasele exploatatoare căutau să arunce asupra 

oamenilor muncii povara urmărilor economice ale războiului, să 

obțină profituri cît mai mari din specularea greutăților materiale 

postbelice și să-și asigure pentru sine beneficiile refacerii producției. 

Folosind lipsurile de pe piață, burghezia și-a îndreptat o bună parte a 

capitalurilor spre operații speculative — cu mărfuri, devize, acțiuni, 

bonuri de rentă —, ceea ce a agravat inflația și a îngreuiat refacerea 

economică. Însăși operația unificării monetare — preschimbarea în lei 

a coroanelor, rublelor, a bancnotelor puse în circulație de autoritățile 

de ocupație germane —, care a contribuit la o anumită normalizare a 

vieții economice, a prilejuit unor grupări de capitaliști mari afaceri. 

După război marele capital românesc a izbutit să-și 

întărească treptat pozițiile în economia națională. Majoritatea 

capitalului provenit din țările foste inamice — Germania. Austria, 

Ungaria — a fost înlăturată din întreprinderile din România. O 

parte a acestui capital a fost preluată de marii capitaliști autohtoni, 

iar restul de capitaliști din țările aliate, în special din Franța, 

Anglia, Belgia, Italia. Înlocuirea parțială a capitalului german și 

austro-ungar prin capitalul românesc și anularea datoriilor 

contractate de statul român în Germania, Austria, Ungaria au slăbit 

ponderea capitalului străin în economia românească, au sporit în 

măsură însemnata forța economică a burgheziei române. 

Capitalurile străine — franceze, engleze, belgiene, americane — 

și-au asigurat însă un rol dominant în economie, datorită atît 

participațiilor la întreprinderile bancare, industriale, de transport, 

cît și împrumuturilor contractate în anii 1916–1920 de statul român 

în țările aliate. Înlăturarea monopolurilor germane și austro-ungare 

din lupta pentru reîmpărțirea lumii și, respectiv, pentru dominația 

lor în Balcani a transformat această zonă, deci și România, într-o 

regiune de ascuțite lupte interimperialiste pentru înlocuirea 

pozițiilor germane și austro-ungare. 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

71 

 

În aceste condiții, în România s-a accelerat procesul de 

concentrare și centralizare a capitalului, de împletire a capitalului 

bancar cu capitalul industrial. Un grup de opt bănci mari, la care se 

adăuga Banca Națională, dețineau poziții cheie în economia națională. 

În timp ce pozițiile economice ale burgheziei se întăreau, 

nivelul de trai al maselor a avut de suferit — în primul rînd de pe 

urma creșterii prețurilor. Prin luptele lor muncitorii au obținut 

mărirea salariilor nominale, dar în 1919, prețurile erau de 9,3 ori mai 

mari decît cele dinainte de război, pe cînd salariile înregistraseră o 

sporire de numai 4 ori. Lipsite de pămînt și inventar agricol, avînd de 

suferit urmările războiului, ale rechizițiilor, ale discrepanței între 

prețurile agricole și cele industriale, masele țărănești se aflau, de 

asemenea, într-o situație grea. A scăzut simțitor și nivelul de trai al 

păturilor mijlocii. 

Ca urmare a marilor greutăți economice, a avîntului luptelor 

populare, regimul burghezo-moșieresc a intrat într-o fază de criză 

politică. O expresie a crizei politice a claselor dominante a 

constituit-o instabilitatea guvernamentală; între noiembrie 1918 și 

decembrie 1921 s-au succedat la cîrma țării șase guverne și au avut 

loc numeroase remanieri ministeriale. Clasele exploatatoare nu mai 

puteau să-și exercite dominația cu vechile metode de guvernare și 

pentru a-și menține puterea au fost obligate să facă maselor unele 

concesii, să promită și să înfăptuiască reforme, să înființeze noi 

partide. 

Printre problemele social-economice care se cereau rezolvate 

la sfîrșitul războiului cea mai arzătoare pentru asigurarea mersului 

înainte al României era problema agrară. 

Dată fiind accentuarea contradicțiilor dintre dezvoltarea 

capitalistă generală a țării și resturile feudale din agricultură clasele 

dominante erau interesate să adapteze agricultura, în general, și 

proprietatea moșierească, în special, la cerințele capitalismului, să 

extindă utilizarea muncii salariate și a metodelor moderne de cultură. 

În problema agrară, în sînul cercurilor conducătoare se manifestau 

divergențe încă din anii dinainte de război. Grupuri ale moșierimii, 

îndeosebi din partidul conservator, considerau că soluția cea mai 

bună ar îi fost ca pămînturile scoase benevol în vînzare de moșieri să 
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poată fi cumpărate de țărani înstăriți, primind sprijinul statului. Pe de 

altă parte, cercurile guvernante se temeau de posibilitatea repetării 

unei răscoale ca cea din 1907, care de astă dată pute fi condusă de 

proletariat. Pentru transformarea agriculturii și proprietății 

moșierești potrivit cerințelor dezvoltării capitalismului și pentru 

salvgardarea regimului burghezo-moșieresc în întregul lui, 

burghezia și moșierimea, sub presiunea frămîntărilor revoluționare, 

au trebuit să aleagă calea trecerii unei părți a pămîntului marilor 

proprietari în mîinile țărănimii, urmărind totodată prin aceasta 

împiedicarea unirii luptelor muncitorești cu luptele țărănești pentru 

pămînt. 

Prin legislația definitivă de reformă agrară, adoptată în iunie-

iulie 1921, a fost expropriată circa 66 la sută din proprietatea 

moșierească, 6 125 000 ha, din care 3 440 000 ha au fost trecute în 

proprietatea țăranilor, iar restul folosite pentru constituirea de 

izlazuri și păduri comunale. Aceasta a impulsionat dezvoltarea 

relațiilor capitaliste în agricultură și a lărgit piața internă a industriei, 

a redus rolul moșierimii în viața social-politică a țării, a permis 

îmbunătățiri în situația țărănimii. Reforma agrară — terminată în 

linii mari în 1927 — a menținut însă marea proprietate funciară, 

sistemul muncii în dijmă și alte resturi feudale. După reforma agrară 

s-a accentuat diferențierea țărănimii, a crescut rolul economic și 

politic al burgheziei sătești, s-au adîncit contradicțiile social-

economice la sate. 

Înscrisă în constituție în 1917, o dată cu reforma agrară, 

reforma electorală a fost legiferată în 29 noiembrie 1918. A fost 

desființat sistemul electoral cenzitar și s-a proclamat votul universal, 

dreptul de vot egal al bărbaților. Reforma electorală a lărgit 

considerabil drepturile politice ale maselor. Egalitatea politică și 

celelalte libertăți cetățenești proclamate prin lege erau însă îngrădite 

de inegalitatea social-economică, de falsurile și abuzurile electorale, 

de măsurile represive ale statului, de legile care permiteau 

guvernului să instaureze starea de asediu și cenzura. 

S-a proclamat egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor 

indiferent de naționalitate și s-au admis apariția de publicații și 

funcționarea de școli în limbile naționalităților conlocuitoare; 
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totodată însă statul burghezo-moșieresc promova o politică de 

discriminări și persecuții naționale, clasele exploatatoare de toate 

naționalitățile ațîțau vrajba șovină, naționalismul. 

Valul mișcărilor populare, conflictele dintre diferitele 

grupuri ale claselor dominante, contradicțiile manifestate între 

acestea în legătură cu reformele pe care erau nevoite să le adopte 

au dus la regruparea forțelor politice ale burgheziei și moșierimii. 

A devenit imposibilă funcționarea vechiului sistem politic bazat 

pe alternarea la cîrma țării a partidelor conservator și liberal. 

Dominat de cele mai reacționare cercuri ale claselor 

exploatatoare și în primul rînd de latifundiari, partidul 

conservator a dispărut de pe scena vieții politice. Fracțiunea 

conservatoare condusă de Take Ionescu — partidul conservator-

naționalist — s-a mai menținut pînă în 1923 ca o simplă anexă a 

altor partide mai puternice. 

Partidul liberal, exponent al celor mai puternice cercuri ale 

burgheziei industriale și bancare, posesoare totodată și de moșii, 

era dominat de cercurile din jurul Băncii Naționale și al Băncii 

Românești, citadelele marelui capital românesc. În timpul 

existenței sistemului electoral cenzitar în jurul liberalilor se 

grupau și pături ale micii burghezii democratice, intelectualității, 

burgheziei satelor și chiar ale țărănimii muncitoare. Fiind lipsite 

prin lege de posibilitatea unei reprezentări reale în parlament, 

aceste pături și categorii sociale vedeau în partidul liberal un 

instrument de realizare parțială sau totală a revendicărilor privind 

exproprierea moșierilor și introducerea votului universal. După 

desființarea votului cenzitar, aceste pături s-au orientat spre 

partidele noi. Partidul liberal se prezenta drept promotor al 

reformelor democratice și singurul făuritor al unității naționale. 

Prin legile de reformă adoptate, liberalii erau departe de a asigura 

rezolvarea deplină a problemelor fundamentale ale țării și 

satisfacerea revendicărilor maselor radicalizate de război; 

totodată, fiind la guvern, în 1918–1919 au aplicat o politică 

represivă de mînă forte împotriva mișcării muncitorești și în 

general a mișcării democratice. Din aceste motive partidul liberal 

nu a izbutit să-și asigure influența preponderentă în mase. 
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Partidul naționalist-democrat se pronunța în această perioadă 

pentru reforme sociale și politice — exproprierea moșiilor de peste 

100 ha, libertăți democratice, inclusiv dreptul de vot pentru femei, 

îmbunătățirea nivelului de trai al maselor. Totodată, acest partid 

sublinia că naționalismul este baza activității sale politice și făcea în 

acest spirit o vie agitație pentru „armonie” între clasele sociale. 

Datorită marelui prestigiu cultural al conducătorului său, N. Iorga, în 

rîndurile intelectualității, partidul naționalist-democrat a stabilit unele 

legături cu păturile mijlocii la orașe și sate; dar el nu avea un rol 

politic de sine stătător, acordînd în 1918–1919 un anumit sprijin 

guvernului liberal, iar din a doua jumătate a anului 1919 partidului 

țărănesc și partidului național român din Transilvania. 

În acest timp grupul lui A. C. Cuza, care desfășura o activitate 

șovină, reacționară, îndreptată împotriva mișcării muncitorești și 

democratice, s-a desprins din partidul naționalist-democrat, înființînd 

în 1919 partidul naționalist-democrat creștin. Acest grup patrona 

„Garda conștiinței naționale”, organizație înființată cu sprijinul 

Siguranței în vederea provocării de acțiuni huliganice și în special în 

vederea spargerii grevelor. În această organizație și-au început 

activitatea Corneliu Zelea-Codreanu și alți viitori conducători 

legionari. 

În împrejurările puternicelor frămîntări sociale, ale afirmării 

tot mai active a curentelor democratice în viața politică și ale 

compromiterii vechilor partide burghezo-moșierești și de asemenea 

ca o expresie a contradicțiilor din sinul claselor dominante și a 

politicii lor prin care urmăreau izolarea proletariatului de țărănime, au 

apărut noi partide. 

Un grup de politicieni desprinși din partidul conservator 

(C. Argetoianu, Matei Cantacuzino) au înființat partidul poporului, 

prezidat de generalul Averescu, căruia în timpul războiului i se crease 

popularitate în țară. Noului partid i s-au alăturat diferite grupuri 

politice ale claselor dominante, care vedeau în generalul Averescu 

omul cel mai potrivit pentru a asigura menținerea vechiului regim 

amenințat de valul luptelor populare. Făgăduind largi reforme, 

tragerea la răspundere a celor vinovați de înfrîngerea din 1916 și 

instaurarea unui regim de „dreptate” la sate și în rîndurile micii 
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burghezii din orașe, partidului poporului i s-au raliat și intelectuali 

doritori de reforme (P. P. Negulescu, P. Groza ș.a.). Activitatea 

desfășurată de guvernul Averescu (martie 1920–decembrie 1921) a 

dus însă la compromiterea partidului poporului în ochii țărănimii. 

După 1922 acest partid a părăsit primul plan al vieții politice, cei mai 

mulți dintre politicienii care i se alăturaseră în 1919–1920 trecînd la 

alte partide. 

În decembrie 1918 a luat ființă partidul țărănesc întemeiat de 

grupări destul de eterogene care, înainte de război, urmaseră în 

general partidul liberal. Între acestea era un grup, preponderent în 

conducerea partidului, format din învățători și preoți de țară, în frunte 

cu Ion Mihalache, apropiați de burghezia sătească; acestui grup i s-au 

raliat politicieni ca Ion Răducanu, Gr. Coandă, Gr. Iunian, legați de 

cercuri burgheze, inclusiv de bănci concurente Băncii Românești. Un 

alt grup îl formau intelectuali și oameni politici de stînga ca Paul 

Bujor, C. I. Parhon, C. Stere, N. Lupu. Anunțînd un program 

cuprinzînd revendicări burghezo-democratice radicale — 

exproprierea fără limită a moșiilor, cu o despăgubire moderată 

suportată pe jumătate de stat, etatizarea Băncii Naționale, impozit 

progresiv pe avere și în special pe cîștigurile de război, desființarea 

jandarmeriei, dreptul de organizare și de grevă pentru muncitori, 

democratizarea aparatului de stat ș.a. — partidul țărănesc a început să 

cîștige popularitate în rîndurile țărănimii și ale micii burghezii 

orășenești democratice. 

Țărănismul, a cărui platformă ideologică a început să fie 

elaborată încă în anii 1918–1921 de către Ion Mihalache, Virgil 

Madgearu ș.a., avea laturi contradictorii. El preconiza că desființarea 

marii proprietăți funciare și limitarea profiturilor realizate de marele 

capital de pe urma agriculturii ar fi corespuns nu numai intereselor 

obiective ale țărănimii muncitoare, dar și ale burgheziei satelor. El 

susținea că, în ciuda diferențierii din sînul ei, țărănimea formează o 

clasă unică, avînd în întregimea ei interesul de a desființa proprietatea 

moșierească și exploatarea exercitată de marele capital în agricultură, 

prin intermediul creditului și al politicii prețurilor, impozitelor, 

tarifelor vamale și de transport. Deși vorbeau despre comunitatea de 

interese dintre muncitori și țărani, ideologii țărănismului afirmau că 
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partidul clasei muncitoare nu poate apără interesele țărănimii și că 

aceasta ar trebui să se organizeze pe baza principiului luptei de clasă 

în cadrul unui partid independent, al întregii țărănimi, avînd ca 

obiectiv instaurarea „statului țărănesc”. Unii ideologi ai țărănismului 

se ridicau în mod direct împotriva marxismului, a mișcării 

revoluționare a proletariatului, arătau că partidul țărănesc trebuie să 

împiedice masele țărănești de a sprijini instaurarea dictaturii 

proletariatului. 

Ideea existenței unei clase țărănești unice, a unui partid 

țărănesc care să apere deopotrivă interesele întregii țărănimi ascundea 

exploatarea țărănimii muncitoare de către burghezia satelor și, date 

fiind condițiile social-economice reale, contribuia la împingerea 

țărănimii muncitoare la remorca burgheziei. 

Pe de altă parte, dezvoltarea societății românești, care punea 

tot mai mult pe primul plan antagonismul dintre proletariat și 

burghezia industrial-bancară, ducea în mod inevitabil la polarizarea 

celorlalte pături sociale în jurul celor două forțe fundamentale ale 

luptei de clasă. Însăși aplicarea în viață a revendicărilor enunțate în 

programul țărănist era posibilă numai prin strîngerea în jurul 

proletariatului a forțelor sociale interesate în desăvîrșirea 

transformărilor burghezo-democratice. 

Exponenți ai aripii de stînga a partidului țărănesc, de pildă, 

Paul Bujor, C. I. Parhon ș.a., care înclinau în mod deschis spre 

mișcarea muncitorească, au contribuit ca în proiectul de program 

adoptat în noiembrie 1921 de partidul țărănesc să se introducă ideea 

că partidul clasei muncitoare poate fi „un corp de avangardă” în lupta 

țărănimii. Grupul conducător al partidului țărănesc legat de cercuri 

ale marii burghezii, care vedea în programul democratic al noului 

partid mai ales o platformă electorală și un mijloc de a izola 

țărănimea de proletariat, manifesta încă din acest timp tendința de a 

renunța la revendicările democratice și de a ajunge la o înțelegere cu 

vîrfurile claselor dominante. 

Un loc important în sistemul partidelor politice ale claselor 

dominante îl ocupa partidul național român. În timpul subjugării 

Transilvaniei de către imperiul austro-ungar, partidul național cîștigase 

o mare influență asupra populației românești din această parte a țării. 
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Pături importante ale țărănimii, micii burghezii, 

intelectualității continuau să aibă încredere în acest partid, văzînd în 

el forța ce avea să asigure înfăptuirea transformărilor democratice 

radicale înscrise în Declarația din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia 

și constituiau baza socială a curentului de stînga din partid. 

Conducerea partidului național se afla însă în mîinile unor 

exponenți politici ai burgheziei și moșierimii ca Iuliu Maniu, 

Alexandru Vaida, St. Ciceo Pop, care, consimțind la exproprierea 

parțială a moșiilor, desființarea sistemului electoral cenzitar și la alte 

reforme, căutau să evite realizarea transformărilor sociale și politice 

radicale la care năzuiau masele. În noiembrie 1919 partidul național 

s-a coalizat cu partidul țărănesc împotriva liberalilor. O fracțiune a 

partidului național condusă de Octavian Goga a fuzionat în martie 

1920 cu partidul poporului. 

Grupurile de stînga din cadrul partidelor burgheze, grupuri 

care doreau înfăptuirea unor reforme burghezo-democratice, deși nu 

puteau schimba caracterul antipopular al politicii promovate de 

liderii reacționari, contribuiau totuși la animarea și desfășurarea 

mișcării democratice. 

O problemă importantă pentru viața politică a României a 

fost încheierea tratatelor de pace. Asupra conținutului tratatelor de 

pace și-a pus pecetea faptul că sub loviturile luptei revoluționare a 

popoarelor s-au prăbușit bastioanele asupririi naționale — imperiile 

țarist și habsburgic. O seamă de popoare din estul și centrul Europei 

au înfăptuit eliberarea și unirea lor națională. Atunci cînd s-a 

deschis Conferința de pace, desăvîrșirea procesului de formare a 

statului român unitar era un fapt împlinit. 

Tratatele de la Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon, 

Sevres, care în ansamblul lor consfințeau dominația marilor puteri 

imperialiste învingătoare, au trebuit să recunoască — sub imperiul 

stării de fapt — constituirea Cehoslovaciei. Iugoslaviei, Poloniei, 

precum și desăvîrșirea procesului de formare a statului național 

român. 

Totodată, marile puteri ale Antantei urmăreau să folosească 

aceste state potrivit planurilor lor imperialiste, 

contrarevoluționare. În 1918–1920, politica externă a României a 
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fost orientată pe linia promovată de Puterile Antantei. Cercurile 

reacționare au sprijinit politica de intervenție dusă de marile 

puteri imperialiste împotriva Rusiei Sovietice, au participat la 

campania militară organizată de acestea pentru înăbușirea 

revoluției socialiste din Ungaria. 

După încheierea tratatelor de pace, guvernul român a dus o 

politică îndreptată spre menținerea integrității teritoriale a 

României, a granițelor înscrise în tratate. România, Cehoslovacia 

și Iugoslavia au încheiat în 1920–1921 tratate bilaterale de 

asistență mutuală, constituind împreună Mica Înțelegere. Scopul 

principal al Micii înțelegeri era menținerea statu-quo-ului 

teritorial, apărarea granițelor statelor aderente. Tot pe această 

linie se înscrie încheierea în 1921 a tratatului româno-polon. 

România a devenit membră a Ligii Națiunilor. 
 

 

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ ȘI SOCIALISTĂ DUPĂ 

RĂZBOI (decembrie 1918 – martie 1920) 
 

 Pe fondul situației economice și social-politice a 

României din anii 1918–1921 s-a declanșat un avînt impetuos al 

luptelor populare, în fruntea lor fiind proletariatul. Pe plan 

internațional, mișcarea revoluționară, datorită efervescenței 

maselor din propriile țări și influențată de victoria Revoluției 

Socialiste din Octombrie 1917, se desfășura cu putere. În 

noiembrie 1918 s-au declanșat revoluții burghezo-democratice 

în Germania, Ungaria, Cehoslovacia, Austria ș.a. În Bulgaria a 

izbucnit în septembrie 1918 o răscoală republicană. În Ungaria, 

în martie 1919, revoluția burghezo-democratică s-a transformat 

în revoluție socialistă, care a dus la instaurarea, pentru un scurt 

timp, a dictaturii proletariatului. În 1919, în diferite orașe și 

provincii din Germania s-a exercitat, vremelnic, puterea clasei 

muncitoare. 

În România, după înfrîngerea Puterilor Centrale și 

retragerea trupelor lor de ocupație în noiembrie 1918, 

organizațiile socialiste, sindicale și de tineret și-au reluat 
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activitatea legală pe teritoriul întregii țări. Guvernul liberal 

(29 noiembrie 1918–12 septembrie 1919) a elaborat decretul prin 

care s-a introdus noul sistem electoral, dar a menținut starea de 

asediu și cenzura, legile și ordonanțele îndreptate împotriva 

sindicatelor și grevelor, a recurs la măsuri represive împotriva 

mișcării muncitoreștii și în general împotriva acțiunilor 

revendicative ale maselor. Trecînd peste legile și ordonanțele care 

interziceau înființarea sindicatelor și organizarea grevelor, 

muncitorii s-au constituit în sindicate, au întreprins acțiuni pentru 

a impune satisfacerea cerințelor lor, ameliorarea condițiilor de 

viață, apărarea și dezvoltarea drepturilor politice. Sindicatele 

ceferiste au înaintat guvernului în noiembrie 1918 un memoriu în 

care, arătînd că muncitorii doresc să-și consacre eforturile pentru 

refacerea economică a țării, cer să li se asigure ziua de muncă de 

opt ore, ridicarea salariului încît să compenseze cel puțin parțial 

creșterea prețurilor, recunoașterea sindicatelor. 

Se desfășoară un puternic val de greve. În București au 

părăsit lucrul muncitorii ceferiști, cei de la întreprinderile Regiei 

Monopolurilor Statului, metalurgiștii și tîmplarii, salariații de la 

P.T.T. ș.a. La 9 decembrie 1918 în Capitală s-a desfășurat o grevă 

generală de protest împotriva suspendării ziarului „Socialismul”, 

organul partidului socialist și al Comisiei generale a sindicatelor; 

autoritățile au trebuit să revină asupra măsurii lor. Valea Prahovei 

a fost cuprinsă de o grevă generală a petroliștilor. 

Grevele îmbinau revendicările economice cu cele politice 

între care, în primul rînd, recunoașterea sindicatelor, a consiliilor 

muncitorești. Aceste consilii erau formate din delegați ai tuturor 

muncitorilor și conduceau în mod direct acțiunile lor, avînd 

sarcina de la asigura aplicarea angajamentelor impuse patronilor 

și autorităților. Grevele erau însoțite de mari demonstrații, inițiate 

de partidul socialist și de sindicate, în cursul cărora muncitorii 

cereau libertăți democratice, instaurarea republicii, își exprimau 

solidaritatea cu Revoluția Socialistă din Octombrie. La asemenea 

demonstrații participau și pături muncitoare neproletare. Masa 

funcționarilor cerea și ea mărirea salariilor, democratizarea 

aparatului de stat. O seamă de intelectuali progresiști se 
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pronunțau pentru respectarea libertății de opinie, a normelor 

democratice, își exprimau simpatia față de cerințele păturilor 

sărace, militau pentru dezvoltarea învățămîntului și culturii 

naționale. 

O dată cu ridicarea valului de acțiuni revoluționare s-a 

intensificat lupta ideologico-politică între diferitele curente din 

mișcarea muncitorească, s-.au întărit forțele de stînga. Hotărîrea de a 

rupe cu social-democratismul reformist al Internaționalei a II-a și-a 

găsit expresia în schimbarea, în noiembrie 1918, a denumirii 

Partidului Social-Democrat din România în Partidul Socialist din 

România. 

Marea majoritate a membrilor partidului, care se situa pe 

poziții revoluționare, considera că partidul socialist trebuie să lupte 

pentru dictatura proletariatului. Militanții de stînga apreciau însă în 

mod greșit că partidul trebuie să-și concentreze activitatea spre 

înfăptuirea imediată a revoluției socialiste, a „programului maximal” 

și de aceea se denumeau în acest timp „maximaliști”. Printre 

principalii reprezentanți ai curentului de stînga se numărau militanți 

ca I. C. Frimu, Gh. Cristescu, Gh. Niculescu-Mizil, Al. Dobrogeanu-

Gherea, Ioan Elena, G. M. Vasilescu-Vasia ș.a. 

Unii militanți de stînga ai partidului erau organizați în grupuri 

comuniste, care activau atît înăuntrul partidului socialist cît și în afara 

lui, în ilegalitate, sub conducerea lui Alecu Constantinescu, membru 

în Comitetul Executiv al partidului, G. Teodorescu — și el membru 

în Comitetul Executiv —, Iancu Olteanu. Acționînd în cadrul largului 

și puternicului curent de stînga din partidul socialist, grupurile 

comuniste și-au adus contribuția la răspîndirea ideilor leninismului, la 

organizarea și conducerea acțiunilor revoluționare. A început să se 

pună problema convocării unui congres al partidului socialist, care să 

decidă crearea partidului comunist. 

În rîndurile grupurilor comuniste se manifestau însă unele 

concepții stîngiste și practici necorespunzătoare, care au frînat 

elaborarea unei linii politice adecvate realităților societății românești 

din acel timp. Ele nu aveau o vedere clară asupra sarcinilor și 

etapelor revoluției în România, asupra strategiei și tacticii 

revoluționare, a căilor de înfăptuire a revoluției, promovînd ideea că 
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țara noastră se afla nemijlocit în fața revoluției socialiste. Unii din 

membrii lor cereau să se renunțe la activitatea parlamentară și în 

sindicate. 

Un grup restrîns de lideri ai partidului (I. Sion, L. Ghelerter, 

L. Gheler) s-au declarat „minimaliști”, situîndu-se fățiș pe pozițiile 

reformismului, ale legalismului cu orice preț. 

În atmosfera revoluționară a vremii, Ilie Moscovici, devenit în 

noiembrie 1918 secretar al Comitetului Executiv al Partidului 

Socialist din România, și alți militanți care înainte de război fiind 

influențați de ideologia dominantă în Internaționala a II-a se situaseră 

pe poziții centriste, deși după război se declară maximaliști, 

continuau să concilieze curentele din partid. 

În urma discuțiilor desfășurate în organizațiile socialiste locale 

din București, Galați, Brăila, Iași, Turnu Severin și din alte orașe, 

Comitetul Executiv a adoptat o Declarație de principii a partidului, 

asupra căreia și-a pus amprenta orientarea revoluționară a majorității 

militanților socialiști. 

Declarația de principii, publicată la 9 decembrie 1918, a fost 

primul document programatic oficial al partidului socialist, în care s-a 

înscris principiul dictaturii proletariatului. Ea sublinia că dezvoltarea 

partidului clasei muncitoare era urmarea firească a dezvoltării 

contradicțiilor capitalismului în țara noastră. „În România ca și în toate 

țările moderne, mișcarea muncitorească este un rezultat firesc al 

dezvoltării economice, în cursul căreia capitalul, sub toate formele 

sale: de capital cămătăresc, industrial, comercial sau agricol zdrobește 

prin legea neînlăturabilă a concurenței mica producție, expropriază pe 

meseriași și pe țăranii proprietari, mărind astfel necontenit rîndurile 

proletariatului”1. Declarația condamna reformismul și sublinia că 

partidul socialist luptă pentru „cucerirea prin orice mijloace a puterii 

politice din mîinile burgheziei române și întronarea dictaturii proletare 

în vederea realizării idealului comunist”2. Totodată preciza că în 

vederea înfăptuirii scopului său final partidul socialist luptă pentru 

libertăți democratice. Declarația de principii saluta victoria Revoluției 
 

1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România, 1916–

1921, Editura politică, 1966, pag. 124. 
2 Ibid., pag. 120. 
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Socialiste din Octombrie, proclama solidaritatea Partidului Socialist 

din România cu Partidul Comunist Rus și cu toate partidele 

revoluționare din lume. 

Considerînd posibilă trecerea imediată la revoluția socialistă, 

Declarația nu ținea seama de necesitatea etapei prealabile a 

desăvîrșirii revoluției burghezo-democratice. 

Momentul de vîrf al mișcărilor de la sfîrșitul anului 1918 l-au 

constituit luptele din 13 decembrie. În această zi s-a dezlănțuit o 

grevă generală, urmată de o mare demonstrație a muncitorilor din 

Capitală în sprijinul revendicărilor economice ale muncitorilor 

tipografi, împotriva stării de asediu și cenzurii, pentru libertatea de 

activitate a organizațiilor socialiste și sindicale. Acțiunile 

muncitorești împotriva cenzurii au contribuit ca în aceeași zi să se 

întrunească o consfătuire a directorilor ziarelor neguvernamentale, 

pentru a discuta declararea unei greve a ziarelor în scopul desființării 

cenzurii. Înspăimîntate de creșterea și de răsunetul mișcării 

muncitorești, cercurile guvernante au urmărit ca prin violență să 

înăbușe avîntul luptelor populare. Potrivit ordinelor regelui și ale 

guvernului, armata a tras în muncitorii adunați în Piața Teatrului 

Național și în jurul sediului partidului socialist. Au căzut zeci de 

morți și răniți. Numeroși muncitori și militanți socialiști, în frunte cu 

I. C. Frimu, au fost arestați. Ziarul „Socialismul” a fost suspendat, în 

numeroase orașe s-au închis sediile organizațiilor muncitorești. După 

masacrul din Piața Teatrului, muncitorii de la C.F.R, și de la alte 

întreprinderi au continuat să manifesteze pe străzi împotriva 

măsurilor represive ale guvernului. Opinia publică a protestat 

împotriva masacrului din Piața Teatrului. Represiunea sîngeroasă a 

dezvăluit caracterul antipopular al politicii claselor dominante, a 

compromis în ochii maselor populare partidul liberal aflat la guvern. 

Luptele din 13 decembrie 1918 din București, desfășurate 

după numeroase greve, mitinguri și manifestații în timpul cărora 

masele au ajuns nu o dată să stăpînească strada, au demonstrat 

intensificarea și caracterul organizat de luptă al proletariatului, voința 

sa de a cuceri, pe cale revoluționară, drepturi și libertăți democratice, 

de a imprima dezvoltării sociale o orientare corespunzătoare 

intereselor celor ce muncesc. 
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După evenimentele din 13 decembrie, guvernul liberal a 

militarizat întreprinderile, a ordonat închiderea sediilor 

organizațiilor muncitorești și arestarea a numeroși militanți 

socialiști în diferite localități. Totuși, presiunea exercitată de 

luptele muncitorești a contribuit ca trei zile după 13 decembrie să 

fie publicat un decret privind exproprierea unei părți a moșiilor din 

Muntenia, Oltenia, Moldova și Dobrogea. Pe baza acestui decret 

au fost expropriate 2 400 000 ha, din care 1 550 000 ha din 

pămînturile moșiilor particulare. Pămînturile declarate expropriate 

nu au fost trecute atunci în proprietatea țăranilor, ci date în 

folosința unor obștii de arendare. Obștiile erau obligate la plata în 

mod solidar a arendei către vechii proprietari, la rîndul lor dînd 

pămîntul în arendă individuală țăranilor. Faptul că pămîntul 

expropriat nu a fost dat în proprietatea țăranilor, iar legea de 

expropriere a moșiilor din Transilvania, adoptată în septembrie 

1919, nu a fost aplicată a întreținut nemulțumirea, frămîntările în 

rîndurile țărănimii. 

Aflate În plină efervescență revoluționară, masele 

muncitoare au continuat lupta cu vigoare în anul următor. La 

21 februarie 1919, cu prilejul înmormîntării lui I. C. Frimu, 

decedat în închisoare, au avut loc în București greve muncitorești 

îmbinate cu o puternică demonstrație împotriva măsurilor teroriste 

ale guvernului burghezo-moșieresc. În urma luptei lor hotărîte, 

masele au impus reapariția, în februarie 1919, a ziarului 

„Socialismul”, redeschiderea sediilor organizațiilor muncitorești. 

În primăvara anului 1919 însemnate greve au declarat 

muncitorii metalurgiști de la Vulcan, de la Pirotehnie, tipografii 

din București, muncitorii minieri din Valea Jiului. 

O manifestare puternică a stării de spirit revoluționare au 

constituit-o demonstrațiile cu prilejul zilei de 1 Mai 1919, 

organizate cu amploare în toate centrele muncitorești ale țării 

imediat după sfîrșitul războiului. În această zi a solidarității 

proletare, 30 000 de muncitori din București au încetat lucrul și au 

participat la mitinguri. La Ploiești, Cluj, Iași, Galați, Brăila, Sibiu, 

Cernăuți, Petroșeni, Cîmpina, Turnu Severin și în alte localități, 

zeci de mii de oameni ai muncii s-au unit în mari manifestații. 
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Începînd din iunie 1919 se produce o nouă intensificare a 

valului luptelor populare. Mișcarea grevistă ia proporții, în primul 

plan al acțiunilor se află detașamentele înaintate ale muncitorimii — 

ceferiștii, metalurgiștii, petroliștii —, care prin greve de lungă durată 

și prin combativitatea lor au imprimat o deosebită forță întregii 

mișcări greviste. Greva generală a ceferiștilor din iunie 1919 a 

antrenat aproape 20 000 de muncitori din numeroase centre ale țării: 

București, Ploiești, Craiova, Turnu Severin, Brăila, Galați, Buzău, 

Iași, Constanța etc., care au luptat cu dîrzenie pentru obținerea 

revendicărilor, deși conform legilor lucrătorii aparținînd 

întreprinderilor statului nu aveau drept de a face grevă. După două 

săptămîni greva s-a încheiat cu satisfacerea parțială a revendicărilor, 

dintre acestea fiind acceptate ziua de muncă de 8 ore, recunoașterea 

organizațiilor muncitorilor etc. Greva ceferiștilor a fost semnalul unui 

șir de acțiuni greviste în Capitală, unde au oprit lucrul muncitorii de 

la R.M.S., Imprimeria Națională, Uzina de Gaz și Electricitate, și în 

alte orașe (Iași, Galați). 

Ca obiective ale acestor greve erau mărirea salariilor, ziua de 

muncă de 8 ore, recunoașterea consiliilor muncitorești și a 

sindicatelor, a libertății de întrunire a muncitorilor. Asemenea 

revendicări reveneau mereu în grevele din această perioadă, deoarece 

ele nu erau cucerite dintr-o dată în toate locurile și pentru că, acolo 

unde patronii și autoritățile le recunoșteau la un moment dat, peste 

cîtva timp erau din nou suprimate. Persistența revendicării măririi 

salariilor se datora creșterii neîncetate a prețurilor. Nemulțumirea 

muncitorilor era atît de mare încît deseori neînțelegeri cît de mici cu 

patronul duceau la organizarea unei greve sau demonstrații. 

În iulie-august 1919 s-a desfășurat greva celor peste 20 000 

de muncitori petroliști din Valea Prahovei, care a însemnat o 

ciocnire directă între proletariatul român și marile trusturi petroliere. 

În București s-a declanșat greva muncitorilor metalurgiști, a 

tîmplarilor, din diferite alte ramuri și întreprinderi; la Galați și Brăila 

docherii au încetat lucrul; la Piatra Neamț muncitorii au organizat o 

grevă generală; la Sibiu au intrat în grevă metalurgiștii. Caracterul 

organizat, amploarea și conținutul grevelor și demonstrațiilor 

muncitorești exprimau voința și capacitatea proletariatului de a-și 
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cuceri drepturile sale și ale tuturor oamenilor muncii. În urma 

luptelor duse, muncitorii au impus recunoașterea sindicatelor și a 

consiliilor muncitorești și, în mod temporar, ziua de lucru de opt 

ore. 

Acțiunile clasei muncitoare erau un exemplu încurajator 

pentru țărănime, precum și alte pături sociale (intelectuali, 

meseriași, funcționari) împotriva samavolniciilor regimului 

burghezo-moșieresc. 

Concomitent cu luptele muncitorești au avut loc puternice 

frămîntări țărănești. Nemulțumiți pentru că pămîntul expropriat nu 

le-a fost dat în proprietate, țăranii cereau imperios împroprietărirea 

individuală și imediată și în unele locuri au intrat cu forța pe 

pămînturile moșierești. Astfel de acțiuni au izbucnit în județele 

Prahova, Suceava, Botoșani, Tutova, Buzău, Cetatea Albă, Ialomița, 

Argeș, Alba ș.a. În unele locuri, mai ales în centrele unde mișcarea 

muncitorească era mai puternică, țăranii au luat parte la întrunirile 

muncitorești, s-au organizat în sindicate agricole, în secțiuni ale 

partidului socialist. Continuînd tradițiile vechilor cluburi sătești de 

la sfîrșitul secolului al XIX-lea, partidul socialist creează în 

numeroase sate cluburi socialiste: în județele Ilfov, Prahova, Buzău, 

Dolj, Mehedinți, Iași, Neamț, Bacău etc. În ansamblu însă, 

legăturile mișcării muncitorești cu satele erau relativ slabe, acțiunile 

țărănești fiind în marea lor majoritate rupte de luptele proletare. 

Ca urmare a creșterii continue a costului vieții, lipsei 

mărfurilor de pe piață și deprecierii monedei, care au lovit și în 

funcționari, negustori, mici patroni, meseriași etc., se produc tot mai 

multe frămîntări și în rîndurile acestora. În anul 1919 au avut loc 

greve ale funcționarilor publici, ale slujbașilor din aparatul 

administrativ, central șl local. La grevele muncitorilor feroviari, 

petroliști etc. au participat și funcționari. 

O însemnată parte a intelectualității, pătrunsă de spiritul 

transformărilor înnoitoare, democratice, sub influența avîntului 

revoluționar, se apropia de mișcarea muncitorească. O seamă de 

intelectuali ca C. I. Parhon, Gala Galaction, N. D. Cocea, Emil Isac 

și alții, prin conferințe și publicistică, militau pentru democratizarea 

țării, pentru acordarea de drepturi și libertăți poporului. 
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Necesitatea organizării și conducerii cu succes a mișcării 

revoluționare a maselor populare impunea imperios unificarea 

organizațiilor socialiste din toate provinciile românești în cadrul unui 

partid centralizat, pe întreaga țară. 

La 13 februarie 1919, printr-o declarație, Partidul Socialist din 

România a salutat „dezrobirea națională a poporului român din 

provinciile subjugate pînă acum” și s-a pronunțat pentru constituirea 

unui singur partid unit pe scara întregii țări. Arătînd sarcinile acestui 

partid, declarația releva că menirea lui va fi „să ducă înainte lupta 

clasei muncitoare din România, spre realizarea idealului ei socialist 

de dezrobire de sub apăsarea burghezo-capitalistă. România nouă de 

astăzi trebuie să devie România socialistă de mîine”1. 

Începînd din ianuarie 1919, congresele și conferințele 

organizațiilor socialiste și sindicale regionale s-au pronunțat pentru 

unificarea mișcării socialiste. 

Conferința partidului socialist, ținută la București în zilele de 

25–26 mai 1919, a adoptat programul mișcării socialiste din 

România. După o succintă analiză a dezvoltării sociale pe plan 

mondial, în program se vorbește de „falimentul orînduirii capitaliste” 

și se subliniază că „Societatea omenească a intrat într-o nouă fază 

istorică, aceea a revoluției sociale”2. Într-un capitol consacrat 

condițiilor economice, politice și sociale ale României se prezenta 

dezvoltarea societății românești, subliniindu-se că „odată cu 

dezvoltarea industriei s-a creat și în România un proletariat industrial 

care, ca și proletariatul din țările înaintate, este o clasă revoluționară 

chemată a-și îndeplini misiunea istorică în evoluția societății 

românești”. În program se preciza că Partidul Socialist din România, 

care prin firea lui se găsește în opoziție completă cu toate partidele 

politice burgheze, fie ele oricît de înaintate, este un partid 

revoluționar care „urmărește desființarea exploatării sub orice formă 

pe calea cuceririi puterii politice și introducerii dictaturii 

proletariatului”. Cu toate acestea, la cererea elementelor de dreapta 

din conducerea partidului, în program a fost inclusă teza reformistă 
 

1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România, 1916–

1921, Editura politică, 1966, pag. 166–167. 
2 Ibid., pag. 199 și urm. 
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că orînduirea socialistă „să se desemneze și să se precizeze în însăși 

societatea burgheză printr-o înnoire adîncă a cadrelor și 

așezămintelor sale”. Cu toate confuziile sale, programul adoptat la 

această conferință încerca să țină seama de condițiile concrete, 

specifice, ale societății din țara noastră, reflecta frămîntările, 

dezbaterile, căutările din acea epocă ale partidului și mișcării 

muncitorești din România. 

Un pas înainte pe linia centralizării mișcării muncitorești l-a 

constituit formarea, în noiembrie 1919, a Consiliului general al 

partidului socialist și sindicatelor, care a consfințit legăturile stabilite 

între organizațiile socialiste și sindicale din diferite regiuni ale țării. 

Întrunită în București, la 10 august 1919, Conferința cercurilor 

Tineretului Socialist din România a subliniat necesitatea unificării 

mișcării tineretului socialist într-o singură organizație pe țară. 

În condițiile avîntului revoluționar, partidul socialist a devenit 

un partid puternic, de masă. La sfîrșitul anului 1919 și începutul celui 

următor, în rîndurile partidului erau circa 100 000 de membri. 

Totodată s-au dezvoltat sindicatele, care cuprindeau peste 200 000 de 

muncitori; s-au lărgit organizațiile tineretului socialist; a sporit 

numărul ziarelor mișcării muncitorești. 

Partidul socialist, avînd ca țel final făurirea unei orînduiri noi, 

lipsite de exploatarea omului de către om, milita pentru cucerirea de 

libertăți general-democratice, lichidarea proprietății moșierești, 

îmbunătățirea condițiilor generale de viață ale maselor, asigurarea 

independenței economice și politice a țării, împotriva aservirii 

României de către imperialiștii străini. 

În documentele programatice, în presă și de la tribuna 

parlamentului, în activitatea sa de zi cu zi, partidul socialist se pronunța 

pentru o Românie fundamental deosebită de cea din ajunul războiului, 

pentru transformări sociale în interesul poporului. Pentru a da aceste 

soluții trebuiau studiate și cunoscute în mod temeinic realitățile din 

țară. În legătură cu aceasta, într-un articol publicat în „Socialismul”, în 

care se chema clasa muncitoare la organizare, se arăta: „Teoria 

marxistă care ne călăuzește ne impune să cunoaștem în rîndul dintîi 

împrejurările în care trăim, mediul țării noastre, solul în care trebuie să 

săpăm și fiecare să așezăm temelia organizațiilor noastre”. 
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Concomitent cu critica racilelor orînduirii capitaliste și cu 

propagarea ideilor socialiste în rîndul maselor, partidul socialist și-a 

spus cuvîntul față de toate problemele majore care frămîntau 

societatea românească, propunînd o serie de măsuri concrete, menite 

să contribuie la refacerea economică și la progresul țării: impozit 

progresiv pe venit, confiscarea tuturor averilor făcute în timpul 

războiului, exproprierea Băncii Naționale și transformarea ei în 

instituție de stat, lichidarea proprietății moșierești și ridicarea 

nivelului de trai al țărănimii ș.a. 

Manifestîndu-se ca o forță politică profund patriotică, Partidul 

Socialist din România era animat de ideile internaționalismului 

proletar, își exprima solidaritatea cu lupta clasei muncitoare din 

celelalte țări. Pentru socialiștii români, care încă din primele zile ale 

victoriei proletariatului din Rusia au chemat cu însuflețire masele 

populare la solidaritate cu Revoluția din Octombrie, lozinca „Jos 

mîinile de pe Rusia” a devenit un puternic apel la luptă, urmat de 

largi acțiuni de masă. Oamenii muncii din țara noastră și-au 

manifestat, de asemenea, solidaritatea cu revoluția proletară ungară, 

condamnînd participarea guvernului burghezo-moșieresc român la 

intervenția militară organizată și condusă de Antantă. Pe întreg 

teritoriul țării au avut loc mitinguri, greve politice, acte de sabotaj și 

un număr important de acțiuni de solidarizare. La Budapesta în 

cadrul Regimentului Roșu Internațional s-a format un batalion 

românesc, care a luptat pentru apărarea revoluției proletare din 

Ungaria. 

Răspunzînd chemării Internaționalei a III-a adresată 

proletariatului internațional pentru declanșarea unor greve 

demonstrative în ziua de 21 iulie 1919 în apărarea Rusiei Sovietice și a 

revoluției proletare din Ungaria, Partidul Socialist din România a 

mobilizat la greva politică zeci de mii de muncitori. Au intrat în grevă 

muncitorii din București, Ploiești, Turnu Severin, Galați, Brăila, Iași, 

Reșița etc., cu greviștii solidarizîndu-se și pături neproletare. 

Contribuția poporului român la solidarizarea cu Revoluția din 

Octombrie și cu Republica Sfaturilor din Ungaria s-a desfășurat și 

dincolo de hotarele României. Mii și mii de muncitori români care se 

aflau evacuați cu întreprinderile pe teritoriul Rusiei și mulți din 
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prizonierii români, foști ostași în armata austro-ungară, au format 

numeroase batalioane revoluționare, care au luptat cu devotament și 

abnegație pentru cauza revoluției. În rîndurile voluntarilor români au 

avut un rol de frunte M. Gh. Bujor, Ariton Pescariu, Al. Nicolau, Ion 

Dic-Dicescu, Gh. Stroici, V. Popovici, M. Gheorghiu și mulți alții. 

În ciuda presiunilor exercitate de puterile Antantei asupra 

României, în condițiile de atunci, guvernul român nu a dus război 

împotriva Rusiei Sovietice. Referindu-se la poziția României față de 

Rusia Sovietică, președintele Consiliului de Miniștri arăta, la 8 

octombrie 1920, într-o notă adresată guvernului sovietic: „Cînd 

puterea politică a trecut în mîinile guvernului sovietic. România a 

adoptat o atitudine de perfectă și absolută neutralitate față de 

evenimentele interne din Rusia și față de ostilitățile dintre Rusia și 

celelalte state limitrofe”. La 6 februarie 1921, V. I. Lenin, arătînd că 

greutățile provocate de intervenția imperialistă timp de trei ani au fost 

învinse, dar că în acel moment mai existau încă pericole pentru puterea 

sovietică din partea unor state și a grupurilor alb-gardiste refugiate în 

străinătate, cu privire la România el spunea: „Au rămas însă state ca 

România care n-a încercat să lupte împotriva Rusiei... Desigur că, după 

ce la noi a fost lichidat complet frontul lui Vranghel, e mai puțin 

probabil ca România, care într-un moment favorabil pentru ea nu s-a 

hotărît să pornească război, să se hotărască să pornească război 

acum...”1. Lenin punea această atitudine în legătură cu situația grea a 

claselor dominante, cu dezvoltarea mișcării revoluționare din 

România. 

Creșterea conștiinței revoluționare și a experienței 

proletariatului român în focul luptelor de masă s-a manifestat în 

accelerarea procesului de maturizare ideologică a mișcării 

muncitorești. Acest proces s-a desfășurat în condițiile unei lupte 

susținute între aripa de stînga, majoritară în partidul socialist, care 

milita pentru îndrumarea întregii mișcări muncitorești pe o cale 

revoluționară, și între liderii de dreapta care apărau și promovau ideile 

reformismului. În cadrul diferitelor întruniri, în ședințele secțiilor 
 

1 V. I. Lenin, Cuvîntare rostită la cel de-al IV-lea Congres general 

al muncitorilor din industria de confecții din Rusia, 6 februarie 1921, în 

Opere, vol. 32, E.S.P.L.P., București, 1956, pag. 101. 
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partidului, în coloanele presei muncitorești, se desfășura o amplă luptă 

de opinii, în centrul căreia stătea problema așezării întregului partid 

socialist pe baze revoluționare. Încă în 1918, în ziarul „Socialismul”, 

criticîndu-se concepțiile și practicile manifestate în Internaționala a II-

a, se arăta că: „A doua Internațională, internaționala oportunismului 

din timpul unei burghezii stăpînă pe sine, nu mai există. Indiferent de 

număr, Internaționala în formație — Zimmerwaldul și Kienthalul — 

este fundamental deosebită de Internaționala partidelor social-

democrate de dinaintea războiului. Ea este Internaționala 

proletariatului”. 

Marea majoritate a membrilor partidului socialist, profund 

atașată principiilor revoluționare, internaționaliste, a privit cu simpatie 

înființarea, sub îndrumarea Iui V. I. Lenin, a Internaționalei a III-a, 

Comunistă. 

În împrejurările istorice în care Internaționala a II-a dăduse 

faliment și cînd mișcările revoluționare pe plan internațional erau în 

plin avînt, au devenit necesare făurirea și întărirea partidelor 

consecvent revoluționare, capabile să conducă la victorie în fiecare țară 

lupta proletariatului și a maselor largi populare. Pe baza experienței 

revoluției socialiste victorioase din Rusia și a mișcării revoluționare 

mondiale, era nevoie de întrajutorarea partidelor de tip nou create sau 

în curs de creare pentru delimitarea de concepțiile social-

democratismului, coordonarea activității și luptei lor în scopul 

realizării țelurilor finale comune. În această direcție, Internaționala a 

III-a, Comunistă, făurită în martie 1919, a îndeplinit un mare rol 

istoric. 

Clasa muncitoare din România a văzut în afilierea propriului 

partid la Internaționala a III-a adoptarea unei linii consecvent 

revoluționare, transformarea partidului socialist în partid de tip nou, 

comunist, consolidarea solidarității proletare internaționale. Apelul de 

convocare a Congresului I al Internaționalei Comuniste și actul ei de 

constituire au fost semnate și de un reprezentant al grupurilor 

comuniste din România. 

În 1919 în Partidul Socialist din România începe să se afirme 

tot mai puternic curentul pentru transformarea partidului socialist în 

partid comunist și afilierea sa la Internaționala a III-a. În acest sens s-a 
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pronunțat încă din iunie 1919 secțiunea din București a partidului 

socialist. În darea de seamă pe anul 1919 a secțiunii se sublinia că 

dezvoltarea mișcării, revoluționarea continuă a maselor muncitorești, 

fac absolut necesare „un program hotărît și clar, care să dea putință 

maselor să poată preîntîmpina evenimentele și să ajungă mai repede la 

realizarea idealului socialist”. 

Orientîndu-se în mod just în situația concretă din România, 

militanții aripii de stînga au apreciat că întemeierea partidului 

consecvent revoluționar trebuia să se înfăptuiască nu prin desprinderea 

din partidul socialist, ci prin cîștigarea marii majorități a membrilor 

partidului socialist de partea ideilor revoluționare, prin transformarea, 

în acest fel, a partidului socialist în partid comunist. Militanții 

revoluționari acționau pentru trecerea întregului partid, de la secțiile 

locale pînă la conducerea centrală, pe pozițiile partidului revoluționar 

de tip nou. Rezultatele acestei activități au fost și mai evidente 

începînd cu a doua jumătate a anului 1919, cînd se constată o sensibilă 

deplasare spre stînga a întregului partid socialist. Aceasta s-a exprimat 

în izolarea tot mai accentuată a liderilor reformiști, în ieșirea lui 

Flueraș și Jumanca din Consiliul dirigent, ca urmare a presiunii 

elementelor revoluționare, în schimbarea denumirii partidului social-

democrat din Transilvania în partid socialist, în moțiunile adoptate de 

secțiunile partidului socialist care cereau făurirea partidului comunist. 

Cu o deosebită vigoare s-a desfășurat lupta clasei muncitoare 

pentru drepturi și libertăți democratice în toamna anului 1919. Focul 

acestor lupte era îndreptat împotriva terorii electorale, declanșate de 

guvernul de militari prezidat de generalul Văitoianu, instalat în 

septembrie 1919, și însărcinat cu organizarea primelor alegeri pe baza 

votului universal. 

Guvernul Văitoianu a menținut starea de asediu și cenzura, a 

adoptat o serie de măsuri represive, îndreptate împotriva partidelor de 

opoziție. Ca urmare, unele din acestea — partidul poporului și 

partidul conservator condus de Take Ionescu — s-au abținut de la 

alegeri. Teroarea electorală a fost îndreptată în special împotriva 

partidului socialist. Au fost arestați propagandiști și candidați ai 

partidului socialist, împiedicate întrunirile electorale socialiste, mai 

ales la sate. Congresul partidului socialist, întrunit în octombrie 1919, 
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la București, a hotărît abținerea de la alegeri și declanșarea, la 

3 noiembrie 1919, a unei greve generale demonstrative de protest 

împotriva terorii electorale în ziua alegerilor parlamentare. 

Majoritatea muncitorilor din Capitală și din alte localități din țară au 

intrat în grevă, ridicîndu-se împotriva cenzurii, stării de asediu și a 

Curților marțiale, pentru alegeri libere, pentru amnistie și 

demobilizare. Caracterul politic al acestei greve, desfășurarea ei pe 

scara întregii țări dovedeau posibilitatea muncitorimii de a întreprinde 

acțiuni de amploare menite să înrîurească direct problemele vieții 

politice ale țării. 

Rezultatul alegerilor din noiembrie 1919 a arătat o sensibilă 

orientare spre stînga a opiniei publice românești. Pentru influența și 

popularitatea partidului socialist este semnificativ că, deși s-a 

abținut de la alegeri, totuși, în unele județe, alegătorii au votat pe 

candidații socialiști care înregistraseră listele înainte de a se hotărî 

abținerea. Astfel, au fost trimiși în parlament 7 deputați socialiști; 

pentru prima oară după dezorganizarea la sfîrșitul secolului al 

XIX-lea a P.S.D.M.R. de către „generoși”, s-a putut auzi din nou în 

parlamentul României cuvîntul socialiștilor. 

La 1 decembrie 1919 s-a format sub președinția lui 

Alexandru Vaida un guvern sprijinit de partidele național și 

țărănesc, care dețineau majoritatea în parlament. Fără a suprima 

măsurile represive împotriva mișcării muncitorești (în decembrie 

1919 s-a tras contra greviștilor de la S.T.B.), guvernul Vaida a 

anunțat un program de largi reforme democratice: extinderea 

exproprierii moșiilor, drepturi democratice largi, inclusiv pentru 

muncitori, contracte colective, desființarea jandarmeriei, 

introducerea impozitului progresiv, tratative pentru stabilirea 

relațiilor de bună vecinătate cu Rusia Sovietică. În ianuarie 1920, 

guvernul, în care a fost adus ca ministru de interne dr. N. Lupu, a 

decis demilitarizarea întreprinderilor, desființarea cenzurii și a stării 

de asediu pentru o mare parte a țării. 

Guvernul Vaida a semnat, la 8 decembrie 1919, tratatele de 

pace cu Austria și Bulgaria. La începutul anului 1920 între guvernul 

român și cel sovietic s-au stabilit contacte în vederea normalizării 

relațiilor româno-sovietice. 
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În această situație, după valul mișcării greviste din 1919, a 

urmat, în ianuarie-martie 1920, o etapă caracterizată prin marele 

avînt luat de întruniri, mitinguri, demonstrații muncitorești pentru 

demobilizare, amnistie, stabilirea relațiilor prietenești cu Rusia 

Sovietică și, în general, pentru înfăptuirea reformelor democratice. 
 

 

GREVA GENERALĂ DIN OCTOMBRIE 1920  
 

În primăvara anului 1920, avîntul revoluționar a intrat într-

o nouă etapă prin amplele și puternicele lupte muncitorești 

împotriva ofensivei pornite de clasele exploatatoare, care 

urmăreau stăvilirea mișcării revoluționare, răpirea cuceririlor 

impuse de mase în urma cuceririlor revoluționare anterioare. 

Burghezia, care începuse treptat să-și consolideze pozițiile, 

s-a decis să aducă la cîrma țării un guvern care să ia noi măsuri 

represive împotriva creșterii mișcării revoluționare. În acest scop, 

trecînd peste neînțelegerile din trecut, liberalii au încheiat un 

acord cu partidul poporului. Regele a impus demisia guvernului 

Vaida și a adus la putere la 13 martie 1920 guvernul prezidat de 

generalul Averescu, în care a intrat ulterior și fracțiunea 

conservatoare a lui Take Ionescu. Guvernul Averescu a îmbinat 

măsurile pentru realizarea unor reforme, îndeosebi a reformei 

agrare, cu acțiuni de reprimare a mișcării muncitorești 

revoluționare. Încă în luna martie 1920 guvernul, printr-un jurnal 

al Consiliului de Miniștri, urmat în august 1920 de o lege, a trecut 

la limitarea dreptului de grevă. Deși în mai 1920 a desființat 

starea de asediu și cenzura, în fapt a intensificat măsurile 

represive împotriva mișcării muncitorești: urmărirea și arestarea 

militanților mișcării muncitorești, reintroducerea de gărzi militare 

într-o seamă de fabrici, noi restricții întrunirilor muncitorești etc. 

În același timp guvernul Averescu a înființat Ministerul 

Muncii, avînd drept scop pregătirea, aplicarea și supravegherea 

aplicării legilor și regulamentelor privind asigurările sociale, 

organizarea muncii, asistența socială și alte probleme 

muncitorești. În alegerile generale din mai 1920, partidul 
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poporului a obținut cele mai multe voturi (47,64 la sută); cu toată 

teroarea partidul socialist a obținut 4,82% din voturile exprimate, 

putînd astfel să trimită în parlament un număr de 20 de deputați, 

ceea ce pentru condițiile de atunci exprima influența crescîndă a 

partidului socialist în rîndurile maselor populare. 

În pofida măsurilor guvernului, au izbucnit numeroase 

greve, multe avînd un pronunțat caracter politic, frămîntări în 

rîndurile țărănimii, diferite acțiuni revendicative în rîndurile 

funcționarilor, ale intelectualilor. La greve au participat, mai 

amplu decît înainte, lucrători din întreprinderile și centrele 

muncitorești mai mici, funcționari publici. Numai între 1 martie 

și 18 octombrie 1920, au avut loc, după datele oficiale, 345 de 

greve. 

Noul val al mișcării greviste a început odată cu greva 

minerilor din Valea Jiului, din martie 1920. Deși revendicările ei 

erau economice, greva a avut o semnificație politică, 

desfășurîndu-se imediat ce guvernul trecuse la măsuri pentru 

răpirea dreptului de grevă. La sfîrșitul lunii aprilie, a izbucnit 

greva muncitorilor ceferiști, care a durat aproape două luni și a 

cuprins cea mai mare parte a centrelor feroviare. Ea a impulsionat 

declanșarea a numeroase greve, de la diferite întreprinderi. Valul 

mișcării greviste a luat amploare, grevele extinzîndu-se la 

numeroase întreprinderi din țară, îmbinîndu-se cu mari 

demonstrații, proteste împotriva intensificării de către guvern a 

măsurilor de reprimare. Cu prilejul zilei de 1 Mai întreaga țară a 

fost cuprinsă de o părăsire generală a lucrului, de mari 

manifestații și mitinguri; în rîndurile muncitorilor începe să se 

dezvolte ideea necesității organizării unei greve generale 

puternice. Vara anului 1920 a fost străbătută în Capitală și în 

toată țara de șiruri de greve. Greva de la Uzina electrică din 

Cîmpina din iulie-august s-a resimțit asupra întregii industrii din 

Valea Prahovei. Greva funcționarilor P.T.T. începută în București 

s-a extins în întreaga țară. Muncitorii fabricilor metalurgice din 

București au făcut o grevă, care, cu mici întreruperi, s-a prelungit 

timp de șase luni. Procesul crescînd al mișcării greviste ducea 

către o grevă pe scară națională. 
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În august 1920, în timpul discutării în parlament a legii 

privind reglementarea conflictelor colective de muncă, la 

București, Ploiești, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Craiova, 

Chișinău, Galați, Brăila și în alte orașe și centre muncitorești s-au 

desfășurat mari demonstrații de stradă și greve de protest 

împotriva încercării guvernului de a lichida dreptul de grevă. La 

sfîrșitul lunii august la București se produce o ciocnire între 

muncitorii de la Arsenal, întruniți în incinta întreprinderii, și 

trupele trimise pentru dizolvarea adunării. 

Procesul de creștere necontenită a mișcării greviste, a 

luptei generale a maselor muncitoare pentru apărarea libertăților, 

general-democratice și ameliorarea condițiilor de viață se 

manifestă, mai departe, prin o seamă de greve generale pe orașe 

sau pe regiuni. În ultima săptămînă a lunii august 1920, 

izbucnește o grevă generală în regiunea Banat, iar în ziua de 

1 septembrie 1920 se organizează o grevă generală în 

Transilvania. În cursul lunii septembrie orașele Iași, Turda, Satu 

Mare, Baia Mare au fost cuprinse de greve generale. 

Exprimînd dorința maselor proletare, sindicatele, consiliile 

muncitorești cereau cu tot mai mare insistență organizarea grevei 

generale, considerată a fi mijlocul cel mai potrivit pentru 

impunerea cerințelor muncitorești, pentru respingerea ofensivei 

fățișe a guvernului. 

Elementele revoluționare din organele conducătoare ale 

partidului socialist și din sindicate, numeroși militanți strîns legați 

de muncitorime insuflau maselor încredere în dreptatea cauzei 

pentru care luptau, demascau măsurile reacționare ale guvernului, 

întrețineau spiritul de combativitate al muncitorilor în acțiunile 

care trebuiau duse pînă la impunerea revendicărilor. 

Desfășurarea, în avînt, a mișcării muncitorești a înrîurit 

toate categoriile sociale care sufereau de pe urma rînduielilor 

burghezo-moșierești, a stimulat acțiunile pentru pămînt ale 

maselor țărănești. 

Guvernul Averescu anunțase imediat după venirea la 

putere începerea lucrărilor pentru trecerea în proprietatea țăranilor 

a pămîntului expropriat pe baza decretului din decembrie 1918. 
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Tocmai în septembrie 1920, o parte din acest pămînt a fost trecut în 

proprietatea provizorie a țăranilor, care însă continuau sa plătească o 

arendă vechilor proprietari; de asemenea s-a trecut la exproprierea 

unor terenuri de pășune de la moșieri pentru constituirea de izlazuri 

comunale. 

Tergiversarea împroprietăririi efective cu pămînt, faptul că în 

Transilvania guvernul nu a luat măsuri concrete pentru aplicarea legii 

de reformă agrară au menținut însă continuu agitații și frămîntări în 

rîndurile țăranilor. În primăvara și vara anului 1920, în multe sate, 

îndeosebi din Cîmpia Dunării și din Transilvania, țăranii au refuzat să 

mai lucreze pămîntul moșieresc. În județele Ilfov, Prahova, 

Romanați, Bălți, Cluj, Făgăraș, Hunedoara, Suceava, Botoșani etc. 

țăranii au ocupat o parte din moșii; în unele sate din munții Apuseni, 

din munții Semenicului și din alte locuri, țăranii au împărțit păduri ale 

moșierilor și ale statului. 

În condițiile intensificării mișcării maselor populare, s-a 

dezvoltat procesul de clarificare ideologică în mișcarea 

muncitorească. S-au răspîndit noi lucrări și articole din operele lui 

Marx, Engels și Lenin. În iulie 1920 a apărut revista teoretică „Lupta 

de clasă”, editată de secțiunea din București a partidului socialist, 

care a dat o contribuție însemnată în acțiunea de răspîndire a 

marxism-leninismului. În editura partidului socialist și în presa 

muncitorească s-au publicat traduceri din lucrările lui Lenin: 

„«Stîngismul», boala copilăriei comunismului”, „Eroii Internaționalei 

de la Berna”, „Sarcinile imediate ale puterii sovietice”, „Democrația 

burgheză și dictatura proletară”, „Sarcinile Uniunilor Tineretului” 

etc. S-a desfășurat o vie luptă de opinii privind rolul educării și 

organizării politice a clasei muncitoare, necesitatea unirii tuturor 

forțelor socialiste și sindicale muncitorești pe scara întregii țări, 

importanța grevelor, superioritatea ideologiei socialiste. 

În presa socialistă și democratică au fost promovate idei 

înaintate din gîndirea și cultura națională și universală, au fost arătate 

momente progresiste din tradiția de luptă pentru dreptate socială a 

poporului, s-au făcut unele analize asupra diferitelor probleme ale 

vieții contemporane. 

Pe măsura creșterii mișcării muncitorești din țară, în 1920, s-a 
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conturat și mai mult necesitatea ridicării activității partidului la 

nivelul partidului de tip nou. Pînă în aprilie 1920 marea majoritate a 

secțiilor partidului socialist au votat moțiuni prin care au cerut 

imediata convocare a congresului în vederea transformării partidului 

socialist în partid comunist, prin afilierea la Internaționala a III-a. 

Aripa de stînga milita pentru ținerea neîntîrziată a congresului, 

conștientă fiind că aceasta, dînd glas voinței majorității partidului, va 

vota pentru constituirea partidului comunist. 

Elementele de dreapta, fără un suport de masă, erau 

împotriva convocării congresului. Unii conducători socialiști, Ilie 

Moscovici, Em. Socor etc., se situau pe poziții oscilante. Ei se 

declarau în principiu pentru afilierea la Internaționala Comunistă, 

dar în practică erau de acord cu amînarea congresului care trebuia să 

decidă asupra transformării partidului socialist în partid comunist. În 

aceste împrejurări Consiliul general a amînat congresul partidului 

fixat pentru 20 aprilie și apoi pentru 1 august 1920. 

Un mare număr dintre delegații aleși de către secțiile 

partidului pentru congres, adunîndu-se, la 1 august, la București, au 

adoptat o moțiune prin care cereau imediata convocare a 

congresului și făurirea unui partid comunist centralizat pe întreaga 

țară. Conferințele partidului socialist și sindicatelor din Transilvania 

(august 1920) și din Banat (septembrie 1920) s-au pronunțat de 

asemenea pentru ca la congresul general să se decidă întemeierea 

partidului comunist. 

Consiliul general, întrunit la 10–11 octombrie 1920, a 

hotărît ca, începînd de la 1 ianuarie 1921, organizațiile socialiste 

din toate regiunile țării să fie încadrate într-un partid centralizat, 

avînd la bază un statut unic. În proiectul de statut adoptat și care 

se inspira din principiile centralismului democratic, definindu-se 

scopul fundamental al partidului, se sublinia că „Partidul 

social-comunist din România urmărește organizarea 

proletariatului pe terenul luptei de clasă și al solidarității 

internaționale a muncitorilor, pentru cucerirea puterii politice și 

aplicarea dictaturii proletariatului prin regimul politic al sfaturilor 

în vederea socializării mijloacelor de producție, adică 

transformarea societății capitaliste, bazată pe exploatarea muncii, 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

98 

 

într-o societate socialistă în care munca este organizată după un 

plan general cu sforțările tuturor”1. 

Luînd în dezbatere cererea presantă a organizațiilor 

socialiste și sindicale de a se declara greva generală, Consiliul 

general a elaborat un memoriu de revendicări, care a fost 

înaintat guvernului. 

În memoriu au fost înscrise revendicări dintre cele mai de 

seamă ale clasei muncitoare, ale maselor largi ale poporului, 

care aveau o însemnătate politică generală. Se cereau 

respectarea dreptului de organizare, recunoașterea delegaților și 

consiliilor muncitorești, retragerea armatei din fabrici, 

suspendarea aplicării legii antigreviste, desființarea efectivă și 

completă a stării de asediu și a cenzurii, satisfacerea cerințelor 

economice ale muncitorilor din întreprinderile statului. Guvernul 

era avertizat că dacă revendicările formulate nu vor fi satisfăcute 

pînă la 20 octombrie, muncitorimea din întreaga țară va fi 

chemată ca printr-o grevă generală să obțină aceste revendicări. 

În întreaga țară muncitorimea aștepta cu încordare 

răspunsul guvernului, ziarele muncitorești explicau condițiile de 

existență și cerințele firești ale muncitorilor, aveau loc întruniri 

în întreprinderi sau la sediile partidului socialist și ale 

sindicatelor, se luau, mai ales pe plan local, măsuri concrete de 

pregătire a grevei generale. Atitudinea sfidătoare luată de 

guvern, care a refuzat să satisfacă revendicările muncitorești, 

arăta că burghezia urmărea să folosească această ocazie spre a 

lua măsuri drastice în vederea lichidării avîntului mișcării 

revoluționare. 

Declanșarea la 18 octombrie a grevei mecanicilor și 

fochiștilor de la C.F.R. a contribuit la precipitarea 

evenimentelor. În condițiile unei puternice agitații, ale unei stări 

de spirit combative crescînde în rîndurile masei de muncitori, la 

20 octombrie 1920, la chemarea partidului socialist și a comisiei 

generale a sindicatelor, muncitorii au intrat în grevă generală. 

 
1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România. 1916–

1921, Editura politică, 1966, pag. 627. 
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În primele rînduri ale marii lupte s-au aflat muncitorii 

ceferiști, metalurgiști, minieri, forestieri, portuari, lucrătorii unor 

întreprinderi militare — Arsenalul și Pirotehnia etc. Cu amploare 

a participat la grevă muncitorimea Capitalei. O mare extindere, 

deși cu durate diferite, a avut părăsirea lucrului în Valea 

Prahovei, în Valea Jiului, la Galați, Timișoara, Iași, Brăila, 

Turnu-Severin, Cluj, Arad, Chișinău, Brașov, Turda, Hunedoara, 

Cernăuți, Baia Mare, Reșița, Craiova, Oradea și în multe alte 

orașe și centre muncitorești. 

Greva generală din toamna anului 1920 a cuprins pentru 

prima oară întregul proletariat român în lupta împotriva claselor 

exploatatoare. Prin amploarea și combativitatea sa revoluționară, 

greva generală a fost cel mai important moment din istoria 

luptelor de clasă din România, a zguduit puternic însăși temelia 

regimului burghezo-moșieresc. 

Încă de la izbucnirea grevei, guvernul a trecut la aplicarea 

și extinderea măsurilor de represiune violentă, pe care le pregătise 

dinainte. În București și alte orașe s-a introdus starea de asediu. În 

toată țara a fost reintrodusă cenzura. Autoritățile statului au închis 

sediile și au suprimat ziarele organizațiilor muncitorești. 

Numeroși militanți ai partidului socialist și ai sindicatelor au fost 

arestați. Unități militare patrulau pe străzi. Muncitorii erau luați 

cu forța de la casele lor și aduși la lucru. Prin presă, școală, prin 

organizațiile politice burgheze a fost desfășurată o campanie de 

calomnii la adresa greviștilor. Chiar oameni politici care nu erau 

de acord cu greva, cum au fost N. Iorga, N. Lupu, V. Madgearu și 

alții au aprobat justețea revendicărilor muncitorești. 

Muncitorii au continuat însă, cu dîrzenie și încredere în 

justețea cauzei lor, greva începută și au înfruntat teroarea 

dezlănțuită împotriva lor. Pentru a evita aducerea forțată la lucru, 

mulți muncitori au părăsit locuințele. Aceia care sub pază militară 

au fost nevoiți să reintre în fabrici în multe locuri refuzau să 

lucreze. În București, în Valea Jiului și în alte centre industriale 

au fost inițiate unele întruniri, greviștii protestînd împotriva 

represiunilor și cerînd să fie luate în considerație de către guvern 

revendicările din memoriu. 
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În zilele de grevă, numeroși militanți înaintați: Pandele 

Becheanu, Leonte Filipescu, Constantin Ivănuș, Constantin 

Mănescu, Simo Geza, Gheorghe Zaharia, Iacob Ernest, Fodor 

Blasiu. Olimpiu Georgescu, Iosif Lupulschi etc., care activau în 

comitetele secțiunilor partidului socialist, în comitetele sindicale, 

în cercurile Tineretului socialist, chemau muncitorimea să continue 

lupta pînă la obținerea succesului. 

Tactica pasivă, legalistă cu orice preț, imprimată grevei 

generale de către oportuniștii din conducerea partidului, care au 

lansat lozinca: „În timpul grevei toată lumea stă acasă, nu se face 

nici o demonstrație pentru a nu se face jocul provocator”, 

tergiversarea grevei generale încît s-au pierdut momentele cele mai 

prielnice, din vara anului 1920, au frînat forța grevei generale, au 

înlesnit înfrîngerea ei. 

Sub presiunea măsurilor represive întărite zi de zi de către 

organele de stat, precum și datorită lipsei de pregătire temeinică a 

grevei generale, a pierderii legăturilor între centru și organizațiile 

locale, treptat, muncitorii au început să se prezinte la fabrici. Greva 

generală a încetat la 28 octombrie, după ce conducerea provizorie 

a partidului socialist, desemnată ca măsură de prevedere în cazul 

arestării membrilor Comitetului Executiv al partidului, a dat 

directiva de a se relua lucrul. Un număr de muncitori au continuat 

însă să rămînă în grevă, în unele locuri chiar cîteva săptămîni. 

Deși greva generală a fost înfrîntă, însemnătatea ei pentru 

dezvoltarea mișcării muncitorești din România a fost deosebit de 

mare. Ea a scos în evidență creșterea conștiinței de clasă și 

maturizarea politică a proletariatului din țara noastră, impunerea 

lui și mai mult în viața social-politică a țării. Clasa muncitoare s-a 

afirmat ca o forță națională în stare să-și asume rolul de conducător 

al întregului popor în lupta pentru transformarea revoluționară a 

societății, să conducă destinele întregii națiuni. 

Prin amploarea, prin revendicările ei de interes general pentru 

masele populare, prin cerința de a se îmbunătăți condițiile de 

existență ale oamenilor muncii, greva generală a trezit simpatii în 

opinia publică progresistă; ea a avut, totodată, ecou în mișcarea 

muncitorească internațională. 
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INTENSIFICAREA PROCESULUI DE CLARIFICARE 

IDEOLOGICĂ ȘI POLITICĂ ÎN RÎNDURILE MIȘCĂRII 

MUNCITOREȘTI 
 

Acțiunile desfășurate de clasa muncitoare în perioada avîntului 

revoluționar, greva generală din octombrie 1920 au scos în evidență 

necesitatea creării unui partid revoluționar capabil să organizeze și să 

conducă proletariatul în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor sale 

istorice. 

Procesul profund de radicalizare prin care trecea mișcarea 

muncitorească din țara noastră în acești ani a fost însoțit de clarificări 

politice și ideologice, de hotărîrea de a rupe cu reformismul 

Internaționalei a II-a. 

Experiența grevei generale a arătat, mai mult ca oricînd, 

necesitatea făuririi unui partid politic revoluționar marxist-leninist. 

Mișcarea muncitorească din România trebuia să rezolve această 

sarcină, fără întîrziere, în ciuda condițiilor deosebit de grele create de 

intensificarea măsurilor represive ale reacțiunii burghezo-moșierești. 

După greva generală, deși acțiunile muncitorești de masă au intrat 

într-o scurtă etapă de retragere, s-a intensificat lupta politico-

ideologică și organizatorică pentru crearea partidului comunist. Ca 

urmare, în conducerea partidului socialist a avut loc o consolidare a 

pozițiilor aripii de stînga. Marea majoritate a membrilor Partidului 

Socialist din România se pronunța și mai hotărît pentru așezarea 

partidului pe principii consecvent revoluționare, transformarea lui în 

partid comunist și afilierea sa la Internaționala a III-a. 

Pentru a discuta problema afilierii mișcării muncitorești din 

țara noastră la Internaționala Comunistă, în toamna anului 1920 a fost 

în Rusia Sovietică o delegație a Partidului Socialist din România. 

Delegația a fost formată din Al. Dobrogeanu-Gherea, D. Fabian, 

E. Rozvani, Gheorghe Cristescu, C. Popovici și I. Flueraș; nemaifiind 

acceptat la tratative de către Comitetul Executiv al Internaționalei, 

I. Flueraș s-a înapoiat în țară. 

Delegația s-a informat asupra transformărilor revoluționare din 

Rusia Sovietică, de rezultatele obținute de proletariatul rus. Delegația 

s-a întîlnit la Harkov cu Cristian Racovski și a început discuții asupra 
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activității mișcării socialiste din România desfășurată după 1916. De 

asemenea, a discutat cele 21 de condiții de primire în Internaționala 

Comunistă, delegația română cerînd unele explicații îndeosebi cu 

privire la îmbinarea muncii legale cu cea ilegală, la ruptura cu 

elementele de dreapta și centriste, despre munca la sate, în armată etc. 

La cererea lui Racovski de a se introduce în procesul-verbal, care 

rezuma discuțiile, și lista nominală a Comitetului Executiv al 

partidului ce urma să fie ales, delegația română a obiectat că aceasta 

este atribuția congresului partidului. 

Dezbaterea problemelor a continuat la Moscova cu 

reprezentanți ai conducerii Cominternului (Zinoviev, Buharin) și cu 

reprezentantul Federației comuniste balcanice (Schablin). În cursul 

acestor discuții, membrii delegației Partidului Socialist din România 

s-au declarat de acord cu principiile fundamentale ale Internaționalei 

a III-a. Discuțiile care au avut loc au contribuit la clarificarea 

delegației asupra condițiilor de afiliere la Internaționala Comunistă. 

În cursul tratativelor, activitatea Partidului Socialist din 

România a fost supusă unei severe analize. Membrilor delegației li s-

a cerut să răspundă dacă sînt de acord, în numele Comitetului Central 

al partidului, cu cele 21 de condiții; dacă tezele și condițiile puse la 

Internațională vor fi acceptate fără rezerve de către congresul 

Partidului Socialist din România; să declare că imediat ce se vor 

întoarce în țară vor lua măsuri pentru excluderea din partid a lui 

Grigorovici, Jumanca, Flueraș ș.a.; dacă se supun tuturor hotărîrilor 

Federației comuniste balcanice; dacă sînt de acord ca împreună cu 

Comitetul Executiv al Internaționalei Comuniste să elaboreze o listă a 

Comitetului Executiv al partidului care să cuprindă comuniști de 

încredere; dacă garantează că imediat după sosirea în țară ziarul 

central al partidului va scrie în mod comunist. De răspunsul afirmativ 

la aceste întrebări depindea primirea partidului în Internaționala 

Comunistă. A început astfel să se manifeste practica dăunătoare de 

amestec în treburile interne ale partidului, prin stabilirea din afară de 

către Comintern a Comitetului Executiv al partidului. 

În timpul discuțiilor cu reprezentanții Internaționalei a III-a, 

Gheorghe Cristescu, Constantin Popovici, Eugen Rozvani, 

manifestîndu-și în numele delegației române adeziunea la principiile 
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leniniste cu privire la partidul de tip nou, au exprimat o serie de 

obiecții asupra aprecierilor date de Comintern situației din România 

ca urmare a necunoașterii realităților din țara noastră. Totodată ei au 

obiectat Împotriva amestecului Cominternului în stabilirea 

componenței organelor de conducere ale Partidului Comunist din 

România, considerînd că acesta este atributul inalienabil al partidului 

însuși. La insistența reprezentanților Internaționalei Comuniste, 

delegații români au răspuns afirmativ la întrebările puse și au acceptat 

în cele din urmă întocmirea listei Comitetului Executiv al partidului. 

La 10 decembrie 1920, înainte de întoarcerea în țară, 

delegația partidului a fost primită de V. I. Lenin. 

Procesul de delimitare ideologică și organizatorică în 

mișcarea muncitorească din România s-a reflectat cu putere în 

cursul lucrărilor Consiliului general al partidului și sindicatelor din 

30 ianuarie — 3 februarie 1921. Confruntarea ideologică din timpul 

consiliului a dus la o delimitare între curentele din sînul partidului. 

Curentul de stînga, comunist, reprezentat prin militanți ca 

P. Becheanu, Gh. Cristescu, Ioan Elena, D. Fabian, L. Filipescu, 

Gh. Niculescu-Mizil, Iancu Olteanu, C. Popovici, Gh. 

Vasilescu-Vasia, a subliniat că tactica revoluționară este 

ireconciliabilă cu cea reformistă și s-a pronunțat pentru neîntîrziata 

convocare a congresului de constituire a partidului comunist și 

afilierea lui la Internaționala a III-a. 

Elementele de dreapta, cum au fost I. Flueraș, I. Jumanca, 

Al. Dunăreanu, I. Pistiner ș.a., au fost împotriva constituirii 

Partidului Comunist Român și afilierii la Internaționala a III-a, au 

cerut menținerea partidului la programul din mai 1919 și înlăturarea 

comuniștilor din organele conducătoare ale partidului, excluderea 

din partid a tuturor acelora care nu activau pe baza acestui program. 

Fracțiunea socialist-unitară, care oscila între dreapta și stînga, 

în principiu s-a declarat pentru comunism și Internaționala a III-a, 

dar în practică nu a pășit la o ruptură hotărîtă cu reformismul. La 

Consiliul general această grupare, în care se aflau Theodor 

Iordăchescu, Damian Bălănescu, Iuliu Dascăl, Carol Bartha ș.a., a 

propus o moțiune care preconiza ca partidul să activeze pe temeiul 

programului din mai 1919, să se reia discuția în problema 
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condițiilor de afiliere la Internaționala Comunistă și includerea în 

conducerea partidului, pe baze paritare, de reprezentanți ai fiecăruia 

din cele trei curente. 

Puse la vot, moțiunile celor trei curente au obținut: comuniștii 

18 voturi, unitarii 12 voturi, iar cei de dreapta 8 voturi. Aflate în 

minoritate, elementele de dreapta au declarat că se socotesc în afara 

partidului socialist și au părăsit ședința. Unitarii au rămas în partid, 

dar nu au acceptat să intre în Comitetul Executiv. În Comitetul 

Executiv au intrat militanți care se pronunțau pentru crearea 

partidului comunist și afilierea la Internaționala Comunistă. 

Consiliul general a hotărît convocarea congresului partidului 

socialist pentru 8 mai 1921. 

Lupta pentru crearea partidului comunist a căpătat, în timpul 

care a urmat, un curs decisiv și s-a caracterizat prin trecerea efectivă 

la pregătirea ideologică, organizatorică a congresului. În 

organizațiile locale de partid, precum și în sindicate, la întruniri 

muncitorești, în presă, au fost abordate diferite probleme izvorîte 

din necesitatea făuririi partidului comunist. Au fost discutate aspecte 

dintre cele mai importante în legătură cu necesitatea însușirii 

învățăturii marxist-leniniste, principiile centralismului democratic, 

obiectivele activității fundamentale ale partidului comunist, rolul 

partidului în îndrumarea mișcării sindicale și de tineret. 

Conferința Uniunilor sindicale din 11–12 februarie 1921 a 

susținut necesitatea menținerii unității sindicate, a combătut ideea 

stîngistă de a se primi în sindicate numai muncitori comuniști, 

argumentîndu-se că activitatea sindicală trebuie să se organizeze 

mai larg, pe baza principiului luptei unite a tuturor muncitorilor, 

indiferent de apartenența la partid. Împotriva celor care confundau 

sindicatele cu partidul, cît și a celor care contestau rolul conducător 

al partidului proletar față de mișcarea sindicală, în moțiunea 

adoptată s-a prevăzut că uniunile sindicale rămîn pe aceleași baze 

tradiționale de strînsă legătură cu partidul socialist. 

În conferințele cercurilor Tineretului socialist, conferințe care 

au început să se țină în martie 1921, s-a arătat necesitatea refacerii 

organizațiilor tineretului, a orientării lor pe linia mișcării consecvent 

revoluționare. 
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În întreaga activitate ideologică, care se manifesta prin articole 

în presa de partid, în dezbateri la întrunirile organizațiilor partidului și 

sindicatelor, se cristaliza ideea că făurirea partidului comunist nu se 

reduce la simpla declarație de afiliere la Internaționala a III-a, ci ea 

impune profunde transformări în viața internă a partidului, în întreaga 

lui activitate. 

Conferința grupurilor comuniste, ținută în martie 1921, la Iași, 

respingînd concepțiile unor elemente sectare care cereau ca grupările 

comuniste să proclame ele crearea partidului comunist, a precizat că 

sarcina grupărilor comuniste era de a milita în interiorul partidului 

socialist pentru a sprijini transformarea lui în partid comunist, de a 

contribui ca apropiatul congres al partidului socialist să ia hotărîri în 

acest sens. 

În perioada de pregătire a congresului a avut loc, mai ales în 

adunările consacrate alegerilor de delegați, o susținută dezbatere a 

problemelor privitoare la crearea partidului comunist. Marea 

majoritate a delegaților aleși au primit din partea organizațiilor locale 

mandate imperative pentru afilierea la Internaționala Comunistă. 
 

 

CONGRESUL I AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA. 

IMPORTANȚA ISTORICĂ A TRANSFORMĂRII 

PARTIDULUI SOCIALIST ÎN PARTID COMUNIST 
 

Congresul partidului socialist s-a întrunit la București în 8 

mai 1921. Congresul, care avea să consfințească transformarea 

partidului socialist în Partidul Comunist din România, a concentrat 

asupra sa atenția întregii mișcări muncitorești și a opiniei publice 

din țară. 

Au fost reprezentate 29 de secții ale partidului, cea mai mare 

parte din centre muncitorești principale: București, Ploiești, Brașov, 

Galați, Cluj, Timișoara, Turnu-Severin, Baia Mare, Constanța, 

Tg. Mureș, Moreni, Satu Mare, Craiova, Oradea, Buzău ș.a. 

Delegații la congres aveau 540 de mandate, dintre care 380 erau 

mandate imperative pentru afilierea necondiționată la Internaționala 

a III-a, Comunistă, iar 78 pentru afilierea cu rezerve. Posesorii a 82 
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de mandate urmau să se pronunțe în cadrul dezbaterilor. Au 

participat la congres militanți de seamă ai mișcării muncitorești, ca: 

Gheorghe Cristescu, Al. Dobrogeanu-Gherea, Andrei Ionescu, 

Dumitru Grofu, Gheorghe Niculescu-Mizil, Constantin Mănescu, 

Eugen Rozvani, Mihail Macavei, Mihail Cruceanu. O parte din 

militanții revoluționari care desfășuraseră o activitate susținută 

pentru crearea partidului comunist ca: Pandele Becheanu, Mihail 

Gh. Bujor, Alecu Constantinescu, David Fabian, Leonte Filipescu, 

Elena Filipovici, Ioan Elena, Constantin Ivănuș, Vasilescu-Vasia 

ș.a. nu au putut participa, fiind arestați sau urmăriți de autorități. 

Congresul a dezbătut probleme și documente de importanță 

fundamentală pentru mișcarea muncitorească din România. Unele 

dintre documentele congresului — raportul asupra afilierii și 

programul partidului, proiectul de statut al partidului socialist-

comunist, raportul asupra problemei agrare — au fost publicate din 

timp în presă și broșuri. Au fost adoptate moțiuni prin care s-au 

cerut respectarea libertăților democratice, ridicarea stării de asediu 

și a cenzurii, eliberarea militanților mișcării muncitorești aflați în 

închisori, amnistierea celor condamnați pentru delicte politice; s-au 

exprimat solidaritatea cu lupta proletariatului rus, hotărîrea de 

luptă pentru apărarea păcii, împotriva războaielor de jaf și 

cotropire. 

Hotărîrea delegaților la congres de a făuri partidul comunist 

s-a reflectat în dezbaterile la darea de seamă privind activitatea 

partidului socialist. Subliniind orientarea majorității membrilor de 

partid spre ideile comuniste, poziția partidului la conferințele 

socialiste internaționale din 1915–1919, congresul a criticat 

energic includerea unor teze reformiste în programul din mai 1919, 

insuficienta pregătire a grevei generale din octombrie 1920, 

pasivitatea manifestată față de lupta revoluționară a țărănimii. 

Locul central în lucrările congresului l-au avut dezbaterile 

asupra Programului partidului comunist și afilierii la Internaționala 

a III-a. Raportul publicat cu cîteva luni înainte de ținerea 

congresului făcea o analiză amplă a celor mai importante etape din 

lupta clasei muncitoare pe plan intern și internațional. Congresul din 

martie 1919, sublinia raportul, la care a luat naștere Internaționala a 
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III-a, Comunistă, a hotărît ca partidele afiliate să adopte numele de 

partide comuniste pentru a se distinge de partidele reformiste. În 

vederea creării partidului de tip nou, raportul arăta că „se impune a 

adopta principiile și tactica noii Internaționale, care este 

intransigentă și luptă pentru revoluția socială”1. Raportul propunea 

„a ne afilia fără nici o condiție”, iar de aici înainte partidul să se 

numească „Partidul Socialist-Comunist din România”. 

În raport se releva faptul că Partidul Socialist din România în 

toată activitatea sa a căutat să se inspire de la principiile 

socialismului revoluționar și tactica luptei de clasă. De asemenea se 

sublinia că partidul se poate mîndri că s-a situat în rîndul partidelor 

care au luat inițiativa convocării Conferinței ținute la Zimmerwald, 

punînd acolo bazele fundării Internaționalei a III-a, Comunistă, care 

să unifice din nou proletariatul socialist sub steagul ei. Raportul 

proclama necesitatea luptei „în țara noastră pentru înfăptuirea 

societății viitoare, care nu-i alta decît comunismul”. Pentru 

atingerea acestui scop se arăta că proletariatul trebuie să cucerească 

puterea politică și economică din mîna burgheziei, înlocuind-o prin 

statornicirea puterii dictaturii clasei muncitoare, singura în stare să 

dea adevărata libertate imensei majorități a poporului. „Nu 

democrația burgheză, ci dictatura proletariatului va fi aceea care va 

asigura triumful socialismului”. Programul pornea de la principiul 

marxist că instaurarea dictaturii proletariatului nu înseamnă numai o 

schimbare de guvern, ci presupune sfărîmarea vechiului aparat de 

stat burghezo-moșieresc și construirea unui stat de tip nou, sub 

forma republicii sfaturilor. Raportul sublinia că parlamentul putea fi 

utilizat pentru demascarea poziției claselor exploatatoare, pentru 

educarea și mobilizarea maselor, dar nu putea fi utilizat pentru 

cucerirea puterii de către clasa muncitoare. În programul partidului 

se prevedea că imediat după cucerirea puterii politice de către 

proletariat se va proceda la exproprierea mijloacelor de producție 

„acolo unde procesul de concentrare capitalistă este mai înaintat” și 

la trecerea lor în proprietatea socialistă. Precizînd poziția partidului 
 

1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România. 1916–

1921, Editura politică, București, 1966, pag. 622. 
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față de masele muncitoare neproletare, în program se arăta că: 

„Mica proprietate sau simplul meșteșugar în afară de cîteva unelte, 

mai mult sau mai puțin primitive, nu posedă nimic. Prin urmare, 

nici unul nici altul nu pot fi expropriați”. 

Raportul cuprindea o serie de prevederi ale programului 

partidului în problema agrară, a organizării muncii în întreprinderile 

industriale, a protecției muncii tuturor salariaților, a timpului de 

muncă în fabrici și pe ogoare, a asigurării de locuințe igienice pentru 

muncitori. 

Programul partidului expus în raport conținea însă, pe lîngă 

laturile pozitive arătate, și o serie de limite. În program nu erau 

precizate sarcinile imediate ale partidului menite să ducă la 

desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice de cele ale revoluției 

socialiste. 

Pentru transformarea partidului socialist în partid comunist și 

afilierea lui necondiționată la Internaționala a III-a s-a pronunțat și 

coraportul. Susținînd ideile expuse în raportul principal asupra 

afilierii, acesta sublinia că muncitorii pe care nu-i trădează spiritul lor 

de clasă „vor a III-a”, deoarece „afilierea e în însuși interesul nostru 

al proletariatului”. 

Grupa socialist-unitară a prezentat congresului o moțiune în 

care se pronunța pentru afilierea cu rezerve la Internaționala a III-a. 

Ea accepta principiile generale ale Internaționalei, dar își exprima 

dezacordul cu subordonarea desăvîrșită a partidelor comuniste față de 

conducerea Cominternului, argumentînd că aceasta nu corespundea 

cu diversitatea de condiții în care activau partidele revoluționare din 

diferite țări, fapt care aducea prejudicii adoptării unei tactici adecvate 

situației specifice într-o țară sau alta. În moțiunea propusă 

congresului de către delegații care aveau rezerve, se arăta că 

„fracțiunea socialist-unitară acceptînd tezele, rezoluțiile și majoritatea 

condițiunilor Internaționalei Comuniste înțelege ca partidul socialist 

să-și rezerve dreptul de a hotărî pentru organele sale responsabile, 

modalitățile de adaptare a acestor teze, rezoluțiuni și condițiuni la 

situația țării”. 

Referindu-se la această poziție, Theodor Iordăchescu declara 

că „din spiritul Internaționalei și din felul cum a aplicat punctul său 
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de vedere (se constată) că (ea) merge pînă la cele mai mici detalii ale 

acțiunii pe care trebuie s-o ducă un partid comunist în țară... Ea dă 

sancțiunilor sale caracter de lege. Drepturile partidelor însă sînt foarte 

restrînse, întrucît între membrii Comitetului Executiv sînt 5 membri 

din Rusia, cîte un reprezentant al celor 12 partide comuniste mari, iar 

cele mai mici au cîte un delegat, creîndu-se drepturi de reprezentanță 

inegală. Din cele întîmplate pînă acum, constata acest delegat, s-a 

văzut că Executiva Internaționalei Comuniste a ținut seama mai mult 

de birourile sale create pe lîngă Comitetele Executive din fiecare țară 

decît de organele autorizate ale acestor partide”1. În încheiere 

Theodor Iordăchescu arăta: „înțelegem centralismul, însă aplicarea 

tezelor să fie lăsată în sarcina noastră, care le cunoaștem, lucrînd pînă 

atunci în înțelegere cu delegatul Internaționalei”. „Vrem ca 

deciziunile să aparțină Comitetului Executiv, el fiind autoritatea 

supremă în țara respectivă, iar Internaționala să rămînă organul 

suprem de critică”2. 

Raportul asupra afilierii a fost urmat de dezbateri aprinse 

care în esență relevau dorința delegaților de a constitui partidul de 

avangardă marxist-leninist al clasei muncitoare. Trecîndu-se în 

seara zilei de 11 mai la vot, majoritatea covîrșitoare a delegaților 

au votat, într-un puternic entuziasm, pentru crearea partidului 

comunist și afilierea la Internaționala Comunistă fără rezerve, iar 

o parte au votat pentru înființarea partidului comunist și afilierea 

lui la Internaționala Comunistă exprimînd rezerve în ceea ce 

privește obligativitatea hotărîrilor Internaționalei Comuniste 

pentru partidele componente. Pentru afilierea necondiționată la 

Internaționala Comunistă s-au pronunțat 428 de mandate, iar 

pentru afilierea cu rezerve 111. Se poate spune deci că în 

unanimitate Congresul din mai 1921 a hotărît transformarea 

partidului socialist în Partidul Comunist din România. A luat 

ființă partidului comunist — detașament de avangardă al clasei 

muncitoare — pe baza ideologiei marxist-leniniste, conducătorul 

luptei revoluționare a tuturor oamenilor muncii pentru eliberarea 
 

1 Documente din istoria mișcării muncitorești din România. 1916–

1921, Editura politică, București, 1966, pag. 715. 
2 Ibidem. 
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de orice asuprire și exploatare a omului de către om. 

Lucrările congresului au continuat și în ziua de 12 mai. 

Dimineața, a fost prezentat raportul la proiectul de statut, care 

făcea o succintă analiză a schimbărilor organizatorice ce au avut 

loc în mișcarea socialistă din România după primul război 

mondial. În proiectul de statut al partidului socialist-comunist 

erau reflectate cu putere unele principii fundamentale ale 

marxism-leninismului, îndeosebi în primele două paragrafe. 

„Partidul Socialist-Comunist din România — preciza art. 1 din 

statut — urmărește organizarea proletariatului pe terenul luptei 

de clasă și al solidarității internaționale a muncitorilor, pentru 

cucerirea puterii politice și aplicarea dictaturii proletariatului 

prin regim politic al sfaturilor în vederea socializării mijloacelor 

de producție, adică transformarea societății capitaliste bazată pe 

exploatarea muncii într-o societate socialistă în care munca este 

organizată după un plan general cu sforțările tuturor”. Referitor 

la calitatea de membru de partid, proiectul de statut conține 

prevederi care se apropiau mult de formularea leninistă în 

această problemă. În Partidul Socialist-Comunist din România 

putea fi primită orice persoană de la 20 de ani în sus, indiferent 

de rasă, de sex, care recunoștea principiile, programul și 

mijloacele de luptă ale partidului și care era hotărît să lucreze 

pentru el din toate puterile sale. Membrilor de partid le era 

interzis să facă parte din altă grupare politică, ei însă erau 

obligați să se înscrie în sindicatul profesional. 

Proiectul de statut prevedea sancțiuni mergînd pînă la 

excludere pentru acei membri de partid care nu se supuneau 

hotărîrilor organizației din care făceau parte sau care nu 

îndeplineau însărcinările primite. Hotărîrile Congresului General 

și ale Comitetului Executiv erau obligatorii pentru toate 

organizațiile de partid. Toate organele de conducere ale partidului 

erau alese. 

După prezentarea raportului asupra proiectului de statut și 

citirea proiectului de statut, congresul a amînat pentru după-amiază 

dezbaterile acestui document, în scopul de a asigura delegaților 

posibilitatea de a-l studia și a formula observații și sugestii. 
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Congresul a luat în dezbatere raportul cu privire la presă și 

propagandă și raportul asupra problemei agrare. Chestiunea agrară 

fiind una din cele mai arzătoare probleme social-economice ce se 

cerea rezolvată a suscitat un interes deosebit din partea delegaților. 

Raportul asupra problemei agrare menționa că acordarea 

reformei agrare după primul război mondial a fost determinată „în 

afară de presiunea însăși a țăranului muncitor, de puternice 

interese de conservare socială” care împingeau clasele dominante 

să facă „oarecare sacrificii”. După înfăptuirea reformei agrare, se 

atrăgea atenția în raport, va rămîne în mîinile moșierilor o 

însemnată parte a pămîntului, că țăranii erau siliți să plătească 

mari despăgubiri pentru împroprietărire, că ei nu primeau unelte 

și că în aplicarea reformei agrare își făcea loc arbitrariul. Raportul 

asupra problemei agrare arăta că partidul comunist va trebui să 

explice maselor țărăneștii că este singurul partid care le apără 

interesele, dar nu indica în mod clar acțiunile concrete care 

trebuiau înfăptuite pentru lichidarea proprietății moșierești și 

îmbunătățirea situației țărănimii. 

În acest raport, ca și în alte documente ale congresului, se 

resimțea influența anumitor teorii și a unor practici din afară, 

socotite atunci ca universal-valabile, recomandate ca singurele 

forme viabile în rezolvarea problemei agrare. „În Rusia Sovietică 

— se spunea în raport — statul a creat cu ajutorul mijloacelor 

tehnice restrînse de care dispune, comune agrare întemeiate pe 

proprietatea comună, adevărate focare care radiază în juru-le și 

spirit comunist și cunoștințe tehnice”. Urmare a acestor influențe 

este și prevederea din programul partidului potrivit căreia se arăta 

că proletariatul revoluționar „va întrebuința toate mijloacele și 

toată forța ce i-o dă puterea ca să organizeze proprietatea funciară 

pe baze colective, iar cultura pămîntului cu ajutorul mașinilor 

celor mai perfecționate și a mijloacelor mai raționale”. 

În cadrul dezbaterilor asupra problemei agrare s-au delimitat 

două concepții: una prezentată de Gh. Cristescu și E. Köblös, care 

pornea de la faptul că „partidul comunist nu poate face sau enunța 

un program de realizare imediată a unora din cerințele țărănimii, 

pentru că atunci ar însemna să ne abatem de la principiile 
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Internaționalei Comuniste”. Aceștia au prezentat cîte o moțiune în 

care se cerea naționalizarea întregului pămînt și lucrarea lui de 

către țărani în colectiv. A doua concepție, reprezentată de 

E. Rozvani, pornea de la faptul că pentru atragerea țărănimii de 

partea clasei muncitoare este nevoie ca într-o primă etapă pămîntul 

expropriat de la moșieri să fie dat țăranilor în proprietate 

individuală, iar uneltele necesare muncilor agricole să fie puse la 

dispoziția țăranilor muncitori. „Comunismul — sublinia acest 

delegat — îi va educa pe ei (pe țărani) pentru producția colectivă 

fără constrîngere”. 

Punerea problemei naționalizării imediate a întregului 

pămînt, cînd la ordinea zilei se afla legiferarea definitivă și 

aplicarea reformei agrare nu putea atrage masele țărănești, 

îngreuna mult activitatea organizațiilor de partid de la sate și ducea 

implicit la îndepărtarea țărănimii de clasa muncitoare și de partidul 

socialist-comunist. 

Măsurile prevăzute în documentele prezentate congresului 

difereau mult față de proiectul de program agrar pregătit cu mult 

timp înainte de ținerea congresului. În acest proiect se prevedea 

exproprierea tuturor proprietăților mai mari de 30 ha fără nici o 

despăgubire. Pămîntul expropriat trebuia să fie dat: a) în posesia 

țăranilor care se prezintă de bună voie pentru a-l lucra în colectiv; 

b) în proprietatea individuală tuturor celor care doresc să aibă 

proprietatea lor. Împroprietăririle, atît cele obștești cît și cele 

individuale trebuie făcute gratuit, scutite de poveri, timbre sau alte 

taxe. Se preciza că „realizarea economiei colective numai în timpul 

dictaturii proletare, prin transformarea mentalității maselor 

agricole și numai cu învoirea acestora se poate face. Nerăbdarea 

sau violența în această privință numai daune ar face cauzei 

revoluției”. Această precizare avea o mare importanță politică prin 

faptul că clarifica condițiile și modalitatea transformării socialiste 

a agriculturii, precum și etapa istorică în care avea loc această 

transformare, dezvăluind falsitatea propagandei burgheze, care, 

pentru a îndepărta țărănimea de clasa muncitoare și a o atrage sub 

influența ei politică, arăta că partidul comunist ia pămîntul 

țărănimii. 
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Din prevederile proiectului de program agrar se desprinde 

clar că la elaborarea lui s-a ținut seama de realitățile din țara 

noastră. Spre deosebire de elementele stîngiste care preconizau 

aplicarea mecanică a ceea ce se făcea în problema agrară în Rusia 

Sovietică, în proiectul de program agrar se menționa că într-o țară 

agricolă ca România „sînt consultabile experiențele făcute de 

proletariatul învingător din Rusia Sovietelor cu masele țărănești 

de acolo”. Luînd în considerație situația specifică a țărănimii din 

România în proiectul de program agrar se sublinia că menirea cea 

mai de căpetenie a celui mai conștient strat al proletariatului — 

partidul socialist-comunist — este de a da directive acestei 

nemulțumiri mari și a conduce spiritul revoluționar al maselor 

folosindu-se de ele pentru a înfrînge puterea burgheziei și a o 

pune în mîna proletariatului. 

Cu tot caracterul său mai realist și în proiectul de program 

se fac simțite o serie de scăderi. Din ele nu reiese, decît în 

general, poziția partidului socialist-comunist față de diferitele 

pături țărănești. 

În timp ce se dezbătea problema agrară, în după-amiaza 

zilei de 12 mai, în sala unde aveau loc lucrările congresului au 

pătruns forțe militare și polițienești. Sediul partidului a fost 

înconjurat de trupe. Delegații care au votat afilierea fără rezerve 

a partidului la Internaționala a III-a au fost arestați sub 

învinuirea de „complot împotriva siguranței statului”. 

Autoritățile au efectuat percheziții și în celelalte săli ale clubului 

socialist arestînd un mare număr de membri de partid care 

participaseră ca invitați la lucrările congresului. La redacția 

ziarului „Socialismul” au fost confiscate documentele 

congresului și materialele redacției ziarului. Cei arestați au fost 

transportați în dube la închisorile Văcărești și Jilava, unde au 

fost întemnițați. 

Din cauza terorii și arestării delegaților congresul 

partidului nu a putut definitiva hotărîrile și adopta rezoluții în 

problemele dezbătute (programul și statutul partidului, în 

problema agrară, în problemele presei și propagandei) și nu a 

putut lua în dezbatere celelalte probleme de pe ordinea de zi 
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(problema tineretului, cooperativele, chestiunea naționalităților 

etc.). În asemenea condiții grele și-a început activitatea eroic 

Partidul Comunist din România. 

 

★ 

 

Făurirea partidului comunist a constituit un moment de cea 

mai mare importanță în istoria proletariatului din România. 

Partidul comunist a fost primul partid muncitoresc din 

România, centralizat pe întreaga țară. La început noul partid a 

purtat denumirea de partid socialist-comunist, exprimînd și în felul 

acesta continuarea de către P.C.R. a celor mai bune tradiții ale 

mișcării socialiste din România și, în același timp, relevînd 

procesul de transformare a partidului socialist, în ansamblul său, în 

partid comunist. 

Prin crearea partidului comunist lupta revoluționară se ridică 

pe o treaptă superioară, se dă un puternic avînt procesului de 

clarificare ideologică, politică a mișcării muncitorești, dezvoltării 

conștiinței de clasă a proletariatului și celorlalte mase muncitoare 

ale poporului. Continuînd lupta de veacuri pentru eliberarea 

socială și națională, cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești 

și socialiste din România, partidul comunist este, în noile condiții 

istorice, exponentul fidel al intereselor clasei muncitoare, ale 

întregului popor. 

Începînd din mai 1921, clasa muncitoare, sub conducerea 

partidului comunist, a fost prezentă și și-a spus cuvîntul în toate 

evenimentele mai importante ale țării, s-a situat în fruntea luptei 

pentru libertate și progres social, pentru cauza construirii 

socialismului și comunismului în patria noastră. 
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SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI SOCIAL-POLITICĂ 

A ROMÂNIEI ÎN ANII 1922–1928 
 

 

După perioada primilor ani postbelici, 1919–1921 — ani 

de dezorganizare, de ruină economică și puternice lupte sociale 

— România intră într-o etapă de refacere și consolidare 

economică și vremelnic reflux revoluționar. Dezvoltarea forțelor 

de producție după primul război mondial a avut loc în condițiile 

crizei generale a capitalismului, care și-a pus amprenta și asupra 

vieții economice și sociale din România. În primii ani, problema 

economică dominantă era aceea a refacerii și punerii în funcțiune 

a potențialului economic existent pe întregul teritoriu al țării. 

După atingerea, în 1924, a nivelului antebelic în principalele 

ramuri de producție, urmează o perioadă de accelerare a 

dezvoltării industriei și a întregii economii. În toate sectoarele 

economice se observă o conjunctură favorabilă, care determină o 

creștere a forțelor de producție, mai ales în industrie. Capitalul 

industrial-bancar cunoaște o dezvoltare mai rapida. Din rîndul 

claselor exploatatoare se detașează tot mai evident și ocupă 

poziții preponderente în economie și în stat marea burghezie 

industrial-financiară, grupată în principal în jurul Băncii 

Naționale a României și Băncii Românești. Perioada aceasta se 

caracterizează totodată printr-o intensificare a procesului de 

concentrare și centralizare a capitalului, prin accentuarea 

contradicției între burghezia autohtonă și monopolurile 

internaționale care dețin o pondere importantă. 
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Marea burghezie, reprezentată pe plan politic în special de 

partidul național-liberal, promovează, sub deviza „prin noi înșine”, 

o politică economică de consolidare a pozițiilor capitalului 

industrial și financiar autohton, de lărgire a participării sale la 

exploatarea proprie a clasei muncitoare și poporului român, a 

resurselor naturale ale țării. Această politică a generat puternice 

contradicții, cu importante repercusiuni politice și economice, între 

interesele marii burghezii industrial-financiare române și interesele 

marilor monopoluri capitaliste internaționale, care dețineau poziții 

dominante în unele dintre cele mai însemnate ramuri ale economiei, 

mai ales în industria petrolieră, forestieră, carboniferă ș.a. 

Avînd poziții mai puternice decît înainte de război și 

beneficiind de unele avantaje decurgînd din tratatele de pace, marea 

burghezie română a purces, sub firma așa-zisei „naționalizări”, în 

sensul „românizării”, la trecerea în mîinile marelui capital 

„național” a unor întreprinderi industriale care aparțineau 

societăților capitaliste germane și austro-ungare (U. D. Reșița, Astra 

Vagoane-Arad, minele carbonifere din Petroșeni și Lupeni, 

societatea petrolieră Steaua Română ș.a.). De asemenea, a pus, prin 

lege, drept condiție a importului de capitaluri ca societățile anonime 

pe acțiuni cu capital străin să acorde capitaliștilor români 50% din 

totalul capitalului social, precum și principale locuri în consiliile de 

administrație. 

Constituția din 1923 consacra principiul proprietății statului 

asupra subsolului minier, cu dreptul pentru guvern de a acorda apoi 

concesiunea exploatării petrolului și altor resurse capitaliștilor 

români și, în anumite condiții, capitaliștilor străini. Pe baza acestui 

principiu constituțional s-au elaborat legea minelor, legea energiei, 

legea comercializării bunurilor statului ș.a., care prevedeau în esență 

acordarea spre exploatare capitalului particular a zăcămintelor 

miniere și minerale, a izvoarelor de energie și a unei părți din 

întreprinderile statului, cu condiția ca cel puțin jumătate din capital, 

2/3 din consiliul de administrație și președintele societăților 

constituite în acest scop să fie cetățeni români. 

Întrucît a fost etatizată în folosul marelui capital autohton și o 

parte însemnată din terenurile petroliere, fapt care limita 
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posibilitățile de pînă atunci ale marilor monopoluri internaționale de 

exploatare nestingherită a acestor terenuri, legea minelor a devenit 

teatrul unor ascuțite contradicții economice și politice între marea 

burghezie română grupată în jurul partidului liberal și capitalului 

străin coalizat. 

Prin tarifele vamale din anii 1924 și 1927 s-au instituit taxe 

ridicate la importul unui număr însemnat de produse industriale, 

creînd astfel capitalului industrial românesc posibilitatea de a 

îngrădi concurența mărfurilor străine și de a impune prețuri ridicate 

de monopol la produsele autohtone. 

Politica marii burghezii de a „condiționa”, de a pune marelui 

capital financiar străin condiția să acorde, la acapararea 

principalelor ramuri ale economiei o foarte mare cotă-parte de 

acțiuni capitaliștilor români, a determinat capitalul străin să fie mai 

reținut în investiții și împrumuturi în perioada 1922–1928. 

Promovarea politicii „prin noi înșine” a avut ca urmare o 

oarecare întărire a pozițiilor industriale ale marii burghezii române 

prin forțarea acumulării interne, pe calea comenzilor de stat, 

achitării de către stat a rentelor pentru moșiile expropriate ș.a., prin 

concentrarea capitalului în favoarea sistemului industrial finanțat 

prin Banca Națională de marile bănci bucureștene, mai ales de 

Banca Românească și în defavoarea unei părți din burghezia 

transilvăneană, a burgheziei mijlocii, în general, și mai ales prin 

creșterea exploatării maselor muncitorești, țărănești și de mici 

meseriași și comercianți. Aceasta a ascuțit contradicțiile sociale, a 

ridicat în, fața marii burghezii liberale o largă opoziție de masă în 

întreaga țară. 

Capitalul străin, cu toate aceste bariere, continuă să pătrundă 

însă în economia românească în special din creditele acordate 

marilor bănci cu capital străin, ca Banca de credit român, Banca 

comercială română, Banca Marmorosch Blank & Co. ș.a. De 

asemenea, construcția unor uzine de armament, ca cele de la Copșa 

Mică — Cugir, a atras participarea capitalului monopolist străin. 

Un rol important în întărirea marii burghezii l-a avut Banca 

Națională a României, care prin credite ieftine și masive puse la 

dispoziția marilor capitaliști și marilor bănci asigura o finanțare 
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avantajoasă capitalului autohton industrial. Înainte de război 

majoritatea creditelor B.N.R. erau acordate moșierilor și 

comercianților; în 1928 însă, industria mare singură obținea circa 

13,9 miliarde lei credite, reprezentînd 32% din total, în vreme ce 

agricultura numai 23%. 

Ca urmare a creșterii acumulărilor de capital și a lărgirii pieței 

interne pentru produsele industriale, între anii 1922–1929 industria 

cunoaște o dezvoltare însemnată, deși în cadrul structurii acesteia 

continuă să predomine industria bunurilor de consum și industria 

extractivă; producția de petrol a crescut de la 1 373 mii tone în 1922 

la 4 837 mii tone în 1929, iar producția de cărbune de la 2 117 mii la 

3 046 mii tone. 

Industria prelucrătoare a înregistrat creșteri în toate ramurile. 

Numărul întreprinderilor se ridică în 1928 la 3 966, față de 2 924 în 

1922. Capacitatea de producție ilustrată în creșterea forței motrice 

proprii, sporește de la circa 300 000 c.p. în 1922 la 498 000 c.p. în 

1929; în prețuri constante valoarea producției industriale se mărește 

de la 25 280 milioane lei la 56 015 milioane lei, mai mult decît dublu. 

Cu toată preponderența producției bunurilor de consum, 

producția mijloacelor de producție cunoaște un ritm mai mare de 

creștere. Se evidențiază dezvoltarea mai însemnată a metalurgiei, 

chimiei, materialelor de construcții ș.a. Între 1922 și 1926 numărul 

muncitorilor din industria extractivă și prelucrătoare crește de la 

234 000 la 306 000 (cifră în care nu sînt cuprinși lucrătorii 

întreprinderilor statului — Regia Monopolurilor Statului, C.F.R. ș.a.). 

În ceea ce privește agricultura, suprafața arabilă crește de la 

9,4 milioane hectare în 1922, la 11,2 milioane hectare în 1929, și o 

dată cu ea și producția cerealieră. Reforma agrară din 1921, avînd ca 

rezultat diminuarea considerabilă a marii proprietăți moșierești, 

creșterea proprietății țărănești, dezvoltarea economică și numerică a 

burgheziei sătești și sporirea ponderii ei în viața social-economică a 

satului, a contribuit la pătrunderea tot mai adîncă a relațiilor 

capitaliste în agricultură. Munca salariată, capitalul comercial și 

cămătăresc cunosc o mare amploare. Peste acestea se suprapune 

exploatarea satului de către marele capital industrial și bancar. În 

timp ce prețurile produselor industriale au crescut rapid, cele agricole 
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au rămas mult în urmă, reducînd veniturile țărănimii. 

Lipsită de inventar la împroprietărire, de mijloace proprii 

bănești, țărănimea recurge la împrumuturi masive la bănci și 

cămătari, ceea ce a lărgit pentru un moment piața internă, în schimb 

prin dobînzile uzuale de 20–30% și chiar mai mari au înglodat 

țărănimea în datorii uriașe. În 1932 acestea se ridicau la circa 37 

miliarde de lei. 

Dezvoltarea relațiilor capitaliste, intensificarea procesului de 

diferențiere a țărănimii, proletarizarea maselor largi au avut loc în 

condițiile cînd forțele de producție în acest sector rămîneau înapoiate. 

Acestea se reflectă într-o agricultură extensivă dominantă, cu 

productivitate scăzută, în producția mică de circa 8–10 q la hectar. 

Ca urmare a conjuncturii favorabile, viața bancară și financiară 

cunoaște o puternică ascensiune. Numărul băncilor ajunge în 1928 la 

1 122 față de 556 în 1921. Sistemul de credit era dominat de 10 mari 

bănci, în frunte cu Banca Națională a României. 

Cu toată creșterea potențialului industrial, a ponderii 

industriei în produsul social și venitul național. România continuă 

să rămînă o țară slab dezvoltată din punct de vedere industrial, în 

care capitalul străin ocupa într-o serie de ramuri poziții importante. 

Menținerea rămășițelor semifeudale, a marii proprietăți moșierești 

și a clasei moșierilor, în condițiile creșterii puterii și influenței 

marii burghezii industriale și financiare, confereau regimului 

politic din România pe mai departe un caracter burghezo-

moșieresc. 

Exponent al celei mai puternice grupări a burgheziei 

industrial-financiare, partidul național-liberal, a preluat în ianuarie 

1922 guvernarea, pe care a menținut-o, cu o scurtă întrerupere, 

pînă în 1928, folosind puterea de stare pentru consolidarea 

dominației de clasă a burghezo-moșierimii. Constituția adoptată în 

1923 reflecta necesitatea de a se da un caracter unitar organizării 

de stat și legislative a țării, după făurirea unității naționale a 

poporului român; ea proclama România stat independent, suveran 

și unitar. Totodată, Constituția din 1923, reflectînd cuceririle 

democratice smulse de masele populare în perioada de avînt 

revoluționar, precum și cerințele dezvoltării capitaliste, prevedea o 
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serie de principii burghezo-democratice, ca egalitatea tuturor 

cetățenilor în fața legii, votul universal, libertatea organizării și a 

întrunirilor, a presei ș.a. 

Guvernele care s-au perindat la putere după adoptarea noii 

constituții au nesocotit însă, într-o măsură sau alta, libertățile 

cetățenești prevăzute de aceasta. Pe măsură ce clasele exploatatoare 

și-au refăcut și întărit pozițiile, constituția a fost mereu „completată” 

cu noi legi, menite să-i restrîngă prescripțiile democratice. Așa au 

fost legea Mîrzescu din 1924, îndreptată direct împotriva 

organizațiilor revoluționare, legea electorală din 1926, care lovea în 

caracterul universal al votului prin introducerea „primei 

guvernamentale”* ș.a. 

În 1925, definitivîndu-se procesul de organizare unitară de 

stat și legislativă a fost adoptată legea pentru unificarea 

administrativă și juridică a țării. 

Partidul național, exponent al principalelor cercuri ale 

burgheziei și micii burghezii ardelene și cu puternice legături în 

rîndurile țărănimii și intelectualității ardelene, a fuzionat în februarie 

1923 cu gruparea conservatoare condusă de Take Ionescu, iar în 

ianuarie 1925 cu gruparea naționalistă condusă dc N. Iorga, ambele 

grupări lipsite aproape complet de o bază de masă, dar avînd pentru 

partidul național — partid pînă atunci, cu caracter regional, ardelean 

— semnificația extinderii sale organizatorice pe întreg teritoriul 

țării. 

În octombrie 1926 a avut loc fuziunea partidului național cu 

partidul țărănist, formîndu-se astfel partidul național-țărănesc care, 

în această perioadă, prin lupta de opoziție dusă împotriva guvernului 

liberal cu prestigiul în scădere, ca și prin lozinci burghezo-

democratice, unele destul de înaintate, a devenit un partid puternic, 

atrăgîndu-și încrederea unor mase largi de oameni ai muncii, în 

special țărani și pături mijlocii de la orașe, a unui număr însemnat 

de intelectuali. 

 
* Legea acorda o primă de jumătate din numărul total al mandatelor din 

Adunarea deputaţilor partidului care întrunea în alegeri 40% din mandate, restul 

mandatelor repartizîndu-se proporţional cu numărul voturilor obținute între toate 

partidele care obţineau un procentaj minim pe ţară. 
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Sub presiunea nemulțumirilor populare, partidul liberal s-a 

retras temporar și formal de la putere, rămînînd însă partidul dominant 

al vieții politice, el fiind acela care, în martie 1926, a determinat 

formarea unui guvern condus de generalul Alexandru Averescu, iar în 

iunie 1927, un guvern de tranziție condus de Barbu Știrbei, pentru ca 

după mai puțin de trei săptămîni să alcătuiască din nou un guvern 

format din partidul liberal. 

În viața ideologică a țării se manifesta opoziția dintre ideologia 

marxistă și ideologia burgheză, care se înfruntau în jurul unor concepte 

de esențială însemnătate, ca, de pildă, evoluție, revoluție, reformă, 

definirea rolului social al burgheziei și al proletariatului. Aceste două 

orientări ideologice, al căror conținut de clasă era poziția față de însăși 

ordinea socială existentă, nu se prezentau, fiecare din ele, ca un corp de 

idei perfect unitar; dimpotrivă, ele însele erau supuse unui proces de 

înfruntare internă. În ce privește teoriile marxiste, avea loc o 

înverșunată dispută de idei între punctele de vedere revoluționare și 

cele reformiste. La rîndul ei, ideologia burgheză a cunoscut curente de 

idei contradictorii. Caracteristic este faptul că, datorită prestigiului de 

care se bucura filozofia marxistă. unii sociologi și filozofi de formație 

burgheză, cu autoritate în epocă, afirmau, în anumite probleme, 

valoarea teoretică și metodologică a unora din punctele de vedere 

marxiste. 

Remarcabile personalități culturale printre care Gh. Țițeica, 

S. Stoilov, V. Babeș, Gh. Marinescu, E. Racoviță, I. Cantacuzino, 

C. I. Parhon, Vasile Pîrvan, D. Onciul, Mihail Sadoveanu, Liviu 

Rebreanu, Gala Galaction, N. Tonitza, George Enescu, Octav Băncilă 

și alții continuau tradițiile progresiste ale științei și culturii românești, 

realizînd importante opere științifice și artistice, care s-au adăugat ca 

bunuri de preț ale patrimoniului științei și culturii mondiale. 

 
 

ACTIVITATEA P.C.R. ÎN ANII 1922–1924 

 

Organizarea și activitatea partidului comunist s-a 

desfășurat în condiții deosebit de grele, majoritatea conducerii 

sale și a membrilor comitetelor locale, ca și numeroși alți activiști 
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aflîndu-se în închisoare, unii încă din octombrie 1920, arestați cu 

prilejul grevei generale, alții arestați la Congresul de înființare a 

P.C.R. 

La 4 decembrie 1921 s-a constituit Comitetul Provizoriu al 

Secțiunii București, care apoi a devenit Comitetul Executiv 

Provizoriu al P.C.R. În multe centre din țară ca Galați, Brașov, 

Tr. Severin, Ploiești, Valea Mureșului, Iași, Valea Jiului, Craiova, 

Focșani ș.a. s-au constituit secții locale ale partidului. 

După transformarea fostului partid socialist în partid 

comunist, o parte a conducătorilor social-democrați, care părăsise 

partidul socialist încă de la începutul anului 1921, a creat, în iunie 

1921, Federația partidelor socialiste din România; în ianuarie 1922 

militanții socialiști unitari au constituit Partidul Socialist din 

România, care în august 1922 a aderat la Federația partidelor 

socialiste, păstrînd în cadrul acesteia o anumită independență. 

Astfel, mișcarea muncitorească a fost scizionată din punct de vedere 

politic-organizatoric în mai multe partide, ceea ce a slăbit forța ei de 

organizare și acțiune revoluționară, de influențare asupra evoluției 

social-politice a țării. Între ianuarie–iunie 1922 a avut loc la 

tribunalul militar al Corpului II Armată, procesul din Dealul Spirii 

în care au fost implicați militanți revoluționari, delegați la primul 

congres al partidului, conducători ai mișcării greviste din anul 1920, 

membri ai grupelor comuniste ilegale, anterioare creării partidului. 

În încercarea de a compromite în ochii opiniei publice partidul 

comunist, în același proces a fost inclus grupul care organizase un 

atentat la Senat în decembrie 1920 și care acționa în afara mișcării 

noastre revoluționare. Procesul din Dealul Spirii urma să asigure 

burgheziei baza legală de lichidare a partidului comunist. 

În închisorile Văcărești și Jilava, în dezbaterile ascuțite care 

au avut loc între deținuții reprezentanți ai diferitelor curente asupra 

problemelor fundamentale legate de activitatea, tactica și strategia 

partidului nou creat, precum și în timpul procesului, în atitudinea 

față de justiția burgheză, s-a desăvîrșit delimitarea comuniștilor de 

curentele reformiste și centriste. 

Înfruntînd teroarea polițienească și presiunile morale ce se 

făceau asupra lor, comuniștii, elementele revoluționare au 
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transformat procesul în arena unei îndîrjite lupte politice împotriva 

burgheziei. Poziția fermă a militanților revoluționari a stîrnit un viu 

ecou în rîndurile clasei muncitoare, ale intelectualității și ale altor 

categorii de oameni ai muncii. Peste 1 200 de muncitori și 

intelectuali au depus ca martori în favoarea celor arestați, iar pe 

adresa Consiliului de Război soseau mii de proteste din țară și din 

străinătate, prin care se cerea stingerea procesului. 

Sub presiunea opiniei publice, a unor personalități și grupări 

democratice, guvernul a fost nevoit să amnistieze la 4 iunie 1922 și 

să pună în libertate un număr de 213 militanți revoluționari. Acest 

act a însemnat de fapt recunoașterea existenței legale a Partidului 

Comunist din România. Mare confruntare cu forțele adverse, 

procesul din Dealul Spirii a făcut dovada forței și viabilității 

tînărului partid comunist, a rădăcinilor sale adînci în rîndurile 

clasei muncitoare și poporului român. 

Conferința generală a tineretului, ținută în zilele de 19–20 

martie 1922 la București, a pus bazele organizatorice ale mișcării 

revoluționare de tineret care, în aprilie 1924, a adoptat denumirea 

de Uniunea Tineretului Comunist din România, o dată cu afilierea 

la Internaționala Comunistă a Tineretului. U.T.C. a activat sub 

directa conducere a partidului comunist, constituind un sprijin și 

rezerva de cadre pentru acesta. 

În primăvara anului 1922, P.C.R. a participat pentru prima 

oară la o acțiune politică pe scară națională — alegerile generale 

din luna martie — afirmîndu-se ca cel mai înaintat partid politic, 

ca o forță politică revoluționară, cu un program care prevedea 

dreptul de organizare a clasei muncitoare, înfăptuirea imediată a 

reformei agrare, drepturi și libertăți democratice pentru masele 

populare ș.a. 

După numeroase amînări, învingîndu-se greutățile provocate 

de represiunea polițienească, în zilele de 3–4 octombrie 1922 s-a 

ținut la Ploiești, în condiții de semilegalitate, Conferința P.C.R., 

care s-a transformat, în timpul desfășurării lucrărilor, în Congresul 

al II-lea al partidului. La el au participat 34 de delegați, 2 

reprezentanți ai Tineretului socialist, o reprezentantă a femeilor și 

1 reprezentant al Federației Comuniste Balcanice. 
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Deși condițiile în care s-au organizat și desfășurat lucrările n-

au fost prielnice unei analize profunde și multilaterale a etapei de 

dezvoltare social-economică a țării, a grupărilor și regrupărilor 

forțelor de clasă, Congresul al II-lea, privit în ansamblu, are meritul 

de a fi pus bazele organizatorice ale partidului, de a fi dat partidului, 

în unele probleme, o orientare corespunzătoare, întemeiată pe 

aprecieri realiste. 

Congresul a subliniat că una din caracteristicile principale ale 

perioadei este refluxul valului revoluționar al clasei muncitoare, al 

maselor populare, și faptul că clasele exploatatoare au trecut la 

ofensivă împotriva cuceririlor obținute de clasa muncitoare, de 

poporul român în anii de avînt revoluționar. Pe primul plan stătea 

sarcina apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare și ale 

celorlalte categorii de oameni ai muncii în fața ofensivei capitaliste. 

Direcția principală de activitate a partidului comunist era refacerea 

mișcării sindicale muncitorești și organizarea luptei unite a clasei 

muncitoare împotriva exploatării capitaliste. 

Congresul a trasat partidului, ca orientare generală în 

problema agrară, lozinca exproprierii integrale și fără plată a 

pămîntului, a instrumentelor și vitelor de muncă ale marilor 

proprietari în folosul țăranilor muncitori, organizarea luptei 

țărănimii în vederea aplicării neîntîrziate și integrale a legii reformei 

agrare. 

Apreciind că chestiunea agrară era insuficient studiată și 

clarificată, Congresul a însărcinat Comitetul Central să înființeze o 

comisie care să studieze această problemă și să raporteze la viitorul 

congres. 

Cu privire la problema națională, Congresul a trasat sarcina 

luptei pentru o reală egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii 

din România, indiferent de naționalitate. În același timp se sublinia 

că rezolvarea deplină în acest sens a problemei naționale poate avea 

loc numai în urma doborîrii de la putere a claselor exploatatoare. 

Congresul a avut de rezolvat, ca una dintre sarcinile sale 

principale, adoptarea statutului partidului. Statutul stabilea rolul, 

atribuțiile și sarcinile partidului și ale organelor sale; el consfințea 

drepturile și datoriile membrilor de partid. 
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Au fost alese organele de conducere ale partidului. Comitetul 

Central ales era alcătuit din 9 membri (Gheorghe Cristescu — 

secretar general; Constantin Ivănuș, Mihai Cruceanu, David 

Fabian, Marcel Pauker, Elek Köblös, Nicolae Marian și încă unul 

nedesemnat) și 3 supleanți (Ion Elena, Eugen Rozvani, Margareta 

Roth). Comisia de control era formată din 5 membri (printre care 

Mihail Macavei, Alexandru Dobrogeanu-Gherea), iar Consiliul 

General al partidului din 15 membri. 

Însemnătatea Congresului al II-lea al P.C.R. constă în 

victoria învățăturii marxist-leniniste cu privire la bazele 

organizatorice ale partidului revoluționar în mișcarea 

muncitorească din România. El a adoptat primul statut al partidului 

și a ales pentru prima oară organele de conducere ale acestuia. 

Congresul a demascat și a combătut politica antipopulară a 

regimului burghezo-moșieresc și a propus o serie de măsuri de 

întărire a luptei pentru Frontul unic muncitoresc, în vederea apărării 

intereselor oamenilor muncii; a reafirmat cu fermitate poziția 

P.C.R. pentru o politică de pace și prietenie cu poporul sovietic. 

Analizînd activitatea partidului pe perioada de la crearea sa și pînă 

în octombrie 1922, Congresul al II-lea a reliefat faptul că, în ciuda 

prigoanei ce a avut-o de înfruntat, partidul a reușit să obțină 

importante succese organizatorice și să realizeze o însemnată 

legătură cu masele de oameni ai muncii, îndeosebi cu cei din fabrici 

și uzine. 

Una din problemele importante care a preocupat mult 

mișcarea muncitorească din România în perioada dată a fost 

problema sindicală. 

La 26 mai 1921 fusese promulgată legea asupra sindicatelor 

profesionale (legea Trancu-Iași), prin care urmau să fie recunoscute 

persoane juridice acele sindicate care își desfășurau activitatea în 

limitele unor interese strict profesionale. Potrivit acestei legi, 

sindicatele care mențineau în statutele lor principiul luptei de clasă 

nu erau recunoscute ca persoană juridică. Legea obliga sindicatele 

să-și declare autonomia față de orice partid politic. 

Cu toate limitele acestei legi, ea a însemnat recunoașterea 

dreptului de organizare profesională a clasei muncitoare; 
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sindicatele aveau dreptul să apere și să reprezinte interesele 

muncitorimii față de patroni și de autorități. 

Poziția mișcării muncitorești față de legea Trancu-Iași a fost 

fixată la conferințele sindicale din iunie 1921 — ținute la Ploiești — 

și la congresul sindical din octombrie același an — ținut la Brașov 

—, care au hotărît organizarea sindicatelor pe baza acestei legi și 

desfășurarea luptei pentru recunoașterea sindicatelor organizate pe 

principiul luptei de clasă. Față de această linie și-a manifestat 

opoziția conducerea Consiliului general sindical cu sediul la Cluj, 

care milita pentru acceptarea legii Trancu-Iași fără nici o rezervă. 

Sindicatele, deși erau grupate în două centrale (Comisia 

generală provizorie cu sediul la București și Consiliul general cu 

sediul la Cluj) au cunoscut o simțitoare dezvoltare, numerică și 

organizatorică. În zilele de 4–7 iunie 1922 a avut loc la Sibiu 

Congresul general al sindicatelor din România, care a declarat 

unificată și centralizată mișcarea sindicală din țara noastră și a ales 

Consiliul General al Uniunilor Sindicale din România. 

După Congresul de la Sibiu, activitatea sindicatelor s-a 

intensificat. Cu forțe unite, ele au acționat pentru ziua de 8 ore de 

muncă, repausul săptămînal, salarii la nivel cu scumpetea, asigurări 

sociale de stat, concedii plătite, salariu egal la muncă egală, dreptul 

la grevă, recunoașterea delegaților muncitorilor, respectarea 

demnității omenești și consacrarea acestor cerințe în contracte 

colective de muncă. Numărul membrilor sindicatelor s-a dublat, 

ajungînd în vara anului 1923 la peste 70 000. 

În cursul anilor 1922–1923 s-au desfășurat numeroase 

acțiuni greviste și conflicte colective de muncă. Printre cele mai 

puternice se numără grevele muncitorilor metalurgiști din 

București, Arad, Sibiu, Brașov, Galați, Timișoara, Oradea; ale 

muncitorilor minieri din Petroșeni, Lupeni, Anina; ale muncitorilor 

textiliști și din industria lemnului din Galați, Timișoara, Iași, Tg. 

Mureș. În 1923 a avut loc greva generală de mare amploare a 

funcționarilor publici, grevă care, din cauza organizării separate și a 

prejudecăților mic-burgheze ale funcționarilor publici, s-a 

desfășurat în afara mișcării sindicale muncitorești, dar totuși 

puternic sprijinită de aceasta. 
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Unitatea mișcării sindicale, căreia i se datorau succesele 

mișcării revendicative a fost spartă în anul 1923, în legătură cu 

problema afilierii sindicatelor la unul sau celălalt for internațional 

sindical existent. 

O parte a conducătorilor sindicali, membri ai Federației 

partidelor socialiste, au cerut afilierea sindicatelor la Federația 

Internațională Sindicală cu sediul la Amsterdam (cu orientare 

reformistă), iar comuniștii din sindicate, ca urmare a hotărîrii 

Congresului al II-lea al P.C.R., afilierea la Internaționala Sindicală 

Roșie, cu sediul la Moscova. Semnificația afilierii la una sau 

cealaltă din centralele sindicale internaționale depășea caracterul 

unei adeziuni formale, ea însemna, de fapt, stabilirea orientării 

generale a activității mișcării sindicale: revoluționară sau 

reformistă. 

Problema afilierii la una din centralele sindicale 

internaționale urma să fie dezbătută la Congresul sindicatelor din 

România, convocat la Cluj. 

Partidul comunist, pentru a înlătura pericolul spargerii și a 

salvgarda unitatea sindicală, a renunțat la propunerea afilierii 

sindicatelor la I.S.R. și a cerut ca în general să nu se pună problema 

afilierii la una sau alta din Internaționalele sindicale, ci să se pună 

chestiunea întăririi unității sindicale a muncitorilor de orice 

convingere politică. Chemarea partidului comunist: „La Cluj să 

mergem să clădim, iar nu să dărîmăm! ...Unitatea sindicală, front 

unic muncitoresc, lupta dîrză — iată drumul spre dezrobire”, a avut 

un puternic ecou în rîndul majorității sindicatelor și a 

conducătorilor lor. Liderii social-democrați de dreapta nu au vrut să 

renunțe însă la proiectul lor de afiliere, ci au menținut această 

problemă pe ordinea de zi a congresului de la Cluj, ale cărui lucrări 

s-au ținut în zilele de 16–18 septembrie 1923. Mai mult de jumătate 

dintre delegați — 135 din totalul de 242 — s-au pronunțat 

împotriva afilierii la F.I.S. de la Amsterdam. În fața acestui vot, 

liderii social-democrați de dreapta au exclus din Congres, cu 

concursul direct al poliției, pe delegații care s-au pronunțat 

împotriva afilierii și, pe baza votului delegaților rămași în Congres, 

au declarat mișcarea sindicală din România afiliată la F.I.S. 
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Dezaprobînd acest act, conducătorii sindicatelor excluse din 

Congres și ai sindicatelor care nu recunoșteau hotărîrea arbitrară de 

a-și orienta activitatea pe baza principiilor reformiste, au întrunit 

într-o conferință la București, în zilele de 28–30 octombrie și au 

creat Sindicatele Unitare, alegînd Consiliul General Sindical Unitar 

(C.G.S.U.). Conferința a adoptat un manifest programatic prin care 

Sindicatele Unitare se declarau independente, neafiliate nici unui 

for internațional și își propuneau ca principal țel refacerea unității 

sindicale, apărarea, pe baza luptei revoluționare, a intereselor vitale 

ale clasei muncitoare. 

Sciziunea mișcării sindicale a pricinuit mari daune luptei 

clasei muncitoare împotriva exploatării capitaliste pentru drepturi și 

libertăți democratice. 

 

Imediat după Congresul al II-lea al P.C.R., Comitetul Central 

a trecut la formarea secretariatelor regionale, la crearea unor noi 

organizații locale și întărirea celor existente, la crearea organizațiilor 

de partid în fabrici, la reluarea legăturilor organizatorice în 

numeroase comune rurale. 

Tocmai în aceste condiții, cînd partidul era în plină acțiune de 

organizare și consolidare a organizațiilor sale, bucurîndu-se de 

autoritate crescîndă în rîndurile clasei muncitoare și ale maselor 

populare, s-au dezlănțuit în conducerea partidului disensiuni 

mergînd pînă la acțiuni cu caracter fracționist. 

Punctul de pornire al acestora l-a constituit ciocnirea de idei 

asupra unor probleme esențiale, privind stadiul de dezvoltare social-

economică a țării, raportul forțelor de clasă, caracterul revoluției, 

forțele ei motrice și etapele ei de dezvoltare. Aceste ciocniri de idei 

făceau parte integrantă din procesul de cristalizare ideologică și 

politică a partidului. De clarificarea unor asemenea probleme, pe 

baza unei analize științifice a realităților naționale social-economice, 

depindea în mod hotărîtor stabilirea liniei politice generale, strategia 

și tactica partidului, a clasei muncitoare, corespunzător cerințelor de 

dezvoltare socială a țării în etapa istorică dată. 

Pornind de la o apreciere nerealistă a perioadei istorice, unele 

elemente sectare și aventuriste susțineau că în țara noastră exista o 
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situație direct revoluționară și că sarcina partidului era să treacă 

imediat la cucerirea puterii politice. 

Folosind pozițiile deținute în aparatul central de partid, în 

presa de partid — încă din primăvara anului 1923 — aceste 

elemente s-au dedat la acțiuni de discreditare a Comitetului Central, 

pe care îl acuzau de inactivitate. Într-o serie de articole publicate în 

ziarul „Socialismul”, la începutul anului 1924, Marcel Pauker 

aducea partidului și conducerii sale acuzația că nu are „voința de a 

cuceri puterea politică” și promova cu insistență adoptarea unei 

politici puciste care să răstoarne „cu orice preț oligarhia 

stăpînitoare”. 

Activiști ai partidului — printre care N. Popescu-Doreanu, 

Gh. Niculescu-Mizil, Gh. M. Vasilescu-Vasia, S. Schein — cu 

vederi realiste și strînse legături în mase, respingînd poziția eronată, 

aventuristă a lui M. Pauker și a sprijinitorilor săi, afirmau că în acei 

ani mișcarea revoluționară, atît internă cît și internațională, a intrat 

într-o perioadă de reflux; potrivit acestei aprecieri, politica partidului 

în vederea organizării și pregătirii forțelor pentru bătăliile viitoare, 

trebuie să se îndrepte spre apărarea cuceririlor politice și economice 

obținute în anii avîntului revoluționar, spre organizarea clasei 

muncitoare, a țărănimii și celorlalți oameni ai muncii, în lupta 

împotriva ofensivei capitaliste, pentru apărarea și lărgirea libertăților 

democratice. Disensiunile de acest ordin din interiorul partidului, a 

conducerii sale, făceau parte din frămîntările inevitabile legate de 

procesul complex de cristalizare ideologică și politică și influențau 

asupra întregii activități a partidului. 

La aceasta s-au adăugat dificultăți politice și organizatorice 

ivite dinafara partidului. 

Clasele exploatatoare urmăreau să elimine din viața politică a 

tării, prin teroare, tînărul partid comunist, care, de la început s a 

bucurat de adeziune în rîndurile maselor muncitoare. Deși partidul 

comunist era legal, membrii săi erau urmăriți, amenințați și arestați 

de poliție, care căuta să-i împiedice activitatea publică și legăturile 

cu masele largi muncitoare. 

La sfîrșitul lunii martie 1924, au avut loc la Viena tratative 

între guvernul român și guvernul sovietic în legătură cu stabilirea 
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relațiilor normale dintre cele două state vecine. În preajma acestor 

tratative, la cererea Cominternului, ale cărui hotărîri și instrucțiuni 

erau obligatorii pentru secțiile naționale care îi erau afiliate, P.C.R. a 

lansat în problema Basarabiei lozinca „autodeterminării pînă la 

despărțirea de statul român”, lozincă la care s-a adăugat apoi cererea 

de alipire la U.R.S.S. 

Lozinca „autodeterminării pînă la despărțirea de stat” a 

înlesnit guvernului să treacă la noi măsuri represive împotriva 

P.C.R. și a mișcării revoluționare, să denigreze partidul 

revoluționar al clasei muncitoare, prezentîndu-l ca partid 

„antinațional”. Prin ordonanțele militare din aprilie și iulie 1924 a 

fost interzisă activitatea partidului comunist, a Uniunii Tineretului 

Comunist, Cercului feminin comunist, organizației cultural-

sportive muncitorești „Prietenii naturii”. O dată cu aceasta, a fost 

îngreunată activitatea Sindicatelor Unitare. În 19 decembrie 1924 s-

a promulgat „Legea pentru reprimarea unor infracțiuni contra 

liniștei publice” (cunoscută sub numele de Legea Mîrzescu). Prin 

ea se interziceau și se pedepseau cu asprime organizațiile ce-și 

propuneau înlăturarea orînduirii capitaliste pe cale revoluționară și 

care erau afiliate unor foruri internaționale ce-și propuneau acest 

scop. Legea era îndreptată în mod deschis împotriva mișcării 

muncitorești revoluționare și în primul rînd a partidului comunist. 

Măsurile represive luate împotriva Partidului Comunist 

din România, instituirea stării de asediu loveau nu numai în 

partidul clasei muncitoare, ci constituiau o îngrădire a 

drepturilor și libertăților democratice în general. Ele au stîrnit 

puternice proteste în rîndurile celor mai diferite categorii de 

oameni ai muncii. 
 

 

P.C.R. ÎN PRIMII ANI DUPĂ ILEGALIZARE (1924–1928) 
 

Scoaterea P.C.R. în afara legilor a ridicat în fața sa 

probleme și sarcini noi, deosebit de grele și complicate. În 

legătură cu formele și metodele corespunzătoare pentru 

dezvoltarea activității în noile condiții ale ilegalității au apărut în  
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partid diferite curente și poziții asupra cărora și-au pus amprenta, 

în mare măsură, lipsa de experiență în munca ilegală, în îmbinarea 

muncii ilegale cu munca legală, limitele formației ideologice și 

politice a unor cadre de conducere. 

Trecîndu-se la reorganizarea activității P.C.R. pe baze ilegale, 

s-a constituit un comitet central ilegal, a cărui muncă era coordonată 

de către un directoriu, în frunte cu E. Köblös — numit secretar 

general al partidului în aprilie 1924. Din această conducere mai 

tăceau parte Al. Dobrogeanu-Gherea, D. Fabian, Pavel Tcacenco, B. 

Stefanov și alții. Sub influența unor elemente stîngist-aventuriste, ca 

M. Pauker și alții, noua conducere a desfășurat o activitate sectară, 

închistată, de grup, a subapreciat îmbinarea muncii ilegale cu cea 

legală, ceea ce a dăunat menținerii și dezvoltării legăturilor 

partidului cu masele. 

Un mare număr de comuniști, Gh. Cristescu, E. Rozvani, 

N. Popescu-Doreanu, Gh. M. Vasilescu-Vasia, N. Marian, 

M. Macavei, Gh. Niculescu-Mizil, D. Gănescu, Petre 

Constantinescu-Iași, Petre Crăciun, Dumitru Chicuș, Ion Elena, 

C. Neniță și alții, orientîndu-se spre îmbinarea activității ilegale cu 

activitatea legală, preconizau crearea unei formațiuni politice legale 

permanente. 

Pentru cei mai mulți din ei erau neclare relațiile între partidul 

ilegal și organizațiile legale, principiul și formele organizatorice ale 

influențării și conducerii formației politice de către partid. 

Un grup mai restrîns, din care făceau parte Al. Crișan, 

H. Șternberg, V. Ionescu ș.a., a alunecat pe panta negării necesității 

partidului ilegal, adoptînd poziții lichidatoriste. 

În aceste împrejurări s-a convocat la Viena, în august 1924, 

Congresul al III-lea al partidului, la care au participat 26 de delegați 

și invitați ai organizațiilor de partid și de tineret din țară, precum și 

din partea forurilor internaționale. Condițiile foarte grele de ieșire 

din țară, ca și disensiunile acute ce se manifestau în organele 

conducătoare ale partidului, au contribuit ca la congres să nu poată 

participa sau chiar să nu fie convocați un număr important de 

membri ai Comitetului Central și de activiști de bază ai partidului, 

inclusiv secretarul general ales la Congresul al II-lea. 
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Congresul a ales Comitetul Central, alcătuit din 8 membri, 

Comitetul Executiv și Comisia de Control. Secretar al P.C.R. a fost 

ales Elek Köblös. Din Comitetul Central mai făceau parte: 

Alexandru Crișan, Boris Stefanov, Pavel Tcacenco, Gh. Cristescu, 

W. Roth și alții. Ținînd seama că membrii organelor centrale alese 

de Congres pot cădea, în decursul timpului, victime represiunilor 

polițienești, Congresul a ales, ca prevedere, un Comitet Central și o 

Comisie de Control cu titlu de rezervă. Congresul a adoptat rezoluții 

în problemele: organizatorică, sindicală, țărănească, națională, 

precum și o rezoluție privind activitatea C.C. al P.C.R. ales la 

Congresul al II-lea. 

Analiza asupra situației economice și politice a țării, 

întreprinsă de Congres, ignorînd faptul că burghezia se află în 

plină stabilizare relativă și cunoaște chiar un avînt industrial care 

se va prelungi încă circa 4 ani, pornește de la aprecierea nerealistă 

că „marea burghezie a epuizat de-acum economicește toate 

rezervele de mărfuri și posibilitățile de producție ale industriei... o 

criză generală a finanțelor, comerțului și industriei subminează 

economia țării”. Totuși, Congresul a apreciat în mod just că, 

paralel cu procesul accentuat de centralizare forțată a capitalurilor 

în mîinile cîtorva bănci puternice — proces care se desfășoară pe 

calea unei lupte a marii burghezii industrial-financiare, 

reprezentate de partidul liberal împotriva burgheziei mici și 

mijlocii — are loc ofensiva concentrată a întregului capital 

împotriva claselor producătoare. De aci, concluzia reală, potrivit 

căreia „apăsarea capitalului asupra maselor producătoare... a dus 

la o rezistență aprigă a maselor muncitorești și țărănești... Baza 

socială pe care se mai sprijină (oligarhia) a devenit foarte îngustă 

și insuficientă” și de aceea „ea caută un sprijin într-o parte sau 

alta a burgheziei mijlocii și mici și a țărănimii”. 

Disensiunile din interiorul partidului și conducerii sale în 

problemele de orientare politică generală și organizatorice au 

constituit o piedică în aprofundarea concluziilor analizei situației 

social-economice, care ar fi trebuit să ducă la adoptarea unei linii 

politice de raliere împotriva marii burghezii, împotriva 

guvernului liberal, pe baza unei platforme comune, a partidului și
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organizațiilor clasei muncitoare, cu partidele și grupările 

burgheziei mici și mijlocii. 

Lucrările Congresului s-au concentrat în mare parte în jurul 

problemei esențiale în acel moment pentru existența partidului: 

combaterea tendințelor de a se renunța la activitatea ilegală, ceea ce 

ar îi dus la lichidarea partidului, combaterea tendințelor 

individualist-intelectuale cu caracter anarhic, pucist, orientarea spre 

îmbinarea muncii ilegale cu munca legală. 

Rezoluțiile prevăd unele importante măsuri pentru 

dezvoltarea activității partidului, ca necesitatea mutării centrului de 

greutate a muncii politico-organizatorice a partidului în fabrici și 

uzine, întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, organizarea 

luptei pentru apărarea intereselor economice și politice ale țărănimii, 

egalitatea în drepturi a cetățenilor, indiferent de naționalitate ș.a. 

În Congres s-au resimțit, totodată, consecințele negative ale 

directivelor venite din afară în legătură cu lozinca autodeterminării 

pînă la despărțire de stat. Aceste directive au provocat derută în 

partid și opoziția, directă sau indirectă, a unei părți importante din 

membrii partidului și din conducerea sa; la aceasta s-au suprapus 

greutățile organizatorice inerente trecerii în ilegalitate, influența 

elementelor sectare aventuriste, adîncind fricțiunile din conducerea 

partidului și contribuind la slăbirea capacității sale de acțiune. 

Congresul a închis ochii în fața acestei situații, a declarat în 

„rezoluția asupra activității C.C.” că nu există în sînul C.C. și al 

partidului „curente sau deosebiri fundamentale de vederi, care să fi 

dus la lupte intestine paralizante” și a respins raportul C.C., 

blamîndu-l, fără o analiză temeinică pentru activitatea depusă pe 

perioada de La Congresul al II-lea pînă în aprilie 1924. 

Aceasta avea să aibă repercusiuni negative în anii următori, 

contribuind la îndepărtarea de activitatea partidului a unor cadre 

valoroase venite din rîndurile clasei muncitoare române, a poporului 

român, cu experiență politică și organizatorică, cu autoritate în 

masă.  

În perioada imediat următoare Congresului al III-lea, partidul 

a continuat să întîmpine serioase greutăți de ordin intern, precum și 

ca urmare a măsurilor represive ale autorităților. În decembrie 1924, 
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pe baza legii Mîrzescu, au fost arestați peste 800 de comuniști, între 

care cadre conducătoare, numeroși militanți ai organizațiilor 

regionale și locale ale partidului, ale sindicatelor unitare, U.T.C. ș.a. 

Procesele împotriva militanților revoluționari s-au ținut lanț. Nici 

schingiuirile din beciurile Siguranței, nici anii grei de temniță n-au 

putut însă înspăimînta și frînge voința de luptă a comuniștilor. 

Căpătînd experiență în domeniul împletirii activității ilegale 

cu cea legală, partidul comunist a desfășurat o largă muncă 

politico-organizatorică în sindicatele muncitorești și în alte 

organizații de masă. 

Sindicatele muncitorești au organizat numeroase acțiuni 

greviste, printre care cele ale muncitorilor metalurgiști de la Reșița, 

Oradea, Titan-Nădrag-Călan, ale forestierilor din Valea Mureșului, 

Piatra Neamț, Nehoiu, Cîmpulung-Moldovenesc, ale muncitorilor 

textiliști de la Buhuși, Brașov, Iași, ale muncitorilor portuari din 

Galați, Brăila, Tr. Severin, Reni, ale muncitorilor din industria 

chimică din Zărnești, ale muncitorilor din construcții din Cernăuți, 

din industria alimentară din Chișinău, ale tipografilor din București 

ș.a. Unele dintre aceste acțiuni s-au remarcat prin durata lor, unele 

luni de zile, prin spiritul de combativitate de care au dat dovadă 

muncitorii și numărul mare de participanți. Cea mai mare parte a 

acțiunilor s-a desfășurat pe bază de unitate de acțiune, în conducerea 

lor aflîndu-se comuniști, social-democrați, socialiști ș.a. 

Între anii 1922–1928, potrivit datelor oficiale, au fost 

declarate 3 329 conflicte colective de muncă latente și lockout-uri, 

la care au participat aproape 500 000 salariați, din care 635 de 

greve, cuprinzînd peste 110 000 muncitori. Marea majoritate a 

acestor greve s-au terminat prin cucerirea parțială sau totală a 

revendicărilor muncitorești. În acești ani au fost încheiate peste 

1 500 contracte colective în care au fost înscrise: dreptul 

muncitorilor la concedii plătite, la repausul duminical, la protecția 

muncii, la asigurările sociale. A fost de asemenea legiferat, în anul 

1928, regimul de 8 ore de muncă. Importanța acestor succese 

constă în primul rînd în aceea că ele au contribuit la creșterea 

conștiinței de clasă a muncitorilor, la îmbunătățirea parțială a 

condițiilor de trai ale oamenilor muncii. 
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În focul acestor lupte, sindicatele unitare și cele încadrate în 

Confederația Generală a Muncii, creată în 1926, au găsit de 

numeroase ori puncte comune de înțelegere, în scopul apărării 

intereselor oamenilor muncii. Aceasta confirma năzuințele și 

posibilitățile de făurire a unității de acțiune a clasei muncitoare pe 

plan național. Dar, deși s-au purtat ani în șir discuții în jurul 

refacerii unității sindicale, nu s-a putut ajunge la aceasta din cauza 

opoziției permanente a unor lideri reformiști ai sindicatelor social-

democrate, cît și unor concepții și practici sectar-stîngiste din 

rîndurile conducerii sindicatelor unitare. 

Ca urmare a situației grele a țărănimii, la sate a avut loc un 

șir de frămîntări și acțiuni țărănești. În marea lor majoritate, aceste 

acțiuni au fost cauzate de lipsa de pămînt, de frămîntările legate de 

modul de aplicare a reformei agrare. Ele luau forma unor mici 

răscoale, a ocupărilor de pămînturi pentru cultură și izlazuri, petiții 

și reclamații colective, prin care țăranii revendicau pămîntul 

promis prin lege sau protestau împotriva abuzurilor săvîrșite de 

organele locale însărcinate cu efectuarea reformei agrare. Fără a 

reuși să coordoneze acțiunile țărănimii și nici să exercite o 

influență de masă, partidul comunist a izbutit să fie prezent în 

unele acțiuni, să aibă legături într-o serie de comune și să inițieze 

acțiuni locale. Printre acestea au fost răscoalele din Putreda (R. 

Sărat), Piatra, Viișoara (Teleorman), Stupca (Suceava), Focuri 

(Iași), Ruși (Hunedoara), Mavrodin (Teleorman), Tîncăbești 

(Ilfov). 

P.C.R. a stimulat și a sprijinit activitatea unor organizații 

progresiste de luptă împotriva reacțiunii, pentru democratizarea 

vieții publice. Pe această linie au fost stabilite și dezvoltate legături 

cu Liga Drepturilor Omului, condusă de C. G. Costa-Foru, și cu 

alte organizații democratice, în cadrul cărora activiști ai partidului 

au colaborat rodnic cu numeroși intelectuali de vază, în vederea 

apărării drepturilor și libertăților cetățenești. 

Un moment important în activitatea partidului îl constituie 

crearea, la sfîrșitul anului 1925, a Blocului Muncitoresc Țărănesc, 

organizație politică legală de masă. El era conceput ca un partid 

legal, condus de P.C.R., în care să intre comuniști, 
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social-democrați, membri din aripa stîngă a partidului țărănesc. 

Programul B.M.Ț. prevedea lupta pentru asigurarea 

drepturilor cetățenești, a libertății de organizare, de întrunire și a 

cuvîntului. În acest program s-a prevăzut, de asemenea, 

exproprierea fără plată a pămîntului moșieresc pînă la 50 ha și 

împroprietărirea țăranilor. În general aceste prevederi exprimau 

programul minimal aș partidului comunist. 

Activitatea Blocului Muncitoresc Țărănesc a înregistrat de la 

început importante succese pe linia participării directe și nemijlocite a 

comuniștilor la viața politică generală a țării. Aceasta s-a datorat 

programului său realist, conducerii elastice și juste, asigurată de 

elemente cu experiență în mișcarea revoluționară, care militau pentru 

o politică de masă a partidului. 

B.M.Ț. a realizat înțelegeri electorale centrale sau locale — 

în anii 1926–1928 — cu partidul socialist, partidul social-

democrat, partidul național-țărănesc și partidul poporului, 

extinzîndu-și legăturile și influența în rîndurile clasei muncitoare, 

ca și asupra unei părți a țărănimii muncitoare și a altor categorii de 

oameni ai muncii. 

În anul 1926, ducînd o largă activitate publică, B.M.Ț. a 

obținut importante succese politice și propagandistice. În vederea 

înfrîngerii în alegeri a partidului liberal, el s-a alăturat, împreună cu 

partidul socialist și cu organizații social-democrate, „opoziției unite”, 

păstrîndu-și propria platformă politică și libertatea de critică la adresa 

partidelor burgheze coalizate. În pofida terorii și a propagandei 

anticomuniste a reacțiunii, în consiliile comunale din numeroase 

orașe ca București, Ploiești, Oradea, Turnu-Severin, Timișoara, Arad, 

Iași, Piatra Neamț, Pașcani, Galați, Cluj etc., au fost aleși candidați ai 

B.M.Ț., ai partidului socialist și social-democrați. Aceasta oferea noi 

posibilități în vederea mobilizării maselor la lupta pentru apărarea 

libertăților cetățenești, pentru obținerea revendicărilor lor arzătoare. 

Activitatea consilierilor B.M.Ț. a provocat neliniștea cercurilor 

guvernante, înspăimîntate că în consiliile comunale au pătruns 

„batalioanele comunismului revoluționar”. 

În activitatea de zi cu zi a Blocului Muncitoresc Țărănesc, a 

sindicatelor și a altor organizații de masă s-au afirmat militanți 
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comuniști ca Elena Filipovici, E. Rozvani, Gh. M. Vasilescu-Vasia, 

N. Popescu-Doreanu, M. Macavei, M. Cruceanu, D. Grofu, 

Gh. Cristescu, N. Marian, Al. Mihăileanu, O. Gănescu, Niculi, 

D. Chicuș, C. Neniță, S. Geza ș.a. 

Această linie de orientare spre o politică largă de masă a 

partidului s-a lovit de dificultăți și obstacole serioase. Încă de la 

începutul afirmării B.M.Ț. pe arena luptei politice, au apărut în partid 

poziții diferite privind modul de desfășurare a activității acestuia, 

îndeosebi referitor la raporturile sale cu alte organizații politice 

muncitorești și cu cele burgheze, din opoziție. Elementele sectare din 

conducerea P.C.R. și a B.M.Ț. au încercat și au reușit ca, treptat, să 

includă în programul Blocului lozinci necorespunzătoare, mai ales în 

problemele națională și agrară, care veneau în contradicție cu 

caracterul legal și cu scopurile acestei organizații. Printre acestea, în 

programul Blocului Muncitoresc Țărănesc a fost introdusă lozinca 

profund greșită a naționalizării „întregului pămînt”. 

În cadrul măsurilor antidemocratice luate de guvernul 

liberal, ascuțișul acestora a fost îndreptat împotriva organizațiilor 

muncitorești, a sindicatelor, B.M.Ț. etc. Astfel, după alegerile 

parlamentare din 1927, guvernul liberal a adoptat noi măsuri 

represive care vizau și desființarea Blocului Muncitoresc Țărănesc; 

activitatea organizațiilor locale ale B.M.Ț. a fost îngrădită. O 

intensă activitate de masă împotriva samavolniciilor polițienești și 

pentru apărarea victimelor terorii burgheze au desfășurat Comitetul 

Central de ajutorare, transformat în 1928 în Ajutorul Muncitoresc 

Român, Liga contra terorii, Comitetul de amnistie. Pentru 

întrajutorarea muncitorească pe plan internațional a funcționat 

semilegal secția română a Ajutorului Roșu internațional. 

Lărgindu-și activitatea în rîndurile studenților, Uniunea 

Tineretului Comunist a dus, prin Uniunea Studenților 

Independenți, o vie și rodnică activitate împotriva transformării 

organizațiilor studențești în masă de manevră a guvernelor 

burgheze, pentru apărarea intereselor profesionale ale studențimii 

(cantine, cămine ș.a.) și democratizarea învățămîntului superior. 

În anul 1927, în cadrul unui congres comun, Federația 

Partidelor Socialiste din România s-a unificat cu partidul socialist și 
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astfel a luat ființă partidul social-democrat. Adaptarea denumirii 

de partid social-democrat n-a fost un act formal, ci indica conținutul 

activității acestui partid care se orienta cu precădere spre latura 

general-democratică în defavoarea socialismului. 

Consecințele lipsei unității politice și de acțiune a clasei 

muncitoare s-au vădit puternic în timpul marii adunări opoziționiste 

ținută la Alba Iulia, la 6 mai 1928. 

Această adunare — expresie vie a adîncirii procesului de 

radicalizare a maselor — fusese organizată de P.N.Ț. în cadrul luptei 

pentru răsturnarea guvernului liberal și preluarea puterii. La adunare 

au participat peste 100 000 de țărani, precum și cîteva mii de 

muncitori din Valea Jiului. Ea a demonstrat potențialul revoluționar 

și voința de luptă a oamenilor muncii din România. Depășind limitele 

în care P.N.Ț. voia să mențină această manifestație, masa imensă a 

participanților a lansat lozinca „marșului asupra Bucureștiului”, 

pentru a răsturna cu forța guvernul liberal. Înspăimîntată de 

combativitatea maselor populare, conducerea partidului național-

țărănesc, în frunte cu I. Maniu, a dat dispoziții ca participanții să 

plece fiecare în ordine la casele lor. Semnificativ pentru starea de 

spirit revoluționară a maselor este faptul că zeci de mii de țărani au 

pornit de la Alba Iulia pe jos spre București „să răstoarne guvernul 

liberal”. După nenumărate ciocniri cu jandarmii care îi risipeau și îi 

împingeau pe șosele laterale, grupe răzlețe, care reprezentau totuși, 

laolaltă, cîteva mii de țărani, au putut ajunge pînă la Brașov, de unde, 

lipsiți de conducere și de organizare, îndemnați de liderii național-

țărăniști să înceteze marșul, loviți de jandarmi și armată care 

fărîmițau grupele și împiedicau contactele între ele, țăranii au 

renunțat să meargă mai departe, au plecat spre satele lor. 

Evenimentele de la Alba Iulia au găsit partidul comunist 

nepregătit pentru a lua asupra sa conducerea maselor și a imprima 

luptei acestora o orientare revoluționară. 

Activitatea partidului se resimțea puternic de accentuarea 

disensiunilor în rîndurile sale și ale conducerii, de lipsa unei linii 

strategice-tactice clare. 

În iunie 1928, Cominternul a convocat, la Harkov, o 

consfătuire pentru a lua în discuție situația din Partidul Comunist 
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Român. La consfătuire au participat activiști de partid din țară și unii 

membri ai Comitetului Central și Biroului Politic al P.C.R. care 

funcționau în emigrație, precum și reprezentanți ai Internaționalei 

Comuniste, delegați ai Partidului Comunist Ucrainean, ai Partidului 

Comunist din Republica Autonomă Sovietică Socialistă 

Moldovenească. 

La insistența reprezentanților Cominternului și a celorlalte 

partide comuniste participante, consfătuirea a fost proclamată, în mod 

nestatutar, cel de-al IV-lea Congres al P.C.R. Aceasta, împotriva 

obiecțiilor și protestului ridicate de către E. Köblös, secretarul general 

al P.C.R., S. Schein și alți activiști ai P.C.R. care arătau că nu s-a 

făcut nici un fel de pregătire pentru ținerea unui congres, că nu s-au 

întocmit nici măcar rapoarte, că participanții nu au primit din partea 

organizațiilor lor mandat de delegat la Congres și că, de altfel, numai 

un număr restrîns de organizații din țară sînt reprezentate la această 

reuniune. 

Deși l-au proclamat Congres, reprezentanții Cominternului au 

refuzat să accepte participarea la Congres a unor membri ai C.C. al 

P.C.R., deși aceștia se aflau în U.R.S.S, și se puteau prezenta imediat; 

unora din membrii C.C. prezenți la Congres numai după lungi 

dezbateri și stăruințe li s-a acordat dreptul de vot deliberativ, iar 

unora numai drept de vot consultativ. Întrucît în aceste condiții, 

reprezentanții autentici ai Partidului Comunist din România nu au 

fost în situația de a putea prezenta rapoarte documentate privind 

situația social-economică și politică din țară și sarcinile partidului, 

Congresul a fost dominat de elementele străine de realitățile din țară, 

care au emis aprecieri și teze ce negau tradițiile și capacitățile 

revoluționare ale proletariatului și poporului român și care dădeau 

soluții profund eronate în probleme din cele mai importante ale 

mișcării revoluționare din România ca, de pildă, în problema 

națională, agrară ș.a. Poziția realistă, critică a unor reprezentanți ai 

organizațiilor de partid din țară a fost respinsă și înăbușită, etichetată 

ca oportunistă, lichidatoristă, naționalistă. Delegații Cominternului și 

ai partidelor comuniste participante, și-au asigurat cuvîntul hotărîtor, 

au prezentat Congresului rezoluții și hotărîri dinainte pregătite și 

le-au impus spre adoptare. 
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Prin asemenea metode nestatutare, reprezentanții 

Cominternului au înlăturat întreaga conducere a P.C.R. și au numit un 

nou Comitet Central, compus din Vitali Holostenco (Barbu) — 

membru al Partidului Comunist Ucrainean —, desemnat secretar 

general al P.C.R., Dori Goldstein, Luca László, Imre Aladar, Petre 

Mathais, Ion Haigel, Alex. Nicolschi; au fost desemnate un Birou al 

C.C. al P.C.R. în țară și un altul în străinătate. 
 

În cadrul partidului social-democrat au avut loc în această 

perioadă, unele evenimente importante. 

În iunie 1928, dezaprobînd modul de colaborare al conducerii 

de dreapta a P.S.D. cu partidul național-țărănesc, un grup de militanți 

socialiști a ieșit din acest partid și a creat Partidul Socialist al 

Muncitorilor din România. Din conducerea acestui nou partid făceau 

parte, printre alții, dr. L. Ghelerter, Șt. Voitec, Z. Tănase, 

V. Anagnoste, C. Mănescu, Mihai Moraru. 

În martie 1929, din inițiativa acestui partid a fost adoptată 

hotărîrea de a se crea o nouă centrală sindicală, a „sindicatelor 

independente”, centrală care s-a constituit în vara anului 1930. 

Existența mai multor partide muncitorești și centrale sindicale, 

lipsa unității de acțiune a clasei muncitoare aveau repercusiuni 

negative asupra luptei proletariatului, dispersau și slăbeau potențialul 

său de luptă. 

Această situație s-a resimțit din ce în ce mai mult pe măsură ce 

se contura creșterea unui nou val de lupte revoluționare ale clasei 

muncitoare, ale maselor populare. 
 
 

PARTICULARITĂȚILE ȘI CONSECINȚELE  

CRIZEI ECONOMICE ÎN ROMÂNIA 
 

După o perioadă de relativă stabilitate și dezvoltare, în 1929 

izbucnește în lumea capitalistă criza economică mondială. Producîndu-

se pe fondul crizei generale a capitalismului, criza economică din 1929–

1933 cuprinde toate ramurile de activitate și toate țările capitaliste, 

accentuînd și mai mult instabilitatea lumii burgheze, făcînd să crească 

valul luptei revoluționare a oamenilor muncii. 
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În România, după unele simptome apărute încă în 1928, criza de 

supraproducție ia amploare și cuprinde treptat sectoarele producției, 

circulației și schimbului. 

Criza de supraproducție din România a fost agravată de o serie 

de împrejurări interne și externe. În primul rînd ea se desfășura în 

condițiile unei economii în care predomina agricultura, cu rămășițe ale 

relațiilor semifeudale, cu un nivel înapoiat al forțelor de producție și 

randament scăzut la hectar. Lipsa sau insuficiența de pămînt pentru o 

mare parte a țărănimii, veniturile scăzute ale acesteia determinau ca 

aproape 80% din populația țării să aibă o putere slabă de cumpărare. 

Criza agrară care începuse mai înainte și care s-a împletit cu cea 

industrială, a dus la o scădere mai mult de jumătate a prețurilor 

produselor agricole, la reducerea capacității de cumpărare a țărănimii, 

în vreme ce prețurile produselor industriale se mențineau la un nivel 

mai ridicat, ceea ce a îngreunat și mai mult vînzarea mărfurilor 

industriale, a adîncit supraproducția. 

De asemenea, dezvoltarea monopolurilor în unele ramuri 

principale ale industriei și în comerț și menținerea unor prețuri ridicate 

monopoliste la numeroase produse scădeau nivelul de trai al maselor și 

adînceau criza economică. 

La agravarea crizei contribuiau creșterea datoriilor externe ale 

țării, fuga unor capitaluri peste graniță, scăderea catastrofală a prețurilor 

produselor exportate, concomitent cu menținerea la un nivel ridicat a 

prețurilor produselor importate. Toate acestea aveau ca urmare 

adîncirea exploatării țării noastre de către monopolurile internaționale, 

transpunerea greutăților crizei din țările capitaliste dezvoltate asupra 

poporului român. 

În noiembrie 1928, sub presiunea nemulțumirilor populare care 

amenințau să se transforme în acțiuni cu caracter revoluționar, partidul 

liberal — cel mai puternic partid al marii burghezii — a fost nevoit să 

cedeze guvernul; a fost instaurat un guvern alcătuit de partidul național-

țărănist care reușise să capteze încrederea maselor apăsate de 

monopolurile financiare și industriale și dornice de profunde 

transformări democratice. 

Retragerea guvernului liberal și instaurarea guvernului național-

țărănist era determinată și de presiunea exercitată de marile monopoluri 
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capitaliste occidentale. 

Partidul liberal, aplicînd politica „prin noi înșine”, a reușit să 

întărească puterea economică a marii finanțe și forțele marii industrii, 

să împiedice întrucîtva concurența internă a capitalului marilor puteri 

occidentale prin obligarea capitalului străin la concesii, prin înăsprirea 

exploatării clasei muncitoare, a țărănimii și păturilor mijlocii, 

îngrămădirea în țară a unei cantități enorme de mărfuri străine luate pe 

credit, stoarcerea pînă la istovire a creditului intern, prin impozite 

directe și mai ales prin impozitele indirecte stoarse de pe spinarea 

întregului popor. 

Congresul al III-lea al P.C.R., care avusese loc în septembrie 

1924, sesizase încă de atunci, deși prematur, în rezoluția asupra 

situației economice și politice, că criza finanțelor, a creditului și a 

industriei va determina ca marea burghezie română „să nu se poată 

opune economicește consolidată capitalului Antantei și să nu poată 

trata cu ea de pe poziții întărite și apărate”, că burghezia română 

„trebuie să capituleze într-o formă sau alta capitalului Antantei”. În 

mod realist, Congresul al III-lea apreciase că guvernul liberal „caută de 

aceea să constituie o grupare de «opoziție», căreia să-i poată preda 

guvernul cu sarcina de a liniști încă o dată spiritul maselor și de a duce 

tratativele cu capitalul străin, fără a atinge însă interesele băncilor 

liberale”. 

Acest moment, în care burghezia română „trebuia să capituleze 

într-o formă sau alta”, dar „fără a atinge interesele băncilor”, a sosit în 

1928, cînd, după îndelungate tratative duse de guvernul liberal pentru 

obținerea de mari împrumuturi în Occident în vederea realizării 

stabilizării monetare, grupurile financiare internaționale nu au acceptat 

să acorde aceste împrumuturi decît unui guvern care să înlăture orice 

piedică în calea expansiunii marilor monopoluri capitaliste. 

Guvernul național-țărănist, promotorul politicii „porților 

deschise”, corespundea acestor interese ale monopolurilor străine. 

Împrumutul de stabilizare contractat în 1929 s-a ridicat la 101 milioane 

de dolari, iar rezultatul său net de 14,6 miliarde de lei; el avea scopul 

de a asigura acoperirea în devize aur a monedei românești și de a 

aduce sub această formă capitaluri în țară. Această sumă a fost 

destinată pentru plata datoriilor statului la B.N.R. și la o serie de 
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întreprinderi particulare, pentru o serie de investiții la C.F.R. și în alte 

domenii. Afluxul acestui capital străin a avantajat marea burghezie 

industrial-financiară, întărindu-i pozițiile și salvînd o serie de 

întreprinderi capitaliste de la faliment. 

Prețul plătit de poporul român a fost însă foarte scump. A 

crescut brusc datoria externă. Monopolurile străine au acaparat prin 

concesiune întreprinderile și dreptul de producere și vînzare a 

chibriturilor, o parte din veniturile Casei autonome a monopolurilor 

creată ad-hoc. Finanța internațională a impus o serie de consilieri, 

care erau de fapt controlori ai finanțelor țării, la Banca Națională, la 

C.F.R. 

Împrumutul de stabilizare a ridicat, tocmai în perioada crizei, 

sarcina fiscală, impozitele directe și indirecte, înrăutățind situația 

maselor și a economiei, agravînd criza economică. Rata anuală a 

datoriilor externe a crescut de la 3 805 milioane de lei în 1928 la 7 154 

milioane de lei în 1931. 

Corespunzător politicii „porților deschise”, național-țărăniștii 

elaborează și aplică o serie de noi legi: a minelor, a comercializării 

bunurilor statului ș.a., prin care capitalul străin avea cale liberă în 

exploatarea petrolului, a unor întreprinderi ale statului. 

Criza economică s-a dezlănțuit cu putere în toate sectoarele 

economice. În industrie, ea a avut cele mai adînci și complicate 

urmări. O manifestare imediată, cu consecințe grave, a fost scăderea 

prețurilor. Din cauza marilor stocuri de mărfuri, a nevînzării 

produselor, prețurile au scăzut, ajungînd să reprezinte în 1933 numai 

58,1% comparativ cu anul 1929. Indicele prețurilor produselor 

cartelate s-a redus însă mai puțin, la numai 67%, iar la unele produse 

prețurile au rămas și mai ridicate. De scăderea prețurilor nu au 

beneficiat oamenii muncii, întrucît veniturile lor, salariile au scăzut și 

mai mult. 

Creșterea stocurilor de mărfuri, scăderea prețurilor au 

determinat o restrîngere masivă a producției, ruinarea și falimentul 

unui mare număr de întreprinderi mici și mijlocii, concedierea a sute 

de mii de muncitori, reducerea puternică a salariilor. Producția a 

scăzut cantitativ și într-o măsură mult mai mare valoric ca urmare a 

prăbușirii prețurilor. Scăderea producției a avut loc inegal, în unele 
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ramuri mai puternic, în altele mai redus, cu durate de asemenea 

diferite. Excepție a făcut industria petrolieră, care și-a mărit producția 

continuu, și într-o măsură cea textilă și a pielăriei. 

Producția industrială generală a scăzut în perioada 1929– 

1932, din punct de vedere valoric, la 57,7%. 

Punctul culminant al scăderii producției industriale pentru 

principalele ramuri a fost atins la jumătatea anului 1932, după 

care urmează o anumită încetare a scăderii, iar către sfîrșitul 

anului apar unele creșteri timide. Industria trece din faza de criză 

în cea a depresiunii. O dată oprită scăderea producției, către 

sfîrșitul anului 1932 și începutul lui 1933, capitaliștii capătă răgaz 

și trec la ofensivă și mai puternică asupra nivelului de trai al 

maselor. Salariile sînt reduse mai departe, iar prețurile încep să 

urce, situația proletariatului se înrăutățea și mai puternic. 

Pentru a se adapta prețurilor scăzute ale pieței și a reduce 

prețul de cost, marile întreprinderi au introdus metode mai 

moderne de producție și au concediat o parte din muncitori. 

Cu deosebită intensitate s-a manifestat criza în sectorul 

transporturilor, mai ales al căilor ferate. Regia autonomă a C.F.R. 

era cea mai mare întreprindere din țară; în aparatul transporturilor 

lucrau peste 110 000 salariați. Criza economică s-a repercutat 

nemijlocit asupra transporturilor prin reducerea volumului de 

mărfuri transportate, cît și asupra unităților industriale ale căilor 

ferate care își micșorează producția. Deficitele căilor ferate între 

1928–1931 oscilează de la 1 000–1 700 milioane lei. În plină 

criză economică, la indicația experților străini, guvernul, forțînd 

scăderea cheltuielilor în anii 1932 și 1933, obține excedente de 

370 milioane lei și respectiv 854 milioane lei pe seama 

concedierilor masive, a „curbelor de sacrificiu”, a intensificării 

muncii lucrătorilor ceferiști. Falimentele unor mari bănci, ca 

Banca Marmorosch Blank et Co., Banca Bercovici, și ale altor 

zeci de bănci mijlocii și sute de bănci mici măresc panica și 

adîncesc lipsa de numerar. Cu acest prilej zeci și sute de mii de 

mici depunători pierd economiile. Criza de credit a provocat noi 

greutăți industriei, agriculturii și comerțului, adîncind haosul și 

neîncrederea în afaceri. 
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Izbucnirea crizei economice a atras prăbușirea veniturilor 

bugetare și epuizarea rezervelor create prin împrumutul de 

stabilizare. Pentru a ieși din impas, guvernul începe tratative pentru 

obținerea unui nou împrumut în străinătate care este contractat în 

1931 și se ridică la 8 678 milioane lei, în condiții și mai grele decît 

cel din 1929. Întregul sistem de comunicații telefonice al țării a 

fost concesionat trustului american I.T.T. din New York, 

construcțiile unor șosele au fost concesionate unei societăți 

suedeze ș.a.m.d. Concesiile acordate capitaliștilor străini adînceau 

starea de dependență economică și politică a țării; reprezentanții 

puterilor imperialiste dictînd în mare măsură politica internă și 

externă a României. Adîncirea subordonării economice a țării 

capitalului străin a reprezentat un factor de agravare a crizei 

economice, de înrăutățire a situației materiale a populației 

muncitoare. 

În timpul crizei s-a accelerat centralizarea capitalului, 

concomitent cu adîncirea procesului de ruinare a întreprinderilor 

mici și mijlocii. În timp ce numărul societăților anonime a scăzut 

între 1928–1932 de la 1 123 la 1 049, fondurile proprii ale acestor 

societăți au crescut de la 46,3 miliarde lei la 57,4 miliarde lei. 

Numărul întreprinderilor industriale a scăzut într-o proporție mai 

mare, de la 3 966 în 1928 la 3 487 din 1934. În condițiile ascuțitei 

concurențe ce se desfășura între capitaliști, cei mai puternici 

încearcă să se organizeze în carteluri și sindicate în numeroase 

ramuri. Cu toate că în multe cazuri acestea erau temporare, 

înțelegerile monopoliste se înmulțesc, ceea ce are ca efect 

menținerea sau mărirea prețurilor, ofensiva împotriva 

întreprinderilor necartelate și ruinarea multora dintre ele. 

O caracteristică importantă o constituie creșterea intervenției 

statului în economie. Aceasta și-a găsit expresia în numeroase 

măsuri de salvare de la faliment a unor bănci mari, de preluare de 

către stat a unor datorii particulare de multe miliarde de lei ș.a., 

într-un cuvînt, de salvare a intereselor marilor grupuri financiare, 

pentru ieșirea din criză pe seama maselor populare. 

Criza din industrie și finanțe a fost adîncită de criza agrară, 

care a căpătat proporții catastrofale și a avut consecințe grele 
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asupra agriculturii și a țărănimii muncitoare, ca și asupra întregii 

economii naționale. Cea mai puternică manifestare a crizei agrare a 

fost adîncirea decalajului dintre prețurile produselor agricole și 

prețurile produselor industriale. Foarfeca prețurilor s-a deschis 

puternic în dezavantajul prețurilor agricole. A avut loc o prăbușire 

rapidă a prețurilor produselor agricole pe piața internă și mai ales 

pe piața externă, unde se vindea o parte însemnată a producției-

marfă a agriculturii românești. Scăderea prețurilor pe piața 

mondială a determinat o reducere masivă a acestora pe piața 

internă. Astfel, prețurile produselor agricole ajung să reprezinte în 

1934 abia 44% față de nivelul anului 1929. Deși producția 

cantitativ a crescut, valoarea producției cerealiere s-a redus de la 

63 miliarde de lei în 1928 la 22 miliarde de lei în 1933. În același 

timp, prețurile produselor industriale cumpărate de țărănime scad 

mult mai puțin, ceea ce a redus și mai mult puterea de cumpărare a 

țărănimii. Pentru aceeași cantitate de produse industriale, 

țărănimea era nevoită să dea în 1932 o cantitate dublă de produse 

agricole față de 1929. 

O povară deosebit de grea pentru țărănime o constituiau 

datoriile acesteia la bănci, cămătari, moșieri, chiaburi. Datoriile 

ajung la sume enorme. În 1932 totalul datoriilor țăranilor cu 

pămînt puțin însuma peste 37 miliarde de lei, revenind o datorie 

medie pe hectar de 6 600 lei. 

Foarfeca prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a 

țărănimii, marile datorii, impozitele directe și indirecte pe care le 

plătea etc. accelerau procesul de diferențiere la sate. Acest proces a 

fost mult înlesnit de legea circulației bunurilor agricole, adoptată în 

anul 1929 de către guvernul național-țărănist, lege care anula 

îngrădirile referitoare la vînzarea pămîntului obținut prin reforma 

agrară din 1921 și permitea astfel acapararea pămînturilor 

țărănimii sărace de către bănci, cămătari, chiaburi. 

Începînd din 1931, pentru a stăvili valul de lupte ale 

țărănimii și a preveni unirea luptelor țărănimii cu ale clasei 

muncitoare, guvernul a întreprins o serie de măsuri de amînare a 

plății datoriilor țărănești. De fapt, o mare parte din datornici 

refuzau încă în 1929 și 1930 nu numai plata datoriilor, dar chiar și 
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a dobînzilor și luau la goană pe reprezentanții autorităților care 

voiau să treacă la executarea silită. 

În anii 1931–1932, sub presiunea situației create, se 

suspendă executările silite, iar în aprilie 1932 apare prima lege a 

conversiunii datoriilor agricole, care este anulată în octombrie a 

aceluiași an. După o altă lege din 1933, adoptată sub influența 

evenimentelor revoluționare din acel timp, în aprilie 1934 este 

votată și aplicată „legea pentru lichidarea datoriilor agricole și 

urbane”. Ea prevedea reducerea cu 50–70% a datoriilor debitorilor 

agricoli, preluarea unei părți din acestea de către stat, restul fiind 

eșalonat pe 17 ani, cu dobîndă de 3% pe an. Conversiunea 

datoriilor agricole a ușurat pentru moment situația țărănimii, a 

creat posibilitatea lărgirii pieței interne pentru produsele industriale 

și, rezultat important pentru clasele exploatatoare, a slăbit 

tensiunea revoluționară din sate. 

La adîncirea crizei economice în România a contribuit din 

plin adîncirea disproporției dintre prețurile produselor importate și 

cele exportate. Astfel, în timp ce în 1929 pentru o tonă de mărfuri 

importate se exportau 6,6 tone de produse românești, în 1932 s-a 

ajuns la 14,8 tone. 

O urmare grea pentru clasa muncitoare română în perioada 

crizei a constituit-o creșterea în proporții de masă a șomajului. În 

1932 erau peste 300 000 șomeri totali și parțiali, ce reprezentau 

circa 20% din numărul de salariați. La aceștia se adăugau zeci de 

mii de șomeri parțiali din agricultură. În unele ramuri sau 

întreprinderi au fost concediați pînă la jumătate din muncitori: în 

industria minieră numărul salariaților scade de la 86 000 în 1927 la 

46 000 în 1933; întreprinderile carbonifere și petroliere, cele 

metalurgice, ca Reșița și Hunedoara, își reduc la 50% numărul 

muncitorilor; în industria mare prelucrătoare numărul muncitorilor 

se reduce de la 214 000 în 1927 la 152 000 în 1932, iar în industria 

mijlocie și mică, șomajul a luat proporții și mai mari. 

În sectorul transporturilor, mai ales la căile ferate, problema 

șomajului a devenit deosebit de gravă. Aici, ca și în celelalte 

întreprinderi, s-au aplicat succesiv „curbe de sacrificiu” în 1931, în 

1932 și la începutul anului 1933, aruncîndu-se în stradă, pradă 
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foamei, zeci de mii de muncitori. Între 1929–1933 numărul 

salariaților la C.F.R. s-a redus cu peste 27 000. 

Un număr însemnat de oameni lipsiți de lucru și mijloace 

de existență apăreau în rîndurile cadrelor didactice, medicilor, 

artiștilor și ale altor intelectuali. 32% din absolvenții institutelor 

superioare de învățămînt erau șomeri, mii de învățători nu puteau 

obține posturi în școli. 

După datele statistice burgheze, care nu luau în seamă nici 

șomajul, nici zilele și săptămînile incomplete de lucru, în 

perioada 1929–1933 indicele general al salariului scade la 63%, 

iar într-o serie de ramuri mult mai puternic: în industria lemnului, 

pielăriei și îmbrăcămintei la 59%, în transporturi la 53%, iar la 

salariații din agricultură la 47%. 

Criza economică a constituit fondul crizei politice a 

regimului burghezo-moșieresc. Aceasta s-a concretizat, în primul 

rînd, în instabilitatea politică, în schimbarea repetată a guvernelor 

și remanierea continuă a acestora. Într-un răstimp de numai cinci 

ani (noiembrie 1928 – noiembrie 1933), la conducerea țării s-au 

perindat nouă guverne, dintre care opt național-țărăniste, 

prezidate pe rînd de Iuliu Maniu, G. G. Mironescu și Al. Vaida-

Voevod. Din aprilie 1931 pînă în iunie 1932, într-o perioadă de 

maxime dificultăți provocate de criza economică, clasele 

exploatatoare au recurs la un guvern așa-zis de „tehnicieni” 

prezidat de N. Iorga pe care, de fapt, l-au subordonat lui C. 

Argetoianu, reprezentant al cercurilor reacționare. 

Caracteristic pentru viața politică a țării a fost accentuarea 

procesului de fărîmițare a partidelor politice, în care un rol 

important l-a avut regele Carol al II-lea, care, ca principe 

moștenitor, abdicase în 1926 și a fost readus ca rege în iunie 

1930. 

În domeniul politicii externe. România a semnat, în 

februarie 1929, alături de Polonia, Estonia, Letonia și Lituania, 

protocolul de la Moscova, care exprima dorința guvernelor 

semnatare de a contribui la menținerea păcii și la intrarea imediată 

în vigoare a acordului de la Paris din august 1928, de renunțare la 

război ca instrument al politicii statelor (pactul Briand-Kellog). 
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Ca răspuns la intensificarea agitațiilor revanșarde ale 

Germaniei și Ungariei, aceasta din urmă, fiind încurajată și sprijinită 

de cercuri reacționare influente din Occident (cum a fost în Anglia 

lordul Rothermere), România s-a orientat mai hotărît spre întărirea 

și lărgirea sferei alianțelor sale. Prin conferințele din 1929 de la 

Belgrad și din 1930 de la Strobsko-Pleso (Cehoslovacia), Mica 

înțelegere s-a închegat mai strîns, ca organizație îndreptată mai ales 

împotriva tentativelor revizionist-agresive ale Ungariei horthiste. 

La conferința din octombrie 1932 de la București a fost 

adoptat proiectul de pact al Înțelegerii Balcanice, întemeiat pe 

principiile neagresiunii, reglementării pe căi pașnice a diferendelor, 

amiciției și asistenței mutuale. 
 
 

NOUL AVÎNT AL LUPTELOR REVOLUȚIONARE 
 

Politica internă antipopulară a claselor dominante a provocat 

nemulțumirea adîncă și indignarea maselor. S-au amplificat și 

ascuțit contradicțiile orînduirii burghezo-moșierești, în primul rînd 

cea dintre burghezie și proletariat. 

Începînd de la sfîrșitul anului 1928, au avut loc numeroase 

acțiuni greviste, ca cele de la uzinele „Lemaître” din București, de la 

minele din Valea Jiului și Anina, de la fabrica „Riger” din Sibiu, 

„Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii ș.a. 

Creșterea luptelor de clasă ridica cu acuitate în fața 

proletariatului sarcina realizării unității sale de acțiune. În aceste 

condiții a avut loc la Timișoara, între 2–5 aprilie 1929, congresul 

sindicatelor unitare. Componența delegaților, care erau membri ai 

sindicatelor unitare, ai unor sindicate social-democrate și socialist-

independente, evidenția tendința spre unitatea mișcării sindicale și 

arăta posibilitatea constituirii comitetelor de fabrică și de acțiune, ca 

organe ale frontului unic sindical. 

După congres, guvernul a ordonat dizolvarea sindicatelor 

unitare sub pretext că acestea au depășit rolul lor de organizații 

profesionale, desfășurînd o activitate tot mai pronunțat politică. Pe 

baza hotărîrilor guvernului, organele judecătorești au trecut la 
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intentarea proceselor de dizolvare a sindicatelor unitare, recunoscute 

pînă atunci ca persoană juridică. 

O parte a membrilor sindicatelor unitare au intrat în 

sindicatele reformiste, iar o altă parte, împreună cu muncitorii care 

se găseau sub influența partidului socialist, au alcătuit, în 1930, 

Centrala sindicatelor independente. Unele sindicate unitare au 

trecut în ilegalitate, dar în aceste condiții ele nu puteau fi 

organizații de masă, au devenit grupuri îngust-sectare. 

Cu toate greutățile întîmpinate de mișcarea sindicală, de 

comuniștii care activau în sindicate, mișcarea grevistă, al cărei 

avînt se conturase încă din prima jumătate a anului 1929, a 

continuat să crească. Greva de largi proporții a 12 000 de muncitori 

forestieri din Valea Mureșului, încheiată cu succes, a avut un 

puternic ecou în masele muncitorești. 

Prima mare bătălie de clasă din anii crizei economice a fost 

greva eroică a minerilor de la Lupeni, din august 1929, dezlănțuită 

de respingerea sistematică de către societățile miniere a 

revendicărilor muncitorești și de refuzul acestor societăți de a 

reînnoi contractul colectiv expirat la sfîrșitul anului 1928. 

Problemele legate de organizarea acțiunilor muncitorești au 

fost examinate în ziua de 3 august de consfătuirea de la Petroșeni a 

comuniștilor din Valea Jiului. Hotărîrea comuniștilor de a se trece 

la organizarea unei greve generale a minerilor din Valea Jiului a 

ajuns la cunoștința Siguranței. Aceasta a permis autorităților să 

aresteze cadrele de organizare și conducere a grevei din diferite 

centre miniere, cu excepția celor din Lupeni, care au reușit să 

organizeze și să declanșeze greva în ziua de 5 august. Autoritățile 

au reușit să izoleze însă lupta minerilor din Lupeni, pe care au 

reprimat-o în mod sîngeros; au căzut uciși 30 de muncitori, iar 

peste o sută au fost răniți. 

În timpul luptei minerilor, ca și în perioada imediat 

următoare, au avut loc un șir de noi greve la uzinele „Lemaître”-

București, „Astra”-Arad, Reșița, I.A.R.-Brașov, la Chișinău, 

precum și în alte centre muncitorești și ramuri industriale. 

Muncitorii de la atelierele căilor ferate s-au situat din ce în ce mai 

mult în primele rînduri, afirmîndu-se ca unul din detașamentele de 
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frunte ale proletariatului din România. În a doua jumătate a anului 

1930 au avut loc în toată țara numeroase acțiuni ale muncitorilor 

din diferite întreprinderi metalurgice, petroliere, textile, 

încălțăminte, în industria poligrafică ș.a., ale muncitorilor din 

Atelierele C.F.R. din București, Cluj, Iași, Oradea, Pitești, 

Craiova, Timișoara, Turnu Severin, Satu Mare, Brașov, Simeria 

ș.a. Au avut loc numeroase manifestații ale șomerilor, organizate 

în fața primăriilor, prefecturilor, oficiilor de plasare și a unor 

ministere. 

În același timp au crescut luptele țărănimii muncitoare 

împotriva impozitelor, taxelor împovărătoare, abuzurilor și 

samavolniciilor comise de autorități. Unele din acțiunile ce au 

avut loc în multe comune din județele Hunedoara, Sibiu, Ialomița, 

Vaslui, Neamț, Vîlcea, Buzău, Prahova, Tecuci ș.a. au ajuns pînă 

la ciocniri cu jandarmeria, devastarea arhivelor comunale, 

ocuparea cu forța a unor pămînturi și păduri moșierești. 

Acțiunile muncitorimii au influențat și au atras la luptă și 

alte categorii de oameni ai muncii. Au avut loc demonstrații ale 

învățătorilor, iar în unele centre universitare vii manifestații 

studențești. Congresul funcționarilor publici, din decembrie 1930, 

a protestat împotriva reducerii salariilor, a sporirii impozitelor și a 

stabilit un amplu program de revendicări profesionale. 

 

În această perioadă a ofensivei capitaliste împotriva maselor 

populare, cînd începuse să se ridice valul marilor bătălii de clasă și 

devenea mai imperioasă necesitatea istorică a unui partid comunist 

puternic și unit, ca forță conducătoare a clasei muncitoare, a 

maselor populare, Partidul Comunist din România a trecut prin 

încercări din cele mai grele din întreaga sa existență. La începutul 

anului 1929 s-au dezlănțuit în interiorul partidului puternice lupte 

fracționiste, care au dezorganizat grav întreaga activitate a 

partidului, aducîndu-l la un pas de lichidare. 

Rădăcinile acestor lupte fracționiste rezidă în confuziile 

ideologice din acea vreme din mișcarea muncitorească, în existența 

în partid a unor elemente mic-burgheze carieriste, aventuriste și 

sectare, precum și în condițiile anormale în care s-a desfășurat 
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procesul anevoios și complex de cristalizare organizatorică, 

ideologică și politică a partidului după crearea sa. 

Statutul P.C.R. — ca secțiune a Internaționalei Comuniste 

— prevedea că „tezele și hotărîrile de orice fel ale Internaționalei 

a III-a, Comunistă, sunt obligatorii pentru toți membrii și toate 

comitetele, comisiunile, grupele etc. ale Partidului Comunist”. 

Această prevedere statutară limita, de la început, posibilitatea 

Partidului Comunist din România de a-și elabora de sine stătător 

linia politică, strategia și tactica, metodele de luptă, să aplice 

creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la 

realitățile social-economice și istorice, la raportul și dispozitivul 

forțelor de clasă, la situația politică internă și internațională a țării 

noastre. 

Congresele al II-lea, al III-lea și al IV-lea, presa de partid 

cît timp a apărut legal, presa ilegală, precum și publicațiile care 

au reușit temporar să apară legal („Cultura Proletară” ș.a.) au 

oglindit preocupările pentru clarificarea principalelor probleme 

ideologice și politice, pentru cristalizarea liniei generale politice, 

a tacticii și strategiei. Dar trebuie avut în vedere că starea de 

ilegalitate în care era nevoit să acționeze partidul îngreuna 

dezbaterea largă și principială a problemelor, ceea ce a contribuit 

să nu se poată întreprinde o analiză aprofundată, științifică a 

istoriei poporului român, a dezvoltării social-economice, a 

poziției și evoluției forțelor de clasă din țara noastră. 

La aceasta trebuie adăugate consecințele negative ale 

practicilor Cominternului de a numi cadre de conducere a 

partidului — iar uneori chiar secretarul general — dintre oameni 

care nu trăiau în România, unii chiar nici nu erau militanți ai 

Partidului Comunist din România, ci militanți ai altor partide 

comuniste, și care, din această cauză, nu puteau cunoaște viața, 

preocupările și problemele poporului român, condițiile istorice și 

social-politice în care activa P.C.R. 

Ceea ce a accentuat starea dăunătoare de lucruri era 

însușirea mecanică a unor teze elaborate în afară, ca urmare a 

practicilor Cominternului care stabilea directive ce nu țineau 

seama de realitățile concrete din țara noastră, dădea orientări 
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tactice și indicații ce nu corespundeau condițiilor economice, 

social-politice, naționale din România. 

Principala problemă care a generat, începînd din 1924, 

neîncetate frămîntări și disensiuni de amploare crescîndă în partid 

și în conducerea sa, a fost problema națională sau, mai bine zis, 

problema caracterului național al statului român. 

Congresul al II-lea al partidului, din octombrie 1922, a 

elaborat o rezoluție în general justă în „chestiunea 

naționalităților”, constatînd că clasele dominante române „caută 

să-și mențină și să-și întărească dominația asupra poporului 

muncitor, ațîțînd și întreținînd ura între țăranii și lucrătorii de 

naționalități diferite care locuiesc înăuntrul granițelor României”. 

Această rezoluție avea un viciu fundamental, acela că aprecia 

problema naționalităților în România ca „parte integrantă din 

problema naționalităților din Peninsula Balcanică” și considera că 

naționalitățile din Balcani își vor cuceri deplina libertate națională 

„numai în cadrul Republicii Socialiste Federative a Sfaturilor din 

Balcani”. Concepția aceasta utopică, potrivit căreia socialismul în 

această parte a Europei se va înfăptui „în cadrul Republicii 

Socialiste Federative a Sfaturilor din Balcani” nu a fost 

confirmată de istorie, în Peninsula Balcanică dezvoltîndu-se 

astăzi o serie de state socialiste suverane, independente, care își 

organizează legăturile între ele nu pe calea unei „federații”, ci pe 

baza principiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească, de la 

stat la stat, în spiritul internaționalismului socialist. Dar concepția 

nerealistă cu privire la perspectivele înfăptuirii socialismului în 

Balcani numai în cadrul unei federații a avut urmări dăunătoare 

asupra activității partidului nostru — ca și a altor partide frățești 

— deoarece pe baza ei s-a creat Federația Comunistă Balcanică, 

ca organ al Cominternului, care se interpunea în relațiile dintre 

P.C.R. și Comintern, își aroga dreptul de control, îndrumare și 

amestec în treburile interne ale P.C.R., dădea instrucțiuni și 

directive necorespunzătoare, care țineau de caracterul 

necorespunzător al însăși existenței federației, accentuînd astfel 

consecințele negative ale metodelor dăunătoare practicate de 

Comintern. 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

156 

 

Congresul al II-lea a însărcinat Comitetul Central și viitorul 

Congres al partidului să studieze amănunțit chestiunea 

naționalităților „așa cum se prezintă în România”. 

În loc însă ca studierea acestei probleme să fie lăsată în 

seama C.C. al Partidului Comunist din România, Federația 

Comunistă Balcanică a preluat arbitrar asupra ei această sarcină și 

desconsiderînd faptul că România este un stat național unitar, în 

care conviețuiesc și o serie de naționalități conlocuitoare, ignorînd 

dezvoltarea istorică a României, luptele seculare ale poporului 

român pentru eliberare și unitate națională, pentru independența și 

integritatea teritorială a țării, a declarat în mod fals în rezoluția 

Conferinței a VI-a din decembrie 1923 că realizarea statului 

național român, făurirea unității naționale ar reprezenta o 

„acaparare imperialistă de teritorii”. 

Această teză, contrarie realității istorice, a fost impusă într-o 

serie de rezoluții ale Congreselor al III-lea și al IV-lea ale P.C.R. în 

care se afirma greșit că România „din stat național a devenit un stat 

de naționalități”, un stat care prezintă „o unire artificială”, un „stat 

cîrpăcit”, un „conglomerat de națiuni”, creat artificial pe baza 

ocupării unor teritorii străine. 

Aprecierea nejustă a procesului istoric de formare a statului 

național român era însoțită de indicații și sarcini trasate 

comuniștilor români de a desfășura, sub lozinca „autodeterminării 

pînă la despărțirea de statul existent”, o permanentă și intensă 

activitate în vederea așa-zisei „eliberări de sub imperialismul 

român” a „popoarelor asuprite”. 

Aceste aprecieri și lozinci eronate, indicațiile date partidului 

de a lupta pentru ruperea de România a unor teritorii românești, 

din punct de vedere istoric, și locuite, în covîrșitoare majoritate, de 

români, constituiau de fapt un îndemn la dezmembrarea statului 

național și la destrămarea poporului român. Era o aplicare 

deformată și dăunătoare a principiului dreptului popoarelor la 

autodeterminare, principiu pe care marxism-leninismul îl proclamă 

nu în scopul destrămării statelor naționale constituite, ci, 

dimpotrivă, în scopul eliberării popoarelor asuprite și constituirii 

lor în state naționale. 
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Interesele clasei muncitoare din România, ale oamenilor 

muncii de toate naționalitățile impuneau nu dezbinarea forțelor 

sociale revoluționare prin dezmembrarea țării, ci unirea cu masele 

populare românești a tuturor minorităților naționale, în lupta 

înfrățită pentru rezolvarea comună a problemelor social-politice și 

naționale fundamentale ale României. 

O altă problemă importantă în care au apărut serioase erori 

și deformări a fost problema agrară. În țara noastră, țărănimea avea 

o mare pondere socială. Istoria a confirmat importanța hotărîtoare 

pentru desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice și trecerea la 

revoluția socialistă a alianței muncitorești-țărănești, realizată în 

focul luptei pentru exproprierea moșiilor și împroprietărirea 

țărănimii. 

Congresul al II-lea al partidului a confirmat în rezoluția 

asupra chestiunii agrare lozinca generală, justă, „exprimată în 

manifestul-program din alegerile din 1922 și anume: exproprierea 

integrală și fără plată a pămîntului, cît și a instrumentelor și vitelor 

de muncă ale marei proprietăți în folosul țăranilor muncitori”. 

Ținînd seama că această lozincă nu putea conține întregul program 

agrar al partidului, că chestiunea era incomplet studiată, Congresul 

hotărîse, totodată, ca C.C. al partidului să studieze această 

problemă, punînd-o în discuția publică. 

Tezele greșite impuse ulterior Partidului Comunist din 

România în problema națională au influențat negativ și asupra 

poziției partidului în problema agrară. În rezoluțiile Congreselor al 

III-lea și al IV-lea, rezolvarea problemei agraro-țărănești, pentru 

care țărănimea română a punctat istoria țării cu numeroase și 

repetate mari răscoale, era legată de pretinsa „luptă de desrobire a 

națiunilor asuprite”, de „deslipirea de stat” a regiunilor românești 

eliberate în 1918 din punct de vedere național. 

Lozincii juste elaborate de Congresul al II-lea, i s-au 

adăugat în anii următori, denaturîndu-i conținutul, unele teze 

preluate mecanic din experiența altor partide și care au dăinuit un 

timp în documente ale partidului nostru, ca „naționalizarea 

pămîntului”, colectivizarea agriculturii prin „obștii sătești”. 

Aceasta înlesnea diversiunea anticomunistă a claselor 
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exploatatoare, ridica mari obstacole în calea activității clasei 

muncitoare și partidului ei comunist în rîndurile țărănimii. 

Tezele greșite și dăunătoare impuse din afară, imixtiunile 

organelor Cominternului în problemele politice și organizatorice 

pe care nu le puteau cunoaște bine și în care dădeau soluții 

obligatorii dar necorespunzătoare, au produs mari frămîntări în 

partid. Numeroase cadre de partid, cu experiență politică și cu 

autoritate în rîndurile clasei muncitoare, a maselor populare și-au 

exprimat îndoiala cu privire la justețea tezelor în problema 

națională, iar unii au opus, direct și indirect, rezistență față de 

adoptarea acestora, fapt pentru care au fost etichetați ca 

oportuniști, naționaliști, șoviniști, sancționați ca atare, unii chiar 

excluși din partid. 

Este semnificativ că în timpul alegerilor comunale din 1926, 

ca și apoi, în alegerile parlamentare din 1931, cadrele de partid din 

conducerea Blocului Muncitoresc Țărănesc au refuzat să includă în 

programul electoral al Blocului lozinca „autodeterminării pînă la 

despărțirea de stat”. Congresul al IV-lea, dominat de elemente 

străine de Partidul Comunist din România și la care nu au fost 

admiși decît un număr extrem de redus de reprezentanți ai 

organizațiilor de partid din țară, în criticile aduse C.C. consideră ca 

fiind „grosolane greșeli oportuniste” faptul că C.C. se eschiva, în 

practica muncii politice și organizatorice să popularizeze lozincile 

greșite în această problemă. Astfel, rezoluția politică critica C.C. al 

P.C.R. pentru „mascarea punctului de vedere revoluționar în 

chestiunea națională”, în timpul alegerilor, și pentru faptul, pe 

deplin real și privind ansamblul activității partidului, că „lozinca 

autodeterminarea pînă la despărțire n-a fost lansată, cu toate 

hotărîrile Congresului al III-lea al partidului și ale Internaționalei 

Comuniste”. 

Aprecierile și indicațiile eronate ale Cominternului s-au 

răsfrînt negativ asupra situației organizatorice a partidului și 

asupra politicii de cadre, de promovare și repartizare a cadrelor de 

partid. Se manifesta neîncredere în elementele muncitorești 

române, în intelectualitatea democrată română, care, afirmînd 

poziția lor patriotică și internaționalistă, nu puteau să nu exprime, 
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sub o formă sau alta, îndoiala și rezistența, chiar dacă pasivă, față 

de tezele care promovau destrămarea națională a României. 

Pentru organele Cominternului era mai ușor de muncit cu unele 

elemente provenind din rîndurile minorităților naționale, care, fie 

că priveau cu simpatie tezele nejuste, fie că nu le acordau o mare 

importanță. 

Toate acestea au contribuit la dezlănțuirea și agravarea unei 

crize de conducere a P.C.R., la lupte fracționiste. 

La începutul anului 1927 s-a format peste hotare un Birou 

Politic, iar în țară a rămas Comitetul Central cu funcția de 

conducere operativă. În afară de aceste două organe de conducere 

ființa pe lîngă Comintern o comisie română. Între Biroul Politic 

din străinătate și Comitetul Central din țară s-au creat puternice și 

necontenite dezacorduri care au luat aspecte fracționiste. La 

aceasta se adăuga împrejurarea că, din cauze determinate de 

fricțiunile interne de partid ca și de represiunile polițienești, între 

anii 1926–1928 la conducerea partidului s-au perindat cinci 

secretari (E. Köblös, P. Tcacenco, W. Roth, S. Schein, 

Sigismund). 

Pe fondul acestor stări de lucruri în problemele de orientare 

generală a partidului și de practici organizatorice, confuziile 

ideologice, existența unor elemente mic-burgheze carieriste în 

partid, au dus la izbucnirea gravelor lupte fracționiste din 1929–

1930. Promotorii principali ai acestor lupte, care au dezorganizat 

întreaga activitate a partidului, măcinîndu-i forțele, erau V. 

Holostenco (Barbu) și Marcel Pauker (Luximin). 

Ambele fracțiuni au trecut la scindarea organizațiilor de 

partid, la crearea unor organe și organizații de partid, paralele, la 

organizarea unor conferințe și plenare separate ș.a.m.d. împingînd 

pînă la extrem practicile sectarist-stîngiste, deconspirînd 

numeroși activiști de partid, care au căzut astfel în mîinile 

organelor represive. 

Extinderea luptelor fracționiste asupra Uniunii Tineretului 

Comunist, Uniunilor sindicale unitare, Blocului Muncitoresc 

Țărănesc, Ajutorului Roșu și a altor organizații de masă conduse 

sau sub influența partidului au avut urmări grave asupra activității 
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lor. Dintr-un partid cu peste 45 000 de membri la înființarea sa și 

cu o influență considerabilă în masele populare, P.C.R. a fost adus 

la un pas de lichidare. 

În august 1930, Cominternul a adoptat o rezoluție prin care 

condamna luptele fracționiste și chema P.C.R. să întreprindă 

acțiuni care să ducă la înlăturarea acestora. În fruntea partidului a 

fost numită o conducere provizorie, căreia i-a revenit în principal 

sarcina de a lichida luptele fracționiste și de a pregăti Congresul al 

V-lea al P.C.R. Conducerea provizorie, sprijinită de cadrele 

sănătoase de partid, a organizat noi comitete regionale și județene, 

a depus eforturi pentru restabilirea unei vieți normale de partid. 

Organizațiile de partid s-au îndreptat cu hotărîre spre 

principalele centre muncitorești, spre marile întreprinderi, în 

vederea organizării luptei împotriva politicii claselor exploatatoare 

de a arunca greutățile crizei economice asupra maselor muncitoare. 

Între primele succese, care exprimau întărirea legăturilor partidului 

cu masele și capacitatea partidului de a trece la organizarea și 

conducerea bătăliilor de clasă care creșteau în intensitate, au fost 

acțiunile ceferiștilor și ale altor categorii de salariați publici, la 

începutul anului 1931, împotriva aplicării primei „curbe de 

sacrificiu”. 

Creștea, văzînd cu ochii, influența în rîndurile maselor a 

partidului comunist, a celorlalte organizații politice ale clasei 

muncitoare. 

Manifestarea cea mai directă a influenței partidului în viața 

politică a fost faptul că, în ciuda terorii crunte a reacțiunii și a 

furtului de urne, mărturisit cinic de ministrul de interne, în 

alegerile parlamentare din vara anului 1931, Blocul Muncitoresc 

Țărănesc a obținut 73 716 voturi, fiind aleși ca deputați în 

parlament 5 comuniști, deși partidul comunist era ilegal. Partidul 

social democrat a obținut 94 957 voturi și 6 mandate în 

parlament. Este indiscutabil că dacă s-ar fi realizat Frontul unic 

muncitoresc în aceste alegeri, lista comună muncitorească ar fi 

obținut mult mai mult decît 168 673 de voturi cît au totalizat 

aceste două liste separate, iar clasa muncitoare și-ar fi putut 

afirma forța ei cu mult mai mare vigoare. 
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CONGRESUL AL V-LEA AL P.C.R. 
 

Congresul al V-lea al Partidului Comunist din România, care a 

constituit o etapă importantă în dezvoltarea partidului, s-a ținut într-o 

localitate din apropierea Moscovei, între 3 și 24 decembrie 1931. La 

lucrările congresului au participat 24 delegați cu drept de vot 

deliberativ* și 14 delegați cu drept de vot consultativ. Congresul al 

V-lea al P.C.R. a făcut o analiză mai aprofundată a situației 

economice și politice din România, a dezbătut o serie de probleme 

importante ce stăteau în fața partidului. Un loc principal l-a ocupat 

problema caracterului, a forțelor motrice și a perspectivelor revoluției 

în România. Congresul, combătînd teoriile eronate, de esență 

oportunistă, atît de dreapta cît și sectarist-stîngiste, a stabilit că 

România se află în fața etapei desăvîrșirii revoluției burghezo-

democratice. El a arătat că principala forță motrice a revoluției o 

constituia proletariatul, aliat cu masele de bază ale țărănimii, că 

sarcina strategică cea mai importantă este crearea alianței 

muncitorești-țărănești, sub conducerea partidului comunist, că 

desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice, prin lupta clasei 

muncitoare, avînd unite în jurul său masele, va deschide calea spre 

revoluția socialistă. 

O cerință imperioasă a momentului era învingerea rămînerii în 

urmă a partidului față de frămîntarea și mișcarea revoluționară a 

maselor. Congresul a orientat activitatea partidului spre întărirea 

legăturilor cu masele muncitoare, în primul rînd cu detașamentele de 

bază ale proletariatului — ceferiștii, minerii, petroliștii — spre 

întărirea organizațiilor de partid din marile întreprinderi. El a arătat că 

punctul de plecare al întregii munci a partidului este lupta pentru 

făurirea unității de acțiune a proletariatului și cucerirea majorității 

 

* Delegații cu drept de vot deliberativ reprezentau următoarele 

organizații regionale: București — 5; Moldova — 2; Transilvania — 3; 

Basarabia — 2; Bucovina — 2; Dobrogea — 2; U.T.C. (Basarabia–

Transilvania) — 3; conducere de partid din organizații de masă — 3; conducere 

de partid 2. Au participat și doi reprezentanți ai Internaționalei Comuniste 

(Manuilski și Bella Kun). 
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clasei muncitoare, iar instrumentul principal în vederea atingerii 

acestui scop este tactica frontului unic pe baza cerințelor zilnice ale 

maselor muncitoare. 

Arătînd necesitatea organizării maselor muncitoare de la orașe 

și sate, congresul a dat indicația de a se folosi toate împrejurările 

pentru a se crea organe ale luptei revoluționare pe bază de front unic, 

în fabrici, instituții, pe moșii, în timpul grevelor, în desfășurarea 

campaniilor politice ș.a.m.d. În documentele congresului a fost 

relevată necesitatea creării de comitete de acțiune, comitete de 

fabrică, comitete de grevă, comitete ale șomerilor, comitete 

antifasciste, gărzi de autoapărare alese de mase în cadrul adunărilor și 

consfătuirilor bazate pe front unic. 

Urmări pozitive a avut directiva Congresului ai V-lea privind 

promovarea unor cadre proletare din întreprinderi, legate de mase, în 

conducerea organizațiilor din întreprinderi, a organizațiilor locale și 

regionale ale P.C.R. 

Aplicarea acestei directive s-a răsfrînt asupra conducerilor 

organizațiilor de masă, a apropiat partidul de muncitorimea din 

marile fabrici și uzine, i-a întărit legăturile cu masele. 

Congresul al V-lea a ales Comitetul Central al Partidului 

Comunist din România, format din 11 membri, din care făceau parte: 

Alexander Danieluk Ştefanski (Gorn), Bela Breiner, Constantin 

Pîrvulescu, Elena Filipovici, Goldberger Nicolae, Halițchi Emil, 

Iacobovici Eugen, Lucrețiu Pătrășcanu, Popescu Gheorghe (Oțelaru), 

Vanda Nicolski și unul neidentificat. 

În același timp Congresul al V-lea al P.C.R. a manifestat o 

serie de confuzii și interpretări greșite în probleme importante privind 

linia politică generală, strategică și tactică a partidului ca problema 

națională, problema țărănească și altele. 

În problema națională rezoluțiile Congresului al V-lea au 

reluat și dus mai departe tezele necorespunzătoare și dăunătoare 

impuse din afară congreselor precedente. 

De asemenea, a preluat și dus mai departe aprecierea 

congreselor și documentelor anterioare ale partidului că partidul 

social-democrat și partidul socialist independent, în activitatea cărora 

existau concepții reformiste și practici greșite ar fi „social-fasciste”, 
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„agenturi ale burgheziei în rîndurile clasei muncitoare”. Asemenea 

aprecieri nejuste, care dăunau creării Frontului unic muncitoresc, 

decurgeau din tezele și concepțiile Internaționalei Comuniste în 

această problemă exprimate la congres de reprezentantul 

Cominternului Manuilski; „Dictatura burgheziei se sprijină pe doi 

gemeni — fascismul și social-fascismul, între care nu există 

deosebire principială... Principalul dușman care ne împiedică să 

cîștigăm majoritatea clasei muncitoare, principala piedică în calea 

revoluției nu este fascismul, ci social-fascismul”. 

În ceea ce privește Frontul unic muncitoresc și în general 

formele și metodele muncii revoluționare de masă, deși la congres li 

s-a acordat o mare atenție, a persistat o orientare sectarist-stîngistă. 

În loc să se traseze cu toată hotărîrea linia concentrării tuturor 

forțelor în sindicatele afiliate la C.G.M., care activau legal și grupau 

mase însemnate de muncitori, congresul a trasat sarcina înființării 

de noi sindicate semilegale și ilegale, munca în sindicatele social-

democrate fiind subordonată scopului organizării „ieșirii grupate în 

masă” a muncitorilor și a aducerii lor în sindicatele revoluționare 

ilegale, ceea ce contravenea ideii de front unic. 

Ocupîndu-se de problema agrară și a aliaților proletariatului 

în revoluție, Congresul nu a reușit să clarifice pînă la capăt poziția 

partidului față de diferitele pături ale țărănimii în perioada 

desăvîrșirii revoluției burghezo-democratice, preluînd în mod 

mecanic lozinci corespunzătoare altor țări și altor condiții. Sfera 

alianței clasei muncitoare cu țărănimea era limitată la „păturile 

sărace și cele mai de seamă pături mijlocii” de la sate. 

Totodată, au fost date unele indicații greșite în problema 

poziției partidului față de diferitele partide și grupări politice 

burghezo-moșierești, subapreciindu-se într-o anumită măsură 

pericolul organizațiilor de extremă dreaptă, fasciste, și 

preconizîndu-se lupta împotriva grupărilor burgheze și mic-

burgheze cu orientare democratică (grupurile lui C. Stere, dr. N. 

Lupu etc.). 

Consemnînd în rezoluțiile sale lichidarea luptelor 

fracționiste, congresul n-a îndepărtat însă cu totul pe fracționiști 

și n-a lichidat ca atare fracționismul. Aceasta a dus la situația ca, 
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după congres, elemente oportuniste și fracționiste să capete din 

nou poziții în partid. 

Cu toate lipsurile și greșelile arătate, Congresul al V-lea a 

grăbit procesul de maturizare ideologică și politică a clasei 

muncitoare, de întărire organizatorică a partidului, făcînd să 

crească rolul partidului comunist în organizarea luptelor sociale 

viitoare, împotriva fascismului și războiului. 

Evenimentele care au urmat după Congresul al V-lea al 

P.C.R. au confirmat că adîncirea crizei economice era însoțită de 

creșterea și intensificarea avîntului revoluționar. În cursul acestor 

lupte, orientarea dată de congres spre întărirea legăturilor 

partidului cu masele muncitoare, tactica stabilită în această direcție 

a fost îmbogățită cu noi forme și metode de acțiune. 

 

 

INTENSIFICAREA LUPTELOR MUNCITOREȘTI LA 

ÎNCEPUTUL ANULUI 1932 
 

La sfîrșitul anului 1931 și începutul lui 1932 clasele 

exploatatoare au trecut la noi acțiuni în vederea aruncării greutăților 

crizei pe seama maselor. În ianuarie 1932, guvernul a aplicat 

salariaților publici o nouă „curbă de sacrificiu”, care însemna noi 

reduceri de salarii, suprimarea alocației de scumpete și chirie, 

concedierea unui număr însemnat de muncitori. La rîndul lor, 

întreprinderile capitaliste au trecut la măsuri similare cu cele luate de 

guvern pentru întreprinderile de stat. În industria metalurgică, minieră, 

petrolieră, siderurgică, textilă ș.a. s-a trecut la reduceri masive ale 

salariilor și la concedierea a numeroși muncitori. Aceste măsuri au 

adîncit scăderea puterii de cumpărare a maselor muncitoare, ceea ce s-

a răsfrînt negativ asupra situației altor pături sociale, meseriași, 

comercianți, mici industriași, liber profesioniști ș.a. 

Pentru a organiza și conduce lupta clasei muncitoare împotriva 

ofensivei capitaliste, comuniștii au desfășurat o intensă activitate în 

direcția dezvoltării și întăririi organizațiilor de partid existente și 

creării de noi organizații, lărgirii legăturilor acestora cu masele largi 

ale muncitorimii. 
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S-au întărit organizațiile de partid existente în atelierele C.F.R. 

din București, Dej, Galați, Cluj și în alte întreprinderi industriale, s-au 

creat noi organizații în atelierele C.F.R. din Iași. Pașcani, Turnu 

Severin, Constanța și altele. 

Concomitent s-a desfășurat o intensă muncă de propagandă în 

rîndurile oamenilor muncii de la orașe și sate, sub lozincile 

„Împotriva reducerii salariilor. Pentru mărirea lor, împotriva 

concedierilor, pentru reprimirea celor concediați. Pentru plata 

imediată a orelor suplimentare!”; „Ajutor din partea statului pentru 

șomeri!”; „Nici un ban cămătarilor satelor. Nici un ban pentru plata 

datoriilor țărănești”; „Să se exproprieze tot pămîntul boieresc, al 

domeniilor coroanei, al mînăstirilor și să se împartă țăranilor săraci, 

fără plată!” și altele. În organizarea și desfășurarea acțiunilor 

revendicative, s-a intensificat procesul de transformare a sindicatelor 

și Uniunilor sindicale de la C.F.R., R.M.S., industria petrolieră, 

metalurgică, a lemnului, construcțiilor ș.a. în organizații active de 

luptă ale clasei muncitoare. 

Întărirea muncii de partid în rîndurile muncitorilor din 

principalele ramuri ale economiei, în rîndurile funcționarilor publici, 

ale cadrelor didactice a constituit pîrghia principală în ridicarea luptei 

revoluționare a maselor pe o treapta mai înaltă, deschizîndu-i noi 

perspective. 

Această stare de lucruri a dus la o puternică și rapidă creștere a 

procesului de radicalizare a maselor muncitoare și în primul rînd a 

proletariatului. 

Împletirea revendicărilor proprii, imediate, cu sarcinile 

generale ale luptei împotriva accentuării înfeudării țării 

monopoliștilor străini, a imprimat acțiunii maselor un profund 

caracter politic antiimperialist, de apărare a intereselor naționale ale 

României. 

Începînd din ianuarie 1932 în adunările convocate în 

întreprinderile industriale de către sindicate, în vederea organizării 

acțiunilor revendicative, în delegațiile împuternicite să trateze cu 

patronatul și cu autoritățile, au fost aleși comuniști și socialiști, 

muncitorii din alte partide politice sau fără de partid, delegațiile 

acestea acționînd, de fapt, ca organe ale Frontului unic muncitoresc. 
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În desfășurarea luptelor revendicative, aceste delegații se transformau 

în comitete de grevă sau comitete de acțiune. 

Apariția acestor forme organizatorice, care reprezentau pe 

toți muncitorii, indiferent de apartenența lor politică, a imprimat 

luptei maselor un caracter unitar și combativ. Aceasta s-a reflectat 

cu prilejul întrunirii, din 14 ianuarie, de la Atelierele „Grivița”, al 

demonstrației de stradă ce i-a urmat, la care au participat 

aproximativ 2 000 de muncitori din ateliere și șomeri. 

Manifestările ceferiștilor de la „Grivița” au deschis șirul unor 

acțiuni comune ale muncitorilor din producție cu cele ale 

șomerilor, constituiți în comitete reprezentative. Au urmat, pe baza 

frontului unic, numeroase întruniri și demonstrații ale ceferiștilor 

din Iași, Galați, Constanța, Cluj, Oradea, Pașcani ș.a. 

Combativitatea și hotărîrea de luptă ale muncitorilor ceferiști s-au 

exprimat mereu mai puternic. în întrunirile care au început la 9 

februarie și au continuat în tot cursul lunii la Atelierele C.F.R. 

„Grivița”, Dej, Iași, Galați, Pașcani ș.a. 

În numeroase întreprinderi din principalele ramuri 

industriale, demonstrațiile, și grevele se țineau lanț. La uzinele 

„Malaxa”, ca urmare a refuzului administrației de a plăti salariile, a 

avut loc în ianuarie 1932 o mare grevă. Muncitorii și-au ales un 

comitet de grevă și au organizat o puternică demonstrație de stradă 

pînă în fața Ministerului Muncii. Reducerile salariilor, neplata 

acestora la timp, precum și concedierile au provocat puternice 

frămîntări în rîndurile muncitorilor uzinelor din Reșița. În urma 

adunărilor organizate de sindicat în zilele de 11 și 19 ianuarie 

1932, muncitorii au obținut unele concesii parțiale. În aprilie, 

muncitorii au declarat grevă, obligînd direcția uzinelor să plătească 

salariile neachitate de cinci luni. Mișcarea grevistă s-a lărgit 

cuprinzînd muncitorii fabricii de avioane din Brașov și din alte 

centre din țară; au declarat grevă minerii de la Livezeni, Șotînga, 

Doicești, Aninoasa; petroliștii de la Runcu, Mislea, ș.a.; textiliștii 

din București, Timișoara, Iași, Chișinău, Buhuși, Cernăuți etc.; 

lucrătorii forestieri din Valea Mureșului și Bucovina; docherii din 

portul Galați, precum și muncitorii din transporturile fluviale din 

Turnu Severin și Corabia. Valul de lupte revoluționare creștea în 
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amploare și profunzime, apropiindu-se de un punct culminant. 

Între anii 1929–1932, după cum reiese din statisticile 

oficiale ale vremii, numai în întreprinderile particulare au avut loc 

377 de greve, care au afectat 1 054 de întreprinderi, au cuprins 

75 966 de muncitori, însumînd aproximativ 845 000 zile-muncă. În 

aceeași perioadă au fost înregistrate 827 conflicte latente de 

muncă, care au cuprins în sfera lor 3 954 de întreprinderi și 211 

275 de participanți. 

În centrele muncitorești din întreaga țară au avut loc 

numeroase acțiuni ale șomerilor care s-au desfășurat concomitent 

sau împreună cu cele ale muncitorilor ocupați în producție. În 

București, la chemarea P.C.R., care hotărîse ziua de 15 ianuarie 

1932 zi de luptă împotriva șomajului pe întreaga țară, au răspuns în 

masă muncitorii și funcționarii șomeri. În toate sectoarele Capitalei 

au fost organizate comitete de acțiune ale șomerilor, care, împreună 

cu Comitetul local, au organizat o serie de întruniri și demonstrații 

în fața primăriilor și a oficiilor de repartizare a brațelor de muncă. 

Asemenea acțiuni au avut loc și la Iași. Ploiești, Constanța, 

Oradea etc. 

La începutul anului 1932 au luat amploare frămîntările 

țărănimii, găsindu-și expresia în multiplele acțiuni ce au avut loc pe 

întreg cuprinsul țării. 

În cadrul acestei efervescențe revoluționare, care cuprindea 

mase din ce în ce mai largi ale populației, au loc întruniri, 

demonstrații și alte acțiuni de protest ale funcționarilor publici, ale 

învățătorilor și profesorilor, ale studenților, ale micilor meseriași, 

ale pensionarilor, ale invalizilor de război etc. 

Această tendință evidentă spre generalizarea 

revoluționalizării maselor muncitoare, din al căror cadru se 

distingeau muncitorii ceferiști și petroliști, constituiau premise 

obiective pentru desfășurarea unor acțiuni largi, de masă, și ridicau 

cu acuitate problema aplicării unor forme și metode de luptă care să 

asigure canalizarea acestor forțe, unite și organizate, pe făgașul 

unor mari bătălii de clasă. 
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CAPITOLUL IV 

 

LUPTELE MUNCITORILOR CEFERIȘTI ȘI 

PETROLIȘTI DIN 1933. ÎNTĂRIREA 

LEGĂTURILOR P.C.R. CU MASELE ȘI 

ACTIVITATEA DE MOBILIZARE A ACESTORA 

PENTRU APĂRAREA LIBERTĂȚILOR 

DEMOCRATICE, A INDEPENDENȚEI PATRIEI, 

CONTRA PERICOLULUI HITLERIST (1933–1940) 
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SFÎRȘITUL CRIZEI ECONOMICE ȘI CONSECINȚELE 

IMEDIATE PENTRU SITUAȚIA MASELOR POPULARE 

DIN ROMÂNIA 
 
 

În 1932 lumea capitalistă a început să iasă din criza 

economică, ale cărei consecințe profunde s-au resimțit în viața 

economică și social-politică din anii următori. Marile state 

capitaliste la sfîrșitul crizei se aflau în fața unor contradicții cu o 

acută dezvoltare spre conflicte locale și chiar de natură mondială. 

Germania, Italia, Japonia, nemulțumite de hotărîrile 

Conferinței de pace de la Paris, în condițiile slăbirii, în urma crizei, 

a forțelor unor state ca Franța, Anglia, S.U.A., și-au manifestat 

deschis tendința de a reîmpărți sferele de influență, coloniile, 

debușeurile, de a cotropi teritorii străine. 

În Europa, la sfîrșitul crizei economice se crease un iminent 

focar de război, o dată cu refacerea Germaniei militariste și 

instaurarea în această țară a dictaturii hitleriste (ianuarie 1933). Prin 

ieșirea Germaniei din Liga Națiunilor, denunțarea de către Hitler a 

tratatului de la Versailles și susținerea deschisă a politicii revanșarde 

de dominare a centrului și sud-estului Europei, de refacere a 

imperiului colonial, instaurarea dictaturii hitleriste marca înrăutățire 

bruscă a relațiilor între state și o primejdie imediată în primul rînd 

pentru țările bazinului dunărean, precum și pentru țări ca Polonia, 

Franța, Uniunea Sovietică ș. a. 

România, la începutul anului 1933, din punct de vedere 

economic se afla în faza ieșirii din criză, cu toate consecințele 
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economice pe care urma să le suporte, iar din punct de vedere 

politic era direct vizată de primejdia pe care o constituia Germania 

hitleristă și statele revizioniste. 

Semnele sfîrșitului crizei economice, constatate în România 

spre sfîrșitul anului 1932, nu însemnau și un început de îmbunătățire 

a situației maselor și nici de stabilitate politică. Divergențele dintre 

partidele politice burgheze se manifestau, în pragul anului 1933, în 

legătură nemijlocită cu calea ieșirii din criză, printr-un guvern al 

P.N.Ț., al P.N.L. sau un guvern de „concentrare” în jurul regelui. O 

parte a vîrfurilor marii burghezii, reprezentantă a capitalului financiar 

îndeosebi, viza instaurarea dictaturii regale. Partidul naționali liberal, 

fără a împărtăși în totalitatea sa planurile guvernante ale regelui, 

urmărea înlăturarea guvernului național-țărănist și constituirea unui 

cabinet care să continue linia politică a Brătienilor. În faza finală a 

crizei guvernul era alcătuit din reprezentanții P.N.Ț., avînd ca prim-

ministru pe Vaida-Voevod. Acest guvern, încercînd să-și consolideze 

pozițiile, și-a îndreptat activitatea în două direcții; intern, spre 

instaurarea unui regim de restricții a libertăților democratice și 

intensificarea exploatării maselor, iar extern, spre obținerea de credite 

din partea marilor puteri apusene. La începutul anului 1933 finanțele 

țării erau grevate de 141 miliarde lei datorie publică, iar masele 

populare, contribuabile erau secătuite de poverile crizei. Împrumutul 

cerut de către P.N.Ț.–Vaida băncilor externe, franceze, engleze, 

belgiene și refuzat inițial, a fost condiționat de acceptarea controlului 

și dirijării economiei naționale de către finanța internațională. 

În ianuarie 1933, guvernul a semnat convenția care prevedea 

„reorganizarea” finanțelor țării, „perfecționarea” aparatului fiscal și a 

metodelor de încasare a impozitelor de la populație, precum și 

„restabilirea” echilibrului bugetar, sub supravegherea controlorilor 

occidentali prin: reducerea sau suspendarea temporară a plății 

salariilor, concedierea a 30% din numărul muncitorilor și 

funcționarilor, sporirea taxelor de consumație etc. Această convenție, 

cunoscută sub numele de „planul de la Geneva”, se aplica sub 

auspiciile Ligii Națiunilor, iar profitorii direcți erau băncile și 

monopolurile occidentale. Prin acceptarea acestui plan, guvernul 

național-țărănist înfeuda mai mult țara marilor state imperialiste, 
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lovind puternic în suveranitatea României. La acestea se adaugă 

dispozițiile trusturilor petroliere ai căror reprezentanți au semnat, la 

sfîrșitul anului 1932, la Paris, acordul de restrîngere a producției de 

petrol, acord care viza direct producția românească de petrol. 

Loviturile cele mai grele ale acestor acorduri, ale tuturor 

măsurilor prin care clasele dominante din România urmăreau ieșirea 

din criză, le-au resimțit masele muncitoare, în mod deosebit 

proletariatul. Consecințele cele mai grave erau suportate de 

muncitorii de la căile ferate și din industria petrolieră, pentru care 

existau prevederi speciale privind reducerea personalului prin 

concedieri, a salariilor și anularea indemnizațiilor de chirie etc. 

Condițiile de muncă deosebit de grele, șomajul, exploatarea 

crîncenă, privațiunile, sărăcia la care erau condamnate masele 

muncitoare, precum și măsurile antidemocratice ale guvernului, au 

dus la creșterea nemăsurată a nemulțumirilor unor largi pături 

sociale, împotriva regimului de jaf și înrobire, contra acelor acorduri 

care subordonau interesele țării marilor state imperialiste. 

Ruinarea unor grupări burgheze în timpul crizei și întărirea 

altora, ciocnirile de interese dintre monopolurile imperialiste pe 

seama României dau naștere unor profunde contradicții în rîndurile 

claselor dominante. Se nasc dispute politice aprinse, ca urmare a 

pozițiilor diferite cu privire la căile ieșirii din criză, se produc 

deplasări și regrupări în rîndul partidelor politice burghezo-

moșierești. Dezbaterile parlamentare, campaniile electorale, 

discuțiile în Consiliul de Miniștri de la sfîrșitul anului 1932 și 

începutul anului 1933 înfățișează tabloul diversificat al pozițiilor 

care se înfruntau — unii sprijinind calea acordurilor înrobitoare, alții 

condamnînd-o. 

În aceste împrejurări interne și internaționale, în fața clasei 

muncitoare se aflau sarcini de mare răspundere pentru masele 

populare și destinele țării. Se punea cu acuitate problema căii pe 

care urmau clasa muncitoare și masele largi să iasă din criză, iar o 

dată cu creșterea primejdiei hitleriste, se cereau noi forme tio luptă 

pentru apărarea independenței și integrității patriei. 

În funcție de situația obiectivă economică și social-politică, 

de conjunctura internațională, Partidului Comunist Român îi 
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revenea sarcina stabilirii tacticii, metodelor și formelor de 

organizare și acțiune, precum și a aliaților, De o deosebită 

importanță pentru etapa finală a crizei economice, cu urmări asupra 

etapei următoare ieșirii din criză, era realizarea Frontului unic 

muncitoresc. înfăptuirea sa pe plan local într-o serie de lupte 

greviste între 1929 și 1932 și îndeobște în rîndurile muncitorimii 

ceferiste și petroliste — în 1932–1933 — a constituit un important 

pas înainte pentru mișcarea revoluționară muncitorească din 

România și pentru desfășurarea viitoarelor lupte antifasciste. 
 
 

PREGĂTIREA LUPTELOR MUNCITORIMII 

CEFERISTE ȘI PETROLISTE 
 

Clasa muncitoare din România a ieșit din criza economică 

printr-o mare ridicare revoluționară a principalelor sale 

detașamente — proletariatul ceferist și petrolist. Acțiunile de 

luptă ale muncitorimii ceferiste și petroliste s-au dezvoltat pe 

fondul unei largi și puternice frămîntări sociale a întregii 

muncitorimi și a altor categorii sociale lovite de criză. Muncitorii 

feroviari din București, Galați, Cluj, Timișoara, Brăila, Tg. 

Mureș, Iași, Pașcani, Dej, Simeria, Sibiu au desfășurat mari 

demonstrații și manifestații de protest, mereu mai combative, mai 

organizate, îndreptate contra „curbelor de sacrificiu”, a politicii 

de nemăsurată exploatare și jefuire a maselor muncitoare dusă de 

clasele dominante, mînă în mînă cu monopolurile străine. 

Acțiunile revendicative ale muncitorilor petroliști au cuprins 

aproape toate centrele de exploatare și prelucrare a petrolului din 

Valea Prahovei. 

Grevele muncitorimii feroviare s-au înlănțuit pînă la 

sfîrșitul anului 1932, prevestind apropierea unor mari bătălii de 

clasă. 

În acei ani de grele încercări pentru poporul muncitor, 

Partidul Comunist Român s-a dovedit a fi forța politică în stare să 

organizeze și să conducă lupta maselor muncitoare pentru 

interesele lor de zi cu zi și pentru interesele vitale ale poporului, 
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de apărare a drepturilor și libertăților democratice, de salvgardare 

a independenței și suveranității patriei. 

În decursul acțiunilor revoluționare ale muncitorilor, partidul 

comunist a acumulat pas cu pas o prețioasă experiență și numeroase 

învățăminte ale căror concluzii s-au concretizat în adoptarea unor 

multiple forme și metode de organizare, mobilizare și conducere a 

luptei maselor muncitoare. 

Mișcarea comunistă internațională a apreciat în mod deosebit 

felul cum Partidul Comunist Român a reușit să aplice tactica luptei 

în front unic, să folosească forme variate de acțiune ale 

proletariatului, mergînd de la proteste colective, greve 

demonstrative și manifestații pînă la mari greve, cu ocuparea 

întreprinderilor și mobilizarea în jurul lor a unor mase largi, să 

răspîndească larg presa ilegală și legală de partid și să îmbine 

activitatea ilegală cu cea legală, pentru a se lega tot mai mult cu 

masele muncitorești. 

Realizarea frontului unic a cerut promovarea unei concepții 

realiste cu privire la contactele cu social-democrații, precum și 

forme noi de polarizare, de mobilizare a muncitorimii. S-au adoptat 

lozinci adecvate și metode de luptă care să împiedice ieșirea claselor 

exploatatoare din criză, prin trecerea greutăților asupra maselor de 

oamenii ai muncii. 

Tactica frontului unic a început să fie tradusă mai eficient în 

viață o dată cu lărgirea acțiunilor muncitorești din numeroase centre 

ale țării și cu intrarea în arena luptei revoluționare a principalelor 

detașamente ale proletariatului. 

Activitatea comuniștilor și a altor muncitori revoluționari în 

sindicatele afiliate la C.G.M. pentru promovarea tacticii de front unic 

a cunoscut o serie de rezultate în cursul anului 1932. Alegerea la căile 

ferate și în întreprinderile petroliere a comitetelor sindicale pe baza 

frontului unic, desfășurarea de acțiuni comune ale muncitorimii, 

dezbaterea problemelor în spirit revoluționar cu masa muncitorilor au 

avut un caracter larg, de masă. Conducerea Uniunii sindicatelor 

C.F.R., dominată de reformiști, pierdea treptat autoritatea asupra 

sindicatelor din centrele ceferiste. În sindicatele C.F.R. din București, 

Galați, Dej, Iași, Cluj, Tr. Severin, Brașov s-au întărit, pas cu pas, 
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pozițiile elementelor comuniste, social-democrate, socialiste, 

partizane ale unității de acțiune. 

Schimbările care aveau loc în sindicatele feroviare și 

petroliste, alegerea elementelor revoluționare în conducerea 

principalelor sindicate se petreceau pe fundalul creșterii acțiunilor 

de luptă ale muncitorimii și confirmau existența condițiilor necesare 

pentru crearea unor noi organe de front unic, care să extindă 

unitatea de acțiune la masa largă a muncitorilor dinăuntrul și 

dinafara sindicatelor. 

Concluzia pe care a tras-o partidul comunist, pe baza 

acțiunilor desfășurate de muncitori în cursul luptelor greviste și al 

manifestațiilor de protest a fost necesitatea trecerii de la forme 

inferioare, înguste, cuprinzînd un cerc restrîns de muncitori, la 

forme superioare, de mobilizare și organizare a maselor, prin 

alegerea deschisă, în adunări muncitorești, a unor comitete largi de 

acțiune care, pe baza frontului unic, să constituie organe de 

conducere revoluționară ale luptelor muncitorești. 

Primele comitete de acțiune, cu un asemenea conținut, au fost 

alese în 1932 și ele aveau să se întărească și să se generalizeze 

repede în cele mai importante centre ceferiste, petroliste și în alte 

ramuri industriale. Aceste comitete erau alese de masa muncitorilor, 

pe baze democratice, în adunări deschise, fiind larg reprezentative 

pentru muncitori cu diferite apartenențe politice sau neorganizați. 

Ținînd seama de curentul pentru unitate existent în masa 

membrilor de rînd ai sindicatelor C.F.R., partidul comunist a 

apreciat că, pentru a sprijini alegerea de noi comitete de acțiune pe 

centre ceferiste, pe ateliere și secții, pentru a coordona activitatea 

acestora, era necesar un organ central de front unic al tuturor 

muncitorilor ceferiști — Comitetul Central de acțiune. 

În vederea constituirii Comitetului Central de acțiune al 

muncitorilor ceferiști, a fost convocată Conferința pe țară a 

delegaților muncitorilor feroviari. Delegații la conferință erau 

comuniști, membri ai partidului social-democrat și ai partidului 

socialist-independent, precum și muncitori fără partid. Prin modul 

de alegere a delegaților și prin componența ei, Conferința din 

20 martie 1932 a fost expresia frontului unic al muncitorilor. În 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

177 

 

cadrul, conferinței, rolul conducător l-au avut comuniștii. Secretar 

a fost ales Gheorghe Gheorghiu-Dej, care acționa din însărcinarea 

C.C. al P.C.R., desfășurînd în această funcție o intensă activitate 

în vederea pregătirii și organizării luptelor muncitorilor ceferiști. 

Din comitet făceau parte: de la Atelierele C.F.R. București — 

Tudor Alexandru, Bogătoiu Panait, Iancu Mahale Sulem, Nicolae 

D. Tudor; de la Atelierele C.F.R. Iași — Ilie Pintilie, Crivei 

Mihai; de la Atelierele C.F.R. Galați — Mîrza Constantin, Lungu 

Mihalache, Maxim Alexandru; de la Atelierele C.F.R. Pașcani— 

Sasu Alexandru, Pintilie Constantin Nica, Pioalschi Frantz; de la 

Atelierele C.F.R. Cluj — Popa Emil, Mețiu Ion, Bob Ion, Bojan 

Pavel și alții. În C.C. de acțiune erau reprezentați și ceferiștii din 

Simeria, Timișoara și alte centre. La. activitatea Comitetului-

Central de acțiune a participat din partea Consiliului General al 

Sindicatelor Unitare Gheorghe Stoica; secretar al Consiliului 

sindical local București a fost Dumitru Petrescu. 

Comitetele de acțiune alese de masa muncitorilor aveau un 

caracter larg reprezentativ și erau recunoscute ca organe de 

conducere locale, urmate de către masa muncitorilor și rezultate 

din creșterea, în focul luptelor revoluționare, a curentului pentru 

front unic muncitoresc. 

În procesul pregătirii și desfășurării luptelor muncitorimii 

au fost folosite diferite metode și forme de acțiune care împleteau 

activitatea ilegală cu cea legată și semilegală, în funcție de 

condiții, de împrejurările concrete. 

În principalele centre ceferiste din țară s-au ținut, începînd 

din aprilie și pînă în octombrie 1932, conferințe regionale, locale, 

pe ateliere C.F.R., unde muncitorii și delegații lor au dezbătut 

probleme importante privitoare la organizarea luptei și la alegerea 

comitetelor de acțiune. 

În același timp a continuat consolidarea pozițiilor 

elementelor revoluționare în sindicatele C.F.R. din cele mai 

importante centre feroviare. 

Comitetele de acțiune au fost ținta atacurilor înverșunate 

din partea multor lideri reformiști ai P.S.D., ai sindicatelor 

reformiste. Aceștia, cu scopul de a împiedica creșterea influenței 
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comuniștilor în sînul sindicatelor și a stăvili curentul manifestat 

în mase pentru unitatea de acțiune, au convocat la București în 

23–24 aprilie 1932 conferința Uniunii sindicatelor C.F.R. 

Conferința din aprilie a Uniunii C.F.R. a fost prima 

conferință a unei uniuni sindicale amsterdamiste din România, la 

care majoritatea delegaților s-au pronunțat pentru unitatea de 

acțiune, pentru linia de front unic și crearea de comitete de 

acțiune locale. 

Intensificarea muncii P.C.R., a organizațiilor sale în 

centrele feroviare a dus la alegerea și activizarea comitetelor de 

acțiune atît la C.F.R. cît și în alte întreprinderi. Au fost alese 

comitete regionale de acțiune la Galați, Cluj, comitete de acțiune 

locale la Iași, Timișoara, Oradea, Pașcani ș.a., s-au creat comitete 

de acțiune ale muncitorilor minieri. În Transilvania s-au creat 

comitete de acțiune ale șomerilor.1 

În numeroase întruniri ale comitetelor de acțiune regionale 

și ale delegaților sindicatelor feroviare s-au dezbătut probleme ale 

coordonării acțiunilor protestatare și greviste ale muncitorilor 

ceferiști. 

În procesul pregătirii luptelor revoluționare, în acțiunile de 

făurire a frontului unic larg al muncitorilor s-au călit organizațiile 

de partid, a crescut forța lor mobilizatoare, iar capacitatea 

organizatorică a P.C.R. s-a concretizat în crearea unor noi celule 

de partid, de U.T.C. 

La Atelierele C.F.R. din București, Galați, Iași, Cluj, Dej, 

Pașcani ș.a. organele și organizațiile locale ale partidului 

comunist, celulele de fabrică și ateliere, au constituit osatura pe 

care s-a sprijinit desfășurarea luptelor muncitorimii. 

La Atelierele C.F.R. „Grivița”, organizația de partid 

cuprindea muncitori din diferite secții și ateliere; de la cazangerie 

și lăcătușerie — Chivu Stoica, Popa Dumitru, Mardare 

Constantin; de la turnătorie, vopsitorie, tîmplărie — Doncea 

Constantin, care, din însărcinarea partidului, a îndeplinit în timpul 

luptelor funcția de președinte al comitetului sindical de la Ateliere 

 
1 Buletinul C.C. al P.C.R. din august 1932 
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și al comitetului de grevă; de la vagoane — Bîgu Vasile, 

Alexandrescu Ion ș.a.; de la ajustaj și strungărie — Bucurescu 

Nicolae, Tudor Alexandru ș.a.; de la montaj-sculărie Georgescu 

Constantin, Petrache Tudor și alții. Din organizația U.T.C. făceau 

parte: Constantin David, Popescu Gheorghe, Vasile Roaită, Alexe 

Constantin, Arsene Stan și alții. 

În pregătirea și desfășurarea luptelor muncitorimii ceferiste, 

activînd în comitete sindicale, comitete de acțiune, de fabrică și de 

grevă, s-a format un larg activ, alcătuit din sute de muncitori 

revoluționari, care au mers împreună cu membrii partidului comunist 

în multiplele acțiuni legate de pregătirea și desfășurarea luptelor din 

ianuarie–februarie 1933. 

Partidul Comunist Român a reușit pînă la sfîrșitul anului 1932 

să creeze în rîndurile maselor muncitoare, și îndeosebi la căile ferate, 

o atmosferă de ofensivă revoluționară și să pregătească masele pentru 

mari bătălii de clasă. Se realiza o largă și activă concentrare de forțe, 

pentru declanșarea unor mari lupte greviste, un puternic front al 

unității muncitorești în rîndurile principalelor detașamente proletare. 

 

 

LUPTELE MUNCITORILOR CEFERIȘTI ȘI PETROLIȘTI 

DIN IANUARIE–FEBRUARIE 1933 

 

Consecințele crizei economice s-au reflectat în intensificarea 

la începutul anului 1933 a nemulțumirilor, frămîntărilor și acțiunilor 

de luptă ale maselor. Liniei politice antipopulare a celor mai 

reacționare cercuri ale burgheziei și moșierimii i se opunea tot mai 

hotărît linia politică a clasei muncitoare, a partidului ei revoluționar 

de apărare a intereselor maselor muncitoare, a independenței și 

suveranității patriei. 

Determinate de ascuțirea puternică a contradicțiilor regimului 

burghezo-moșieresc, în anii crizei, de consecințele dependenței 

economice față de monopolurile imperialiste, luptele de la începutul 

anului 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști, metalurgiști, 

minieri, portuari, textiliști erau o urmare directă a noului atac 

dezlănțuit de clasele dominante. 
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Lupta de clasă din România la începutul anului 1933 se 

concretiza prin creșterea rapidă a mișcării revoluționare a 

proletariatului, prin revoltele țărănești și creșterea acțiunilor 

protestatare ale păturilor largi ale micii burghezii (învățători, mici 

meseriași, funcționari). Muncitorimea din transporturi, din industria 

extractivă, din industria metalurgică, muncitorii din porturi au trecut 

la acțiuni revoluționare din ce în ce mai deschise. În tot cursul lunii 

ianuarie, muncitorii metalurgiști și portuari din Brăila, metalurgiștii 

de la uzinele „Astra”-Arad, muncitorii portuari din Constanța, 

Tulcea, Orșova etc. au protestat prin memorii și întruniri împotriva 

reducerii salariilor și concedierilor. Tot în același scop au avut loc 

acțiuni greviste la fabricile textile „Industria Lînii” din Timișoara, 

„Saturn” din București, „Copou” și „Sapirstein” din Iași. O serie de 

acțiuni împotriva șomajului, pentru lucru, au desfășurat muncitorii 

șomeri din București, Valea Jiului, Mediaș, Brăila, Piatra Neamț, 

Comănești, Dognecea, Ocna de Fier, Lupeni, Lonea, Vulcan, 

Brașov etc. 

În ianuarie 1933, o nouă „curbă de sacrificiu” a fost anunțată 

de guvernul P.N.Ț.–Vaida. Partidul Comunist Român aprecia, 

acordul de la Geneva, în baza căruia principalele domenii ale vieții 

economice românești erau trecute sub controlul monopolurilor 

apusene, ca „un atac deschis al unui pumn de exploatatori români și 

străini contra majorității covîrșitoare a poporului muncitor din 

România”. „Curba de sacrificiu” a provocat o explozie de ură, de 

indignare în rîndul maselor largi, și așa crîncen lovite de poverile 

crizei din anii precedenți. Profunde cauze obiective, cu rădăcini în 

starea deosebit de grea a maselor muncitoare, au întărit spiritul 

revoluționar care anima proletariatul. În aceste condiții, 

muncitorimea feroviară și petroliștii au trecut la acțiuni deschise de 

luptă, au dat viață acelor lozinci și organe care corespundeau cel 

mai bine nevoilor de mobilizare eficientă a tuturor muncitorilor 

ceferiști, la lupte revoluționare ofensive. 

Între 28 și 31 ianuarie, muncitorii de la Atelierele C.F.R. 

„Grivița” au organizat ieșiri demonstrative împotriva noii lovituri pe 

care clasele dominante, mînă în mînă cu marile cercuri financiare 

străine, au pregătit s-o dea maselor populare. Peste 5 000 de 
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muncitori, în front unic, și-au exprimat hotărîrea să nu accepte nici 

una din măsurile de „austeritate” anunțate de guvernul național-

țărănesc. 

La Atelierele „Grivița” în timpul grevei demonstrative din 28 

ianuarie 1933, masa muncitorilor ceferiști a propus delegați din 

fiecare secție pentru alcătuirea comitetului de acțiune pe ateliere. 

Comitetul, ales pe baza celei mai largi democrații muncitorești, era 

alcătuit din 56 de muncitori comuniști, socialiști independenți, 

social-democrați și muncitori fără partid. Asemenea comitete au 

activat la Atelierele C.F.R. „Nicolina”—Iași, Atelierele C.F.R. 

Galați și în alte centre feroviare. 

Masa muncitorilor a impus o situație nouă: reprezentanți ai 

conducerilor reformiste sau delegații social-democrate de dreapta, 

sprijinite de autorități, erau înlăturate de către masa muncitorilor 

ceferiști, în timp ce erau impuse organele revoluționare de front 

unic. Chemarea la greva demonstrativă din 31 ianuarie, lansată de 

Comitetul executiv al comitetului de acțiune, a fost îmbrățișată de 

aproape 5 000 de muncitori de la „Grivița”. Cu grevele muncitorilor 

din București de la sfîrșitul lunii ianuarie 1933 s-au solidarizat prin 

greve demonstrative muncitorii ceferiști din Galați, Cluj, Iași. 

Frontul unic s-a dezvoltat pe baza unei munci sistematice a 

organizațiilor partidului comunist de strîngere a legăturilor cu 

masele muncitorimii ceferiste. Pornindu-se de la cerințele concrete, 

imediate, de la revendicările cele mai apropiate ale muncitorilor, 

acțiunile greviste și demonstrative au dobîndit treptat un caracter 

politic, mereu mai profund, ele fiind îndreptate contra măsurilor 

statului burghezo-moșieresc și ale cercurilor imperialiste interesate 

în subjugarea țării. 

Spre sfîrșitul lunii ianuarie 1933, valul luptelor greviste a 

cuprins muncitorii aparținînd mai multor ramuri industriale. 

Încleștarea forțelor de clasă devenea tot mai mare. Pe temeiul 

acestor numeroase și puternice acțiuni proletare și frămîntări ale 

maselor largi s-au afirmat cu deosebită vigoare, alături de luptele 

muncitorimii ceferiste, luptele pe care le-a desfășurat muncitorimea 

petrolistă din Valea Prahovei la sfîrșitul lunii ianuarie și începutul 

lunii februarie. 
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Ținînd seama de ponderea pe care o avea industria petrolieră 

în viața economică a țării și de faptul că în acea industrie se 

concentrau și se împleteau mai mult ca în orice alt domeniu al 

economiei interesele de jaf ale marii burghezii românești cu cele ale 

monopolurilor imperialiste apusene, P.C.R. a trecut la organizarea 

luptelor muncitorimii petroliste prin îmbunătățirea muncii 

organizațiilor de partid din Valea Prahovei și strîngerea legăturilor 

lor cu masa muncitorilor, indiferent de organizația sau sindicatul din 

care făceau parte. Secretar al Comitetului județean P.C.R. Prahova a 

fost trimis de către conducerea partidului Gheorghe Vasilichi. S-au 

întărit organizațiile de partid de la „Româno-americana” (trei 

celule), „Astra română”, „Orion”, „Ceptura”, precum și 

organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. 

Experiența acumulată de partid în conducerea luptei 

muncitorilor ceferiști a folosit organizațiilor P.C.R. din Valea 

Prahovei pentru realizarea unității de acțiune și îmbunătățirea 

legăturii cu masele. Comuniștii au început să iasă din cadrele 

înguste ale muncii strict ilegale și să activeze în sindicatele socialist-

independente și social-democrate, să ia contact cu membrii 

comitetelor sindicale locale, să scoată gazete legale, să acționeze cu 

eficiență pentru crearea frontului unic în rîndurile muncitorilor 

petroliști. Cu mult succes au fost folosite legăturile dintre comuniști 

și membrii sindicatului independent-socialist. Numărul membrilor 

sindicatului, ca urmare a unității de acțiune, creștea simțitor, 

ajungîndu-se la sfîrșitul anului 1932, numai la Ploiești, la 

aproximativ 2 000. S-a îmbunătățit, în același timp, activitatea 

comuniștilor din sindicatele de la Moreni, Florești, Cîmpina. 

În cadrul sindicatelor și în rîndul muncitorilor fără 

apartenență la vreun partid sau organizație, comuniștii au folosit 

discuțiile cu lucrătorii, în grupuri restrînse sau individuale, despre 

nevoile petroliștilor, despre formularea revendicărilor muncitorești 

și acțiunile care trebuie întreprinse. Memoriul cu revendicări al 

muncitorilor de la „Astra Română” cuprindea 2 700 de semnături. 

Pe o asemenea bază largă, de masă, a fost ales comitetul de acțiune 

de la „Astra Română”, alcătuit din 22 de muncitori. Astfel de 

comitete au fost alese și la rafinăriile „Româno-americana”, 
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„Unirea”, „Orion”, precum și la principalele schele petroliere din 

Cîmpina, Băicoi, Moreni. Pe întreaga Vale a Prahovei a fost ales un 

comitet regional de acțiune, în care au intrat pe lîngă muncitorii 

petroliști și reprezentanți ai muncitorilor din alte ramuri industriale 

și ai șomerilor. 

Comitetele de acțiune au fost factorii mobilizatori prin care 

partidul comunist a pregătit și condus marea grevă a petroliștilor din 

întreprinderile Ploieștiului la 1 februarie 1933. 

În jurul rafinăriilor, pe care greviștii le-au ocupat la 31 

ianuarie, s-au adunat muncitori de la alte întreprinderi din Ploiești, 

familiile lor, mobilizați de comitetul de acțiune pe oraș. 

Încercarea guvernului Vaida de la înăbuși greva petroliștilor 

prin forța armată s-a izbit de rezistența oamenilor muncii din întreg 

orașul. Arestarea unor membri ai comitetului de acțiune și a unui 

grup de muncitori greviști a fost semnalul unor puternice ciocniri 

între mase și forțele represive la 1 februarie. Lupta nu a încetat pînă 

nu au fost eliberați toți cei arestați. Ca trăsătură a luptelor 

muncitorimii petroliste era hotărîrea maselor de a-și apăra pînă la 

capăt conducătorii aleși, de a stăvili abuzurile, ilegalitățile 

autorităților. Acțiunile revendicative ale petroliștilor au luat forma 

unor lupte greviste ofensive, conduse de organe alese pe baza 

frontului unic. 

La începutul lunii februarie acțiunile greviste ale muncitorilor 

feroviari au luat un curs deosebit de combativ, mai ales prin greva 

din 2 februarie de la Atelierele C.F.R. „Grivița” din București. Cu 

acest prilej a fost aplicată în România o înaltă formă de luptă a 

clasei muncitoare — ocuparea întreprinderii însoțită de organizarea 

unei largi mișcări de solidaritate din afara întreprinderii. 

Pregătind greva din 2 februarie, la Atelierele C.F.R., partidul 

comunist a trimis delegați în centrele ceferiste importante, pentru 

coordonarea mișcării greviste cu comitetele de acțiune locale și cu 

comitetele sindicale C.F.R. În aceeași zi, greviștii feroviari de la Iași 

și de la Galați au ocupat atelierele. În programul de revendicări 

aprobat de masa celor 7 000 de muncitori de la Atelierele C.F.R. din 

București, pe lîngă acelea care rezultau din aplicarea „curbelor de 

sacrificiu”, un loc important revenea cererii de a se respecta 
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drepturile și libertățile muncitorilor, printre care dreptul de 

conducere a Casei muncii de către muncitori și îndeosebi 

recunoașterea comitetului de fabrică ca organ legal al muncitorimii. 

Totodată, adunarea generală a muncitorilor de la Atelierele C.F.R. 

„Grivița” a ales un larg comitet de grevă, alcătuit din 350 de 

muncitori. Comitetul hotăra cine poate intra în ateliere și cine nu. 

Pentru prima dată de la 1920 au avut acces în Atelierele C.F.R. 

reprezentanți ai organizațiilor muncitorimii care nu erau salariați la 

C.F.R. și cărora le era interzisă întotdeauna intrarea în ateliere. 

Începînd cu 2 februarie, muncitorii instituiseră o ordine proprie. 

„Atelierele erau păzite de către pichete de autoapărare și toată lumea 

putea să intre, în afară de polițiști și agenți, iar această toată lume erau 

delegații muncitorilor din alte întreprinderi”. Printre formele de 

organizare folosite de muncitori în timpul grevelor cu ocuparea 

întreprinderii erau gărzile de autoapărare pentru paza atelierelor, 

mașinilor, sculelor, împotriva provocărilor, pichetele de grevă, 

postate îndeosebi la porțile întreprinderii, și delegațiile pentru 

tratative. Miniștrii, autoritățile se vedeau siliți să recunoască aceste 

delegații și să trateze cu acești reprezentanți aleși de masa 

muncitorilor. 

Guvernul național-țărănist, sub presiunea valului de greve, a 

declarat că acceptă revendicările, inclusiv comitetele de fabrică. 

În noaptea de 3 spre 4 februarie însă a hotărît instituirea stării de 

asediu, iar parlamentul în majoritate a votat proiectul de lege pentru 

starea de asediu. 

Creșterii avîntului de luptă și de organizare al maselor 

muncitorești i se opunea din partea unei părți a marii burghezii și a 

moșierimii promovarea metodelor „de mînă forte” de guvernare. 

Starea de asediu adoptată de parlament, cu majoritate de voturi, după 

furtunoase dezbateri, scotea în afara legilor toate organizațiile și 

organele care își cuceriseră, pe baza sprijinului puternic al maselor 

muncitoare, dreptul de activitate deschisă. Partidul comunist și 

U.T.C., deși. începînd din 1924 fuseseră declarate în afara legii de 

nenumărate ori, figurau din nou ca principalele organizații cu 

desăvîrșire interzise. În noaptea de 11 spre 12 februarie s-au făcut 

sute de arestări. Locuințele comuniștilor, ale membrilor comitetelor 
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sindicale, comitetelor de acțiune etc. au fost percheziționate, sediile 

muncitorești devastate, porțile atelierelor blocate cu jandarmi și 

polițiști. Toate aceste măsuri făceau parte dintr-un vast plan de 

înăbușire, prin represiuni, a avîntului luptei clasei muncitoare. 

La chemarea partidului comunist s-a ridicat un protest de masă în 

întreaga țară împotriva stării de asediu. La Atelierele C.F.R. 

„Grivița”, unde starea de spirit revoluționară era deosebit de 

puternică, muncitorii ceferiști, trecînd peste toate rigorile stării de 

asediu, au ales delegați pentru comitetul de fabrică al atelierelor. În 

comitetul de fabrică au fost aleși 250 de muncitori din toate secțiile. 

Adunările din incinta Atelierelor „Grivița” sau de la sediile 

sindicatului aveau loc cu masa muncitorilor, așa cum s-au petrecut 

lucrurile și la Atelierele C.F.R. din Iași, Pașcani, Galați. 

În urma instaurării stării de asediu, la revendicările 

precedente s-au adăugat cele noi, privind cererea de renunțare de 

către guvern la măsurile de forță. 

În împrejurările creșterii acțiunilor represive din partea 

autorităților, partidul comunist a luat măsuri pentru declararea de 

greve demonstrative în principalele centre ceferiste și apoi pentru 

transformarea lor în greve cu ocuparea atelierelor. Comitetului 

Central de acțiune îi revenea sarcina coordonării luptelor greviste 

din toate centrele feroviare. 

Mișcarea grevistă a muncitorilor de la Atelierele C.F.R. nu a 

cuprins însă și alte categorii de muncitori feroviari, cum erau cei din 

serviciile de Tracțiune și Mișcare, sectoare importante, a căror 

antrenare în grevă contribuia mult la slăbirea forței de atac a 

aparatului represiv. Unele organizații locale nu au reușit să 

generalizeze și să dea o mai mare amploare acțiunilor greviste, pe 

măsura avîntului revoluționar și hotărîrii de luptă care însuflețeau 

masele. 

La Iași, la 13 februarie, muncitorimea ceferistă și-a 

manifestat deschis hotărîrea de a declanșa o nouă grevă împotriva 

stării de asediu, pentru recunoașterea cuceririlor din 2 februarie. În 

ziua de 14 februarie Atelierele C.F.R. au fost ocupate de muncitori. 

Cu toată rezistența opusă de muncitorii ceferiști, organele represive 

au reușit să pună repede stăpînire pe ateliere. 
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La Cluj, greva muncitorilor ceferiști a început în dimineața 

zilei de 13 februarie. Greviștii, stăpîni pe ateliere, și-au ales un 

comitet de grevă alcătuit din 50 de membri și o delegație pentru 

tratative cu autoritățile și cu conducătorii administrației C.F.R. 

În fața ripostei muncitorimii, autoritățile s-au văzut silite să 

recunoască delegația muncitorilor și să trateze cu ea. În același timp, 

în oraș, membri ai comitetelor sindicale, delegați ai muncitorilor de 

la întreprinderile „Dermata”, „Junasz”, „Transilvania”, „Dacia” și 

altele au ținut întruniri pentru a organiza acțiuni de solidaritate ale 

muncitorimii de la celelalte întreprinderi din Cluj. La 14 februarie 

manifestațiile de solidaritate au luat amploare și s-au transformat în 

ciocniri cu forțele represive ale autorităților. Greve demonstrative și 

manifestații de stradă au avut loc și la Galați, Oradea, Timișoara, 

Piatra Neamț etc. 

Valul acțiunilor revoluționare muncitoreștii a culminat cu 

eroicele lupte de la Atelierele C.F.R. „Grivița” din București. În 

Capitală, starea de asediu s-a aplicat de către autorități în forma cea 

mai brutală. Indignarea și revolta care au cuprins masele muncitoare 

împotriva „curbei de sacrificiu”, a dizolvării organizațiilor 

democratice, a închiderii sediilor sindicatelor C.F.R. și a măsurilor 

polițiste luate contra aleșilor muncitorimii au crescut cu deosebită 

forță după 14 februarie. În aceeași zi, un nou val de arestări și 

percheziții s-a abătut asupra multor ceferiști. Dacă după 4 februarie, 

prin starea de asediu, lovitura autorităților fusese îndreptată contra 

organizațiilor revoluționare, interzicînd folosirea sediilor, prin 

dispozițiile Ministerului de Interne din 14 februarie, lovitura 

autorităților era îndreptată împotriva organelor de masă ale 

muncitorimii, organe de front unic. Orice acțiune muncitorească 

prin aceste organe a fost declarată ilegală. În noaptea de 14 spre 

15 februarie au fost arestați circa 1 600 de comuniști și alți militanți 

ai mișcării muncitorești revoluționare. 

Aceste arestări nu au putut împiedica declanșarea luptelor 

muncitorimii ceferiste. Partidul comunist pregătise astfel 

organizațiile de partid, sindicale, comitetele de acțiune și de grevă, 

încît acestea au fost capabile să treacă imediat la declanșarea și 

conducerea luptelor greviste. 
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În focul luptelor creștea vertiginos radicalizarea 

muncitorimii ale cărei revendicări au evoluat de la cele 

economice la revendicări cu un caracter predominant politic, 

prevăzînd imediata încetare a măsurilor represive, eliberarea celor 

arestați, ridicarea stării de asediu și respectarea cuceririlor 

proletariatului din 2 februarie. 

Ocuparea de către muncitorime a Atelierelor C.F.R. 

„Grivița” a fost însoțită de instituirea, în incinta atelierelor, a unui 

regim care nu ținea seama de rigorile stării de asediu. Comitetul 

de fabrică funcționa ca un adevărat „sfat muncitoresc”, ale cărui 

directive erau îndeplinite de toți muncitorii. În mod deschis, din 

rîndurile muncitorilor au fost alcătuite pichete de grevă, gărzi de 

autoapărare, delegații, grupuri de legătură între secții etc. 

Muncitorii și-au afirmat hotărîrea de a continua greva pînă la 

respingerea atacului reacțiunii. Pe tribune improvizate, alături de 

muncitorii comuniști, socialiști-independenți și social-democrați, 

s-au ridicat numeroși muncitori neorganizați, dintre care mulți 

pentru prima dată s-au încumetat să vorbească în fața unei mase. 

Susținînd pe vorbitori și manifestîndu-și hotărîrea fermă de a 

continua lupta, miile de muncitori ceferiști scandau lozinci 

revoluționare cu caracter politic: „Jos starea de asediu!”, „Vrem 

eliberarea arestaților!”, „Trăiască frontul unic!”, „Trăiască 

Partidul Comunist!”. În acele momente de clocot revoluționar, în 

incinta atelierelor, chemările partidului comunist au fost preluate 

ca lozinci de către mase și însușite de către acestea. Membrii 

partidului comunist au apărut deschis în fața muncitorilor din 

Ateliere și au vorbit în numele P.C.R., au arătat tactica partidului 

de făurire a frontului unic muncitoresc, iar cuvîntul comunist era 

pronunțat curent de către masa ceferiștilor. 

În timp ce în ateliere chemările partidului comunist găseau 

un larg răsunet și o caldă aprobare a muncitorilor feroviari, 

autoritățile grupau puternice forțe represive în cartierul Grivița. 

Concentrarea de forțe polițienești și armate s-a izbit de zidul 

solidarității muncitorimii Capitalei, al familiilor greviștilor care, 

în număr de aproape 12 000, au înconjurat Atelierele, apărînd, 

timp de o zi și o noapte, pe luptătorii ceferiști baricadați în 
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interiorul atelierelor. Solidaritatea și a altor categorii de oameni ai 

muncii, țărani, funcționari, intelectuali, avea o deosebită 

semnificație politică, ea exprimînd recunoașterea rolului 

muncitorimii ceferiste de detașament înaintat al luptei maselor 

largi pentru democrație și un trai mai bun. Cu luptătorii ceferiști 

s-au solidarizat și unii ostași aduși să reprime pe greviști. 

Luptele ceferiștilor din 15–16 februarie au dobîndit un 

profund caracter popular, transformîndu-se într-o mare mișcare 

politică de masă. Greva de la „Grivița” nu era numai greva 

muncitorilor nemulțumiți de salarii, ci întruchipa efervescența 

maselor largi, fiind o ridicare politică de masă împotriva jafului 

claselor exploatatoare, a monopolurilor străine și a atacului 

forțelor reacționare din România. 

Masacrul dezlănțuit de forțele represive, în dimineața zilei 

de 16 februarie, la ordinul regelui și al guvernului P.N.Ț., 

uciderea și rănirea a numeroși luptători și arestarea a circa 2 000 

de muncitori, închiderea Atelierelor „Grivița” nu au însemnat 

îngenuncherea muncitorimii ceferiste și nici stăvilirea mișcării 

revoluționare din România. Evenimentele imediat următoare 

aveau s-o dovedească. 

Peste cîteva luni, aplicarea acordului de la Geneva a fost 

sistată. Atelierele C.F.R. au fost redeschise. Marea majoritate a 

muncitorilor ceferiști arestați au fost eliberați. Prestigiul 

organizațiilor revoluționare muncitorești a crescut. 

Luptele revoluționare ale ceferiștilor și petroliștilor au 

constituit un moment de seamă în viața partidului comunist, a 

mișcării muncitorești din țara noastră. Ele au dat un puternic 

impuls luptei muncitorimii din celelalte ramuri industriale. 

Marile lupte muncitorești din februarie 1933 au folosit 

drept înaltă pildă pentru masele țărănimii muncitoare, care au 

început să înțeleagă mai mult că în clasa muncitoare au aliatul și 

conducătorul lor fidel. Aceste lupte au contribuit la clarificarea 

politică a maselor, dezvăluind caracterul antipopular al politicii 

vîrfurilor reacționare ale marii burghezii și moșierimi. 

Continuînd aplicarea unei tactici adecvate cerințelor și 

specificului acțiunilor întreprinse, Partidul Comunist Român a 
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creat, după luptele din februarie, cu operativitate, noi forme de 

activitate pentru atragerea maselor, de data aceasta pentru 

sprijinirea și apărarea muncitorilor arestați și judecați în procesele 

de la București, Craiova, Iași, Cluj. 

La sfîrșitul lunii august, apelul intitulat: „În ajutorul 

muncitorilor de la «Grivița» condamnați la 18 august 1933”, 

semnat de mai mulți muncitori și intelectuali, anunță constituirea 

Comitetului de acțiune pe întreaga țară pentru apărarea 

ceferiștilor. 

Apelul Comitetului pe întreaga țara din 1933, semnat de 

peste 300 de pensioane, era adresat muncitorilor, intelectualilor 

și funcționarilor, chemîndu-i să-și exprime solidaritatea cu 

conducătorii ceferiști. 

Circa 120 de avocați s-au prezentat pentru a apăra pe 

conducătorii luptelor din 1933. Dintre aceștia, aproape o treime 

au sprijinit pe muncitorii acuzați în fața consiliilor de război, a 

tribunalelor, la recursuri. Avocați ca: Ion Gheorghe Maurer, 

Petre Grozdea, St. Nițulescu, Nicolae Popilian și mulți alții s-au 

aflat cu toată energia lor alături de conducătorii luptelor din 

1933. 

Peste 2 000 de martori, muncitori, țărani, intelectuali, mici 

meseriași, preoți, liber-profesioniști, au cerut să facă depoziții în 

sprijinul acuzaților. 

Împotriva acestui număr impresionant de martori, 

autoritățile au recurs la cele mai josnice măsuri pentru a nu le 

permite să se adune la Craiova. Poliția din Craiova a arestat pe 

Ceaușescu Nicolae, Pogăceanu Vasile, Gabor Vasile și Brad Ion 

veniți să depună, în fața Consiliului de război al Corpului I 

Armată, protestele muncitorilor și intelectualilor și să facă 

depoziții favorabile acuzaților. 

La Ploiești, Arad, Iași, Cluj, Galați, Craiova, Turnu 

Severin etc. s-au strîns numeroase adeziuni de protest contra 

terorii guvernului. Grevele muncitorilor din Timișoara, Brașov, 

Comănești, Sibiu, declarate pentru cîștigarea sporurilor de 

salarii, au luat caracterul unor acțiuni politice deschise, de 

sprijinire a conducătorilor luptelor din ianuarie-februarie 1933. 
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Marile acțiuni de solidaritate ale maselor din întreaga țară, 

precum și protestele de peste hotare au silit guvernul liberal-Tătărăscu 

să anuleze sentința dată în procesul de la București și să admită 

rejudecarea procesului. 

În fața valului de proteste, Curtea superioară de justiție militară a 

anulat sentința de la București și, la sfîrșitul lunii martie, a transmis 

procesul pentru rejudecare către Consiliul de război al Corpului I 

Armată din Craiova. „Sentința de condamnare la muncă silnică pe viață 

și la 500 ani de ocnă grea a căzut sub presiunea acțiunilor de protest prin 

întruniri, greve și demonstrații ale muncitorilor din țară cît și ale 

proletariatului internațional”. 

În procesele din 1933 și 1934 au fost inculpați Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu, 

Gheorghe Vasilichi, Ilie Pintilie, Marin Ionescu, Popa Emil, Bojan 

Pavel și alții. 

Acuzații au îndeplinit cu cinste indicația dată de partid, devenind 

ei înșiși acuzatori. Dînd dovadă de un înalt curaj și demnitate 

revoluționară, ei și-au transformat cuvîntul într-un rechizitoriu, 

dezvăluind în fața întregii țări adevărul despre politica claselor 

exploatatoare de asuprire și jefuire a maselor muncitoare, înfățișînd 

țelurile urmărite de partidul comunist, apărătorul credincios al 

intereselor vitale ale celor ce muncesc. 

Luptele din ianuarie-februarie 1933, ca și procesul care a urmat, 

au constituit o verificare a raportului forțelor de clasă, permițînd 

partidului comunist să tragă importante concluzii privind activitatea sa 

de strîngere a legăturilor cu masele. 
 

★ 
 

Luptele muncitorimii din 1933, cu un pronunțat caracter politic, 

au fost, pentru acea vreme, expresia cea mai înaltă a frămîntărilor 

sociale ale masei de milioane de oameni ai muncii din România. Ele au 

demonstrat maturizarea politică a clasei muncitoare, care a urmat 

chemările celei mai revoluționare forțe politice — Partidul Comunist 

Român. 

Clasa muncitoare în timpul acestor lupte a acumulat o mare 
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experiență politică, care depășea experiența acumulată ani de-a rîndul 

prin conflicte locale, greve, acțiuni parțiale. 

Desfășurate pe baza realizării Frontului unic muncitoresc, luptele 

din 1933 au dovedit gradul ridicat al conștiinței de clasă a proletariatului 

din România. Muncitorimea a situat luptele pentru revendicări 

economice și imediate la nivelul unor mari bătălii politice revoluționare, 

care priveau problemele fundamentale ale maselor celor mai largi, ale 

viitorului țării. 

Clasa muncitoare și-a afirmat capacitatea organizatorică prin 

adoptarea unor forme și metode de organizare noi, prin dezvoltarea în 

focul acțiunilor revoluționare a formelor anterioare, aplicarea de forme 

superioare. 

În timpul marilor bătălii de clasă din 1933 s-au format și s-au 

afirmat noi cadre comuniste proletare, strîns legate de masa 

muncitorimii, care cunoșteau îndeaproape frămîntările clasei 

muncitoare și ale maselor largi. Aceste cadre au adus un suflu proletar 

viu în rîndurile partidului, constituind un nucleu viguros al P.C.R. Ele au 

impulsionat maturizarea partidului comunist și îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor pregătitoare ale revoluției în România. 

Luptele din ianuarie-februarie 1933 au demonstrat în mod 

convingător combativitatea revoluționară a clasei muncitoare din 

România. În focul acestor lupte muncitorimea a dovedit marile sale 

energii revoluționare, curajul, abnegația, spiritul de sacrificiu proprii 

proletariatului. În condițiile regimului de teroare, sub starea de asediu și 

în bătaia mitralierelor, muncitorii ceferiști au dat nepieritoare pilde de 

combativitate revoluționară și eroism proletar. 

Exemplul tenacității și consecvenței revoluționare ale 

muncitorimii, dat în februarie 1933, subliniază rolul clasei muncitoare 

de hegemon, de avangarda în lupta maselor de exploatați și asupriți din 

întreaga țară, în activitatea tuturor elementelor democratice, progresiste. 

Manifestările de solidaritate ale maselor populare din cele mai 

diferite categorii sociale cu muncitorimea ceferistă și petrolistă erau o 

dovadă întemeiată a stimei pe care o cîștigase clasa muncitoare și arătau 

creșterea autorității sale politice în rîndul celorlalte clase și pături 

sociale. 

Solidaritatea manifestată în timpul luptelor din 1933 și al 
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procesului conducătorilor acestor lupte de către masele populare 

aparținînd țărănimii, păturilor mijlocii — intelectuali, meseriași, 

funcționari, pensionari ș.a. — constituie mărturia atracției pe care a 

exercitat-o clasa muncitoare ca avangardă a luptelor maselor largi 

populare împotriva politicii burghezo-moșierești, care leza grav 

interesele lor vitale. 

Ridicîndu-se împotriva înrobirii țării de către monopolurile 

imperialiste și dependenței politice de marile state capitaliste, clasa 

muncitoare s-a dovedit a fi stegarul luptei poporului român pentru 

independența patriei, pentru suveranitatea României. În timpul acestor 

lupte, clasa muncitoare a demonstrat că reprezintă aspirațiile întregului 

popor și e capabilă să-și îndeplinească rolul de conducător al destinelor 

țării. 

Luptele ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933 au 

fost urmate de consolidarea partidului comunist, de creșterea 

organizațiilor comuniste, de un aflux al oamenilor muncii spre 

organizațiile de masă conduse de P.C.R. 

Activitatea acestor organizații democratice, cuprinzînd 

reprezentanți din diferite categorii sociale, a luat un avînt imediat după 

luptele din 1933; masele au impus-o și au susținut-o prin manifestații de 

stradă, prin greve de protest, ieșiri demonstrative și adunări publice a 

mii și mii de oameni ai muncii aparținînd celor mai diferite categorii 

sociale. 

Referindu-se la eroicele lupte muncitorești din 1933 din 

România, mișcarea comunistă internațională le dădea o înaltă apreciere: 

„Luptele din februarie, conduse de partidul comunist și de 

sindicatele revoluționare pe baza frontului, unic organizat de jos, au 

dovedit nu numai autoritatea colosală și influența mare a partidului, dar 

au arătat și legătura sa cu cele mai largi mase populare. 

Prin întărirea sa, partidul și-a croit drum spre masele proletare 

cele mai importante, pe care le-a antrenat și le-a condus în luptă”.1 

Luptele muncitorimii române, fiind prima mare ridicare în 

Europa a proletariatului, la scurtă vreme după venirea lui Hitler la 

putere, s-au înscris printre marile evenimente cu larg răsunet 

 
1 Kommunisticeskii Internațional nr. 13–14 din 1933. 
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internațional. Întinsa arie geografică a ecoului internațional al luptelor 

revoluționare din România (în țări ale Europei, Americii, Asiei, Africii) 

demonstrează caracterul larg popular al acestor lupte. Acest ecou a 

crescut direct proporțional cu semnificația politică pe care luptele din 

România au avut-o pentru numeroase țări ale lumii, mai ales din 

Europa, unde la ordinea zilei se aflau frămîntări, căutări și stabilirea de 

căi pentru îndepărtarea de către mase a pericolului hitlerist, a noi 

conflagrații agresive mondiale. 

Exemplul și aportul muncitorimii române la cauza comună a 

proletariatului și forțelor democratice din celelalte țări au stat la temelia 

atașamentului și sprijinului internaționalist al clasei muncitoare și al 

maselor largi de peste hotare. 

Luptele muncitorimii române din 1933 au avut răsunet în 

mișcarea comunistă și muncitorească internațională, atît prin importanța 

lor politică cît și prin contribuția experienței clasei muncitoare din 

România la îmbogățirea și înnoirea formelor și metodelor de luptă 

revoluționară. Realizarea Frontului unic muncitoresc în principalele 

detașamente proletare a avut o semnificație care depășea granițele 

mișcării muncitorești din România. În timp ce unii lideri ai social-

democrației internaționale cultivau resemnarea în fața ofensivei fasciste 

în țările Europei, luptele muncitorimii din România erau date drept 

argument concludent pentru forța și capacitatea de care dispunea clasa 

muncitoare, pentru acțiuni politice de amploare. 

Consecințele pozitive ale luptelor din 1933, creșterea 

prestigiului și capacității de luptă ale clasei muncitoare și Partidului 

Comunist Român au dovedit justețea orientării generale a mișcării 

revoluționare din România, iar evoluția luptelor de clasă și antifasciste 

în următoarea etapă avea să le confirme. 
 
 

TRĂSĂTURILE SITUAȚIEI ECONOMICE ȘI  SOCIAL-

POLITICE ALE ROMÂNIEI (1933–1937) 
 

În perioada cuprinsă între anii 1933–1938 viața economică și 

politică a României a cunoscut o activizare generală. Economia 

României, după ieșirea din criză, a crescut continuu atingînd în anii 
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1936–1938 cel mai înalt nivel întîlnit în epoca orînduirii burghezo-

moșierești. 

Astfel, între 1933–1938 producția minereului de fier a crescut 

de zece ori, cea de fontă de 60 de ori, s-a dublat producția de oțel, 

precum și puterea instalată și producția uzinelor electrice. Producția 

de petrol a atins nivelul cel mai înalt din anii regimului burghezo-

moșieresc, 8 703 497 de tone. 

S-a înregistrat o însemnată creștere a volumului investițiilor 

în ramurile industriei chimice, metalurgice și petroliere. Volumul 

total al investițiilor a crescut de la 38 829 000 000 lei în 1933 la 46 

275 399 000 lei în 1937. În același timp a cunoscut o continuă 

creștere și forța motrice. Numai în industria prelucrătoare a sporit de 

la 529 968 C.P. în 1933 la 722 658 C.P. în 1937. 

S-a accentuat procesul de concentrare a capitalului și a 

producției, îndeosebi în industria grea extractivă și prelucrătoare, de 

formare a monopolurilor, care încep să joace un rol dominant în viața 

economică și politică a țării. Potrivit datelor oficiale, numărul 

monopolurilor a crescut din 1933 pînă în 1938 de trei ori. În anul 1937, 

în urma decretului pentru reglementarea cartelurilor, erau înscrise la 

Ministerul Economiei Naționale 98 de carteluri, 94 de carteluri (4 au 

fost dizolvate) controlau aproape 50% din societățile industriale din țară, 

dețineau circa 50% din capitalul investit în întreaga industrie a 

României, 53% din forța motrice și dispuneau de aproximativ 25% din 

producție. Principalele ramuri ale industriei românești se aflau în mîna și 

sub controlul cartelurilor. Astfel, în industria metalurgică ele controlau 

98% din capitalul investit, 86% din forța motrice și dețineau 44% din 

producție. Dețineau poziții importante în industria chimică, a 

materialelor de construcții, în industria sticlei, hîrtiei, cimentului, 

zahărului etc. Aria de acțiune a acestor monopoluri nu depășea cadrul 

național decît în foarte mică măsură, capacitatea lor de extindere pe 

piețe externe fiind anulată de locul României în concertul țărilor 

capitaliste, de a fi, în continuare, obiect al dominației și al disputelor 

monopolurilor imperialiste, al marilor puteri. 

Alături de creșterea forței monopolurilor, în cadrul economic al 

României din această perioadă se manifestau o serie de fenomene care 

se oglindesc în extinderea sferei de acțiune a capitalismului de stat, 
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accentuarea tendinței de a investi mari capitaluri în industria grea, 

intensificarea măsurilor de creare a unei industrii de armament în scopul 

apărării țării și mărirea progresivă a volumului de produse finite 

exportate, în raport cu perioada precedentă. 

Politica de credit dusă de Banca Națională a României și de 

celelalte cîteva mari bănci (Banca Românească, Banca de Credit 

Român, Banca Comercială, Italiană și Română și Societatea Bancară 

Română) care controlau sistemul de credit și — prin acesta — industria 

și întreaga viață economică a țării a contribuit la accelerarea procesului 

de concentrare și centralizare a capitalurilor. Aceste bănci dețineau un 

sfert din capitalul celor 543 de bănci existente în România în 1937, 

controlau 50% din fondurile de lucru și 45% din totalul plasamentelor. 

Înviorarea producției materiale nu s-a extins și asupra 

agriculturii, unde rămășițele semifeudale continuau să frîneze 

dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor de producție, agricultura 

rămînînd domeniul cel mai slab al economiei românești. Marii 

moșieri, care încă dețineau suprafețe întinse, erau dezinteresați în 

reorganizarea și ridicarea producției agricole. Utilizau inventarul 

înapoiat și redus al țărănimii. La o suprafață arabilă de 13 897 822 ha 

existau numai 4 000 de tractoare fizice, 18 886 batoze, 2 264 977 

pluguri, 72 535 semănători și 1 480 507 grape de fier. Slaba înzestrare 

a agriculturii făcea ca România să fie considerată printre țările cu o 

scăzută producție agricolă. 

Procesul de diferențiere a țărănimii se adîncea continuu, iar 

numărul celor care își pierdeau pămîntul în favoarea moșierilor și 

chiaburilor era în continuă creștere. 

Dezvoltarea economică a țării era frînată și de natura 

legăturilor capitalului străin, legături de subordonare economică, 

ceea ce determina însușirea de către cercuri imperialiste a unei 

importante părți a venitului național produs prin truda poporului 

român. Potrivit unor calcule estimative, în anul 1937 capitalul străin 

reprezenta 87,3 miliarde lei, fiind depășit pentru prima dată primul 

război mondial de capitalul românesc, care reprezenta 93,5 miliarde 

lei. Cu toate acestea, în anul 1938, principalele bănci, societăți de 

transporturi și asigurări, principalele ramuri industriale se aflau sub 

controlul capitalului anglo-franco-american. În această perioadă, 
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capitalul german avea o participare neînsemnată. De pildă, în 

industria petrolului era reprezentat în trei mici întreprinderi, cu totul 

lipsite de importanță. Lupta pentru supremație în sud-estul european 

între capitalul german pe de o parte și capitalul anglo-franco-

american pe de altă parte se manifestă mai ales în domeniul 

comerțului exterior. 

Schimbările produse în structura economiei românești se 

oglindesc și în evoluția comerțului exterior. Se observă o deplasare 

incipientă a importului de materii prime, concomitent cu creșterea 

treptată a exportului unor produse finite. Importante relații 

comerciale întreține România cu statele din bazinul dunărean, 

precum și cu Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Italia. 

Peste 70% din autovehicule, tractoare erau importate din Statele 

Unite ale Americii. Din Germania, țară cu valută slabă, importul era 

destul de redus, de numai 9%. 

Dacă importul României era îndreptat spre țări cu monedă 

forte (S.U.A., Franța, Anglia), în schimb exportul, datorită 

condițiilor concrete, era îndreptat spre țări cu monedă slabă, ca 

Germania, Italia, țările bazinului dunărean și altele. Pentru 

produsele românești, petroliere, cereale, animale, piața țărilor cu 

monedă forte era practic închisă. Aceasta aducea însemnate 

prejudicii economiei naționale. Faptul că Franța și Anglia au 

manifestat dezinteres față de mărfurile românești, concurența, 

precum și alți factori interni și externi au contribuit la anumite 

deplasări ale exportului României spre Germania și Italia. 

Accentuarea, dezvoltării economiei pe cale monopolistă a 

fost însoțită în special de consolidarea oligarhiei financiare, 

intensificarea exploatării și pauperizării maselor muncitoare de la 

orașe și sate. În evoluția sa, întreaga economie a țării a suferit 

influența conjuncturii internaționale, cu atît mai mult cu cît 

România, dat fiind stadiul de dezvoltare a forțelor sale de producție, 

continua să rămînă legată economicește și politicește de marile 

puteri capitaliste, exercitînd o directă înrîurire asupra vieții politice 

interne. 

Față de radicalizarea maselor, de răsunetul pe care l-a avut în 

viața politică a țării, în rîndul tuturor oamenilor muncii ridicarea la 
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luptă, în ianuarie-februarie 1933, a principalelor detașamente 

muncitorești, clasele dominante căutau să asigure stabilitatea 

regimului burghezo-moșieresc, printr-o politică de îngrădire a 

libertăților democratice, a drepturilor cetățenești și de încălcare a 

prerogativelor parlamentului. 

Întronarea fascismului în Germania și recrudescența 

reacțiunii, a organizațiilor fasciste au ridicat în fața tuturor claselor 

și categoriilor sociale, a întregului popor probleme de importanță 

hotărîtoare pentru destinele României. 

Germania hitleristă și statele revizioniste care gravitau în jurul 

său au devenit principala primejdie pentru soarta poporului român, 

pentru independența și existența națională a României. Desfășurarea 

istorică a evenimentelor a pus ca datorie națională supremă a tuturor 

partidelor, grupărilor și personalităților democratice, progresiste, 

patriotice lupta împotriva pericolului hitlerist, a organizațiilor 

fasciste, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, a 

culturii înaintate, a independenței naționale. 

Poziția față de aceste probleme, împletită cu atitudinea față 

de contradicțiile dintre diferitele puteri imperialiste pentru 

menținerea sau atragerea României în sfera lor de influență, a 

dominat întreaga viață politică a țării, a determinat ascuțirea 

contradicțiilor politice interne, regrupări ale forțelor politice, crearea 

de dizidențe de stînga și de dreapta în partidele burgheze. 

Procesul de măcinare a forțelor și autorității partidelor 

burgheze a fost alimentat de însuși regele Carol al II-lea. El urmărea 

ca printr-o serie de manevre și combinații de culise să scindeze 

aceste partide și să le slăbească pentru ca apoi, declarîndu-le lipsite 

de orice valoare politică și morală, să deschidă calea spre 

instaurarea dictaturii personale. Consecințele divergențelor din 

interiorul fiecărui partid s-au reflectat în slăbirea principalelor 

partide burgheze, fărîmițarea lor și crearea de dizidențe. Astfel, în 

partidul liberal au avut loc numeroase neînțelegeri între partizanii 

lui Dinu Brătianu, președintele partidului, care urmărea să 

guverneze și să domine viața economică a țării fără amestecul 

cercurilor palatului, și partizanii lui Gh. Tătărăscu, șeful guvernului, 

care se situa pe linia unei strînse conlucrări cu Carol al II-lea. Ca 
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urmare, șeful guvernului a înființat, în cadrul partidului, grupările 

opoziționiste sub denumirea de „Păreri libere” și „Grupul H” pe 

care Dinu Brătianu însă nu le-a recunoscut. În realitate partidul 

liberal era scindat, iar dizidența liberală condusă de Gh. Brătianu 

accentua dezbinările din P.N.L. Nu mai puțin ascuțite erau 

disensiunile din rîndul partidului național-țărănesc, mai evident 

manifestîndu-se acelea dintre elementele antifasciste cu tendințe 

democratice și cele care aparțineau aripii drepte a partidului, 

predispus la compromisuri cu grupările fasciste interne. 

Ca urmare a acestor disensiuni, la începutul anului 1937 s-au 

conturat în sînul partidului național-țărănesc trei curente și opinii 

distincte. Unul dintre aceste curente, în frunte cu dr. N. Lupu, Petre 

Andrei, Dem. Dobrescu și alții, manifesta o vizibilă tendință 

general-democratică. Alt curent, care se intitula „Centrul”, în frunte 

cu Armand Călinescu, Potîrcă și Costăchescu, ocupa o poziție 

oscilantă, pronunțîndu-se pentru reprimarea fasciștilor legionari și 

acceptînd ideea colaborării cu gruparea din jurul regelui. 

În sfîrșit, un al treilea curent, al așa-numiților 

„Intransigenți”, în frunte cu Maniu, era contra colaborării cu 

cercurile palatului, nu excludea înțelegeri limitate cu organizații de 

stînga și de extremă dreaptă, urmărind constituirea unui guvern 

exclusiv al P.N.Ț. 

Divergențele din sînul partidului au afectat și latura sa 

organizatorică, ducînd în martie 1935 la desprinderea din P.N.Ț. a 

unei fracțiuni condusă de Al. Vaida-Voevod, situată la extrema 

dreaptă a P.N.Ț., care a luat denumirea de „Frontul Românesc”. 

Această fracțiune legată de camarila regală a manifestat treptat o 

orientare profascistă. Printre partidele politice burgheze care se 

situau pe poziție antihitleristă se numărau și Partidul Radical 

Țărănesc condus de Grigore Iunian, Partidul Conservator 

Democrat–Filipescu, Partidul Național-Democrat–Iorga, Partidul 

Maghiar etc. 

Paralel cu ciocnirile de interese care aveau loc între marile 

partide burgheze și cu disensiunile din interiorul lor s-au adîncit și 

divergențele din sînul taberei fasciste, al căror rezultat a fost 

desprinderea din Garda de fier a unei noi grupări fasciste, 
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„Cruciada Românismului”, orientată spre fascismul italian. Din 

rîndul organizațiilor fasciste făceau parte: Garda de fier, Cruciada 

Românismului, Partidul Național Creștin, Frontul Românesc și 

Partidul German, iar printre grupările profasciste se numărau: Liga 

Agrară a lui Argetoianu și Partidul Liberal–Gh. Brătianu. 

În această perioadă Garda de fier a reușit să se impună ca 

partid în viața politică a țării, fără ca ea să reprezinte o forță politică 

în stare sa aducă imediat și singură vreo schimbare în cursul politicii 

interne și externe a țării și neconstituind un pericol acut pentru 

acapararea puterii și orientarea vieții politice românești. 

Cu toată creșterea contradicțiilor din viața politică internă, 

între anii 1933 și 1937 se constată, în timpul cabinetelor național-

liberale, o relativă stabilitate guvernamentală, față de perioada 

precedentă. Acestea au promovat o politică îndreptată constant 

împotriva mișcării muncitorești, a organizațiilor democratice și 

comuniste. Aproape întreaga perioadă a fost dominată de guvernul 

tinerilor liberali prezidat de Gh. Tătărăscu. Față de organizațiile 

extremei drepte și în special față de manifestările și ascensiunea 

Gărzii de fier, care fusese dizolvată de către cabinetul precedent, 

prezidat de I. G. Duca, guvernul Gh. Tătărăscu a adoptat o 

atitudine concesivă. 

El, ca de altfel și regele Carol al II-lea, urmărind să țină în 

subordine Garda de fier și s-o folosească la nevoie ca forță de șoc 

împotriva mișcării comuniste și muncitorești, i-au tratat de regulă 

pe legionari cu îngăduință, acordîndu-le chiar sprijin în anumite 

momente. Pe măsură ce Garda de fier se apropia de Germania 

hitleristă și creștea tendința ei de a acapara puterea, guvernul 

Tătărăscu și regele, mai ales după 1936, preconizau măsuri de 

reprimare a acestei organizații. 

Cabinetul prezidat de Tătărăscu a permanentizat regimul 

stării de asediu și cenzură și a guvernat în cea mai mare parte prin 

decrete-legi, ceea ce însemna o substituire parțială a activității 

parlamentare propriu-zise. 

Concomitent cu folosirea metodelor represive, guvernul 

Tătărăscu a apelat adesea și la tactica promisiunilor, iar sub 

presiunea maselor și a tendinței lor de a se integra într-un front 
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democratic general a făcut și unele concesii economice și politice 

muncitorimii și activității democratice, ușurînd totodată, dar numai 

pentru moment, povara datoriilor agricole prin aplicarea măsurii de 

conversiune a acestora. 

Cu toate disensiunile în problemele politice interne, 

principalele partide și grupări politice ale claselor dominante se 

situau permanent în politica externă pe platforma comună a 

orientării spre Franța și Anglia, care jucau un rol principal în 

acțiunea politică de menținere a statu-quo-ului european. 

După reînvierea militarismului german și accentuarea 

primejdiei de expansiune a hitlerismului spre răsărit, politica externă 

a României s-a menținut pe linia consolidării legăturilor cu Franța, 

Anglia, statele Micii înțelegeri și Înțelegerii Balcanice. În politica 

externă România a devenit un factor activ în lupta pentru crearea 

unui sistem de securitate colectivă în Europa. Ea a susținut activ 

definiția agresiunii propusă de U.R.S.S. la Liga Națiunilor și a fost 

unul dintre primii semnatari ai convențiilor din iulie 1933, încheiate 

la Londra, convenții prin care nici o considerație de ordin politic, 

economic sau militar nu îndreptățea vreun stat să încalce cu forța 

armată teritoriul aflat sub autoritatea statelor respective. Cultivarea 

permanentă a relațiilor de bună vecinătate a constituit de asemenea 

un principiu de bază al politicii externe românești. România a 

îmbunătățit în acești ani vechile sale relații cu statele limitrofe și a 

normalizat raporturile diplomatice cu U.R.S.S. Acțiunile 

diplomației românești în vederea strîngerii legăturilor cu U.R.S.S. 

au mers pînă la elaborarea proiectului unui pact de asistență 

mutuală, care urma să reglementeze, pe baza respectării reciproce a 

independenței și suveranității, ajutorul reciproc între cele două state, 

în ipoteza că una din ele ar fi devenit victima agresiunii. În politica 

externă a României un rol principal l-a avut Nicolae Titulescu, care, 

descifrînd pericolul agresiunii hitlerismului și revizionismului 

pentru pacea lumii, a militat consecvent, în fruntea unui mare număr 

de personalități politice, împotriva acestui pericol intern și 

internațional. Activitatea sa diplomatică a sprijinit în mod obiectiv 

lupta poporului român împotriva revizionismului și fascismului, 

pentru menținerea păcii, a independenței naționale și a integrității 
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teritoriale a României. Cercurile guvernante au continuat să mențină 

politica externă a României pe o platformă comună cu politica 

anglo-franceză și după înlăturarea lui Titulescu din guvern, dar în 

această perioadă, datorită evoluției situației politice internaționale, 

ele au acționat contradictoriul, căutînd să piloteze între interesele 

marilor puteri, să evite o angajare politică față de Germania 

hitleristă. 

În aceste împrejurări interne și internaționale, în fața clasei 

muncitoare se aflau sarcini de mare răspundere pentru destinele 

istorice ale poporului. Odată cu creșterea primejdiei pentru 

independența patriei amenințată de Germania hitleristă și agentura 

sa fascistă din România era acută necesitatea ralierii în jurul clasei 

muncitoare a tuturor forțelor interesate. În funcție de situația 

obiectivă economică și social-politică, de conjunctura 

internațională și de creșterea primejdiei hitleriste, revizioniste, în 

fața Partidului Comunist Român se afla sarcina stabilirii tacticii, a 

metodelor și formelor de organizare și acțiune, pentru mobilizarea 

maselor largi la crearea unui front comun al tuturor forțelor 

interesate în apărarea libertăților democratice, a păcii și 

independenței patriei. 
 
 

ACTIVITATEA P.C.R. PENTRU ÎNTĂRIREA RÎNDURILOR 

SALE ȘI REALIZAREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESC 

(1933–1938) 
 

Mobilizarea maselor muncitoare în frontul larg al forțelor 

populare, patriotice, antifasciste impunea cu precădere înfăptuirea 

unității de acțiune a clasei muncitoare. Pe temelia frontului unic 

al proletariatului putea avea consistență o largă concentrare de 

forțe democratice, antifasciste. În situația în care P.C.R. continua 

să activeze în condițiile grele ale ilegalității, iar P.S.U. și P.S.D. 

activau în legalitate, se cerea din partea fiecărui partid găsirea 

căilor și metodelor de conlucrare, întreprinderea de acțiuni și 

chiar eforturi pentru apropierea și înțelegerea reciprocă, spre a 

realiza un front comun al tuturor forțelor muncitorești. 
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După 1933 Partidul Comunist Român a acționat în direcția 

întăririi capacității sale de luptă. Organizațiile locale ale partidului, 

comitetele sale județene și regionale din București, Transilvania, 

Moldova, Oltenia, Bucovina, Banat, Basarabia, Dobrogea ș.a. au 

reușit să îndrepte tot mai mult activitatea spre problemele vitale ale 

clasei muncitoare. 

În iulie 1933 partidul comunist avea 315 organizații de 

partid cu legături permanente în atelierele și depourile C.F.R., 

întreprinderi ale industriei petrolului, mine de cărbuni și aur, uzine 

ale industriei metalurgice, întreprinderi ale transportului naval, 

fabrici textile, întreprinderi ale industriei alimentare ș.a. 

În Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în 

conducerile centrale ale organizațiilor de masă, în comitetele 

regionale ale P.C.R. vor promova elemente muncitorești, 

revoluționari căliți în numeroase lupte, legați de mase și cunoscători 

ai maselor. Aceștia vor îmbunătăți treptat compoziția conducerilor 

centrale și locale, consecințele remarcîndu-se în activitatea concretă 

desfășurată în rîndurile maselor. În secretariatul partidului din țară și 

în Biroul Politic aflat la Moscova continuau să existe elemente rupte 

de realitățile țării, necunoscătoare ale mișcării revoluționare din 

România: Ștefanski (1933–1934), Boris Stefanov (1936–1939), 

Foriș (după 1937). În Comitetul Central și în conducerile 

organizațiilor de masă sau revoluționare sînt mereu mai prezenți 

activiști ca: Ilie Pintilie, Mihai Diaciuc-Dăscălescu, Constantin 

David, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 

Simion Bughici, Ion Popescu-Puțuri, Alexandru Sencovici, 

Constantin Agiu, Gheorghe Stoica, Josza Bella, Leonte Răutu, 

Constantin Trandafirescu, Costache Țiulescu, Vasile Vîlcu și alții. 

Desfășurarea activității partidului comunist într-o legătură 

mai strînsă cu muncitorimea, pe probleme concrete privind nivelul 

de trai și libertățile democratice, învingerea unor manifestări 

sectariste, stîngiste din practica vieții de partid, au contribuit la 

realizarea unei prezențe mai eficiente a partidului în masa 

muncitorilor, au determinat o mai bună cunoaștere a preocupărilor 

lor. Acestea au dat posibilitatea partidului să întreprindă o serie de 

noi măsuri în direcția realizării unității de acțiune. În acest scop, 
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P.C.R., simultan cu activitatea de front unic desfășurată în rîndurile 

muncitorimii, s-a adresat în mai multe rînduri conducerii P.S.D. și 

P.S.U., precum și organizațiilor locale ale acestor partide, cu 

propunerea de a încheia acorduri de front unic, pe baza unui 

program minimal de revendicări (condiții mai bune de muncă și trai, 

lupta contra pericolului fascist, pentru apărarea libertăților 

democratice, a independenței României ș.a.). La rîndul lor, P.S.U. și 

P.S.D. au făcut propuneri de front unic, care, deși cuprindeau unele 

prevederi diferite de acelea ale P.C.R., permiteau realizarea unei 

înțelegeri comune. 

Popularizarea ideilor de unitate muncitorească s-a desfășurat 

prin intermediul coloanelor presei acestor partide, printr-o bogată 

literatură legală și ilegală a P.C.R., în cadrul a numeroase adunări, 

conferințe și congrese muncitorești. 

Lupta pentru unitatea de acțiune antrena mase tot mai largi, 

cîștiga teren în fiecare zi, determinînd schimbări de poziție la unii 

lideri social-democrați. Tactica reformistă și poziția obstrucționistă 

a șefilor oportuniști ai P.S.D. față de propunerile de front unic 

întîmpinau reacția crescîndă a unor cadre și a membrilor propriului 

partid. Numeroși muncitori, cadre social-democrate și chiar întregi 

organizații ale P.S.D. (Ploiești, Cluj, Galați, Tg. Mureș, Chișinău) se 

pronunțau pentru realizarea unității de acțiune. În martie 1933, un 

grup de membri ai P.S.D. în frunte cu Constantin Popovici s-au 

desprins din partid și în august același an s-au unit cu partidul 

socialist independent, care în urma unificării și-a schimbat titulatura 

în partidul socialist unitar. În aceste împrejurări, s-a produs o 

regrupare a forțelor în însăși conducerea P.S.D., unde o parte se 

pronunța deschis pentru Frontul unic muncitoresc, avînd de 

înfruntat rezistența liderilor reformiști de dreapta. 

În contextul activității pentru organizarea unor acțiuni 

comune, un loc important l-au ocupat propunerile P.C.R. și P.S.D. 

din noiembrie 1933 pentru participarea în alegerile parlamentare a 

tuturor forțelor muncitorești pe o listă unică, pentru un front comun 

electoral. Divergențele de păreri din cadrul discuțiilor ce au avut loc 

între P.S.U. și P.S.D. a făcut imposibilă realizarea acordului necesar 

care ar fi permis cîștigarea unor locuri de deputați muncitori în 
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parlament; înfrîngerea suferită în alegeri a fost o lecție importantă 

pentru partidele muncitorești, desprinzîndu-se unele concluzii 

prețioase pentru activitatea de viitor în direcția făuririi Frontului 

unic muncitoresc, a concentrării forțelor democratice. 

În cursul anului 1934, propunerile reciproce și tratativele de 

front unic se desfășurau pe o linie ascendentă, ceea ce a dus la 

închegarea, în octombrie 1934, a unui front comun de luptă Între 

P.S.U., Liga Muncii și Comitetul național antifascist pe baza unui 

program minimal de revendicări. 

Comitetul de coordonare „Frontul unic” al celor trei 

organizații a pregătit și desfășurat acțiuni pe plan local și chiar pe 

întreaga țară. Un loc important în cadrul acestor acțiuni l-a avut 

întrunirea din sala „Marna” din București convocată pentru 25 

octombrie 1934, interzisă în ultimul timp de autorități și care s-a 

transformat într-o puternică manifestație de stradă, scandîndu-se 

lozinci în favoarea Frontului unic muncitoresc, împotriva 

pericolului fascist; manifestările sale au dat imbold luptei clasei 

muncitoare și au creat premise pentru extinderea acțiunii pînă la 

organizații ale P.S.D. Organizații ale P.C.R., P.S.U. și P.S.D. din 

București, Brașov, Galați, Cluj, Ploiești, Piatra Neamț, Tr. Severin, 

Iași, pe baza unor acorduri locale, au acționat în front unic în 

numeroase ocazii (greve, alegerile la camera de muncă, lupta pentru 

dreptul de organizare și întruniri, împotriva stării de asediu și a 

cenzurii, împotriva scumpetei, contra pericolului fascist etc.). 

Spiritul tot mai favorabil unității de acțiune din cadrul mișcării 

muncitorești a imprimat o linie combativă și Congresului 

Confederației Generale a Muncii (octombrie 1934). Acesta a 

dezbătut o serie de probleme vitale ce interesau clasa muncitoare 

pentru cucerirea revendicărilor proletariatului, împotriva pericolului 

fascist, a războiului imperialist și a preconizat măsuri menite să 

ducă la întărirea organizațiilor sindicale. La Congres s-a făcut 

puternic simțită poziția multor delegați pentru realizarea frontului 

unic. Tot în octombrie 1934 a fost încheiat un protocol de front unic 

între delegațiile C.C. al P.C.R. și C.E. al P.S.D., ceea ce dădea 

posibilitate pentru extinderea colaborării între partidele 

muncitorești. Realizarea în această perioadă a unor acțiuni comune 
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ale partidului comunist cu partidul socialist unitar, cu unele 

organizații ale P.S.D. întărea unitatea și combativitatea clasei 

muncitoare, influența ei în viața politică a țării. 

Dizolvarea de către autoritățile burghezo-moșierești în 

noiembrie 1934 a Comitetului de conducere al „Frontului unic”, ca 

și a altor organizații muncitorești și de masă legale, a lovit în 

acțiunile de unitate muncitorească, a pus noi piedici în dezvoltarea 

și materializarea deplină a acestor idei. 

Cu toate acestea, mai ales în anul 1934, condițiile interne și 

internaționale concurau mai mult ca oricînd pentru înfăptuirea 

unității de acțiune. În această direcție o activitate pozitivă a 

desfășurat M. Gh. Bujor, militant de seamă al mișcării noastre 

muncitorești. Totuși frontul unic pe scara întregii țări n-a putut fi 

realizat. Îngrădirilor și terorii autorităților burghezo-moșierești li se 

adăugau greutățile din propriile rînduri ale mișcării muncitorești. 

Cauzele perpetuării sciziunii în rîndurile clasei muncitoare au 

fost multiple. Ele se datorau în mare parte deosebirilor de păreri ce 

stăteau la baza celor trei partide — P.C.R., P.S.U., P.S.D. — asupra 

problemelor revoluției și căilor ei, a alianțelor cu diferite partide sau 

grupări politice burgheze. Atitudinea obstrucționistă a liderilor 

reformiști din P.S.D. care, între altele, condiționau realizarea unității 

de acțiune de acceptarea în întregime de către P.C.R. și P.S.U. a 

principiilor și tacticii social-democrate a constituit una din cauzele 

principale. La rîndul său, P.S.U., deși s-a dovedit a fi mai elastic 

decît P.S.D. în tratativele de front unic și a întreprins măsuri în 

această direcție, condiționa înfăptuirea lui de legalizarea P.C.R., 

ceea ce practic era irealizabil atunci. Propaganda pentru front unic 

însoțită uneori de lozinci nerealiste (autodeterminarea națională pînă 

la despărțirea de stat, soviete în România), calificarea eronată a 

social-democraților ca social-fasciști, a socialiștilor unitari ca cei 

mai periculoși „agenți ai burgheziei” în rîndurile muncitorilor etc. 

au constituit frîne cu implicații în apropierea între partidele 

muncitorești și nu slujeau tratativelor, ducînd în ultimă instanță la 

întreruperea lor. 

La aceasta se adaugă și sectarismul unor cadre stîngiste din 

partidul comunist, care considerau că închegarea frontului unic 
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trebuie făcută numai în organizațiile de jos, desconsiderînd cele 

două partide în ansamblul lor și opunînd deseori organizațiile locale 

conducerilor acestora. 

Deasupra greutăților de tot felul, din cadrul mișcării 

muncitorești sau din afara ei, organizațiile de partid, numeroase 

cadre comuniste, socialiste și social-democrate au desfășurat o 

activitate permanentă de apropiere, de cunoaștere reciprocă, de 

înțelegere în realizarea frontului unic pe diferite probleme vitale ale 

clasei muncitoare, ale poporului român. 

Ținînd seama de aceste împrejurări, P.C.R. în plenarele din 

1935 și 1936, analizînd activitatea partidului, a stabilit sarcini noi în 

domeniul organizatoric și politic, în problemele, muncii în sindicate, 

ale frontului unic și ale organizațiilor de masă. 

Sub influența clasei muncitoare care dezaproba politica 

reformistă, congresele regionale ale P.S.D. din 1935 și Congresul 

său General din 1936, precum și conferința P.S.U. din 1935, au 

trebuit să-și revizuiască poziția ținînd cont de atmosfera și spiritul 

majorității delegaților care s-au pronunțat prin rezoluții pentru 

acțiuni comune muncitorești, contra organizațiilor fasciste, pentru 

drepturi și libertăți democratice. 

Comuniștii, în scopul dezvoltării acțiunilor de unitate 

muncitorească, și-au intensificat activitatea din cadrul Confederației 

Generale a Muncii. În activitatea sa, partidul comunist a trebuit să țină 

seama de posibilitățile reduse și limitele activității sindicatelor unitare, 

care acționau ilegal, cu un număr mereu mai restrîns de muncitori. 

Activitatea paralelă a sindicatelor revoluționare (unitare), a 

sindicatelor C.G.M. și socialist-independente cu organele lor 

centrale: Consiliul General al Sindicatelor Unitare, Confederația 

Generală a Muncii și respectiv Comisia Generală a Sindicatelor 

Independente, menținea dezbinată mișcarea sindicală și se 

răsfrîngea în mod negativ asupra luptelor muncitorești. În anii 

1935–1936, pe baza indicațiilor juste ale P.C.R. și a unor înțelegeri 

cu C.G.M., la care s-a raliat și P.S.U., membrii fostelor sindicate 

unitare și independente au trecut treptat în cadrul sindicatelor 

afiliate la Confederația Generală a Muncii. Consiliul General al 

Sindicatelor Unitare s-a autodizolvat. Elementele revoluționare din 
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fostele sindicate unitare au adus în rîndurile C.G.M. o stare de spirit 

mai combativă, au influențat dinăuntrul sindicatelor și au 

impulsionat curentul de unitate care anima mase de muncitori. 

Prezența, de fapt, începînd din 1935–1936, a unei singure 

organizații sindicale într-o întreprindere sau pe profesie, o singură 

uniune pe ramură și un sigur organ sindical pe țară — C.G.M. — a 

dat posibilitatea înmănuncherii forțelor muncitorimii din sindicate 

pentru acțiunile revendicative și cu caracter politic, antifascist 

îndeosebi. 

Pînă în 1938, cînd a fost dizolvată, C.G.M. a funcționat ca 

unica centrală sindicală din România și concentra mai mult de 

80 000 de membri, organizați în 310 sindicate, grupate în 14 uniuni 

sindicale. 

O puternică tribună pentru apărarea intereselor clasei 

muncitoare, pentru unitatea de acțiune a proletariatului au constituit-

o congresele uniunilor sindicale din 1936 și cu deosebire Congresul 

Uniunii Generale a Sindicatelor ceferiste. La acest congres, delegații 

sindicatelor Uniunii C.F.R. au ales o conducere alcătuită din 

comuniști și sociali-democrați care se situau pe poziții 

revoluționare. Exemplul Uniunilor sindicale muncitorești a fost 

urmat de sindicatele și asociațiile profesionale ale funcționarilor, 

micilor meseriași etc., care în anii 1936–1938 au desfășurat acțiuni 

comune și combative pentru apărarea intereselor lor. 

În anii 1934–1938, au avut loc numeroase acțiuni în front 

unic în rîndurile minerilor din Valea Jiului, metalurgiștilor din 

Reșița, muncitorilor din porturile Galați, Constanța, Brăila pentru 

încheierea contractului colectiv. Sub semnul unității muncitorești s-

au desfășurat o serie de mari greve în București, Timișoara, Ploiești, 

Arad, Iași, Cluj, Buhuși, Tg. Mureș, Craiova, Brașov, Bacău etc. 

O permanentă agitație a fost semnalată în rîndurile muncitorilor 

ceferiști, mai ales pe tema salariilor și împotriva modificării unor 

articole din statutul C.F.R., prin care se restrîngea dreptul lor de 

organizare și luptă. După datele oficiale ale vremii, între anii 1934–

1938 au avut loc 1 368 conflicte colective de muncă, afectînd un 

număr de 6 796 de întreprinderi cu 488 429 de salariați. Din aceste 

conflicte, după aceleași date, 330 s-au transformat în greve care 
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însumau 838 768 de zile de lucru. Rezultatul luptelor este oglindit 

și de cele 592 contracte colective încheiate între muncitori și 

capitaliști, în care erau stipulate și recunoscute numeroase 

revendicări, se acordau măriri de salarii între 3–35%, plata 

concediului de odihnă și a primelor 6 zile de boală, recunoașterea 

delegaților de fabrică și ai sindicatelor ș.a. 

O caracteristică a luptei pentru unitate era și aceea că în 

acțiunile greviste, indiferent dacă se aflau sub influența P.C.R., a 

P.S.D. sau a P.S.U., muncitorii au acționat unitar, au luptat În 

strînsă unitate pentru a-și impune revendicările în fața 

capitaliștilor. Desigur, realizarea frontului unic la nivelul țării ar fi 

sporit eficacitatea luptelor și rezultatele lor ar fi fost mult mai 

însemnate. 

Un ecou însemnat în rîndurile opiniei publice l-a avut lupta 

comună a muncitorilor comuniști și social-democrați împotriva 

elementelor huliganice, fasciste, care, în vara anului 1936, au 

atacat sedii ale sindicatelor, au încercat să ocupe Casa Poporului 

— sediul central al sindicatelor din București — și au pus la cale 

incendierea redacțiilor gazetelor muncitorești și democratice. Clasa 

muncitoare și, sub influența ei, alte pături sociale, a luat atitudine 

hotărîtă în acțiuni de masă, manifestații, întruniri publice, 

protestînd prin zeci și sute de moțiuni, chemări și apeluri contra 

organizațiilor fasciste și a guvernului care tolera activitatea acestor 

grupări politice ostile intereselor poporului. 

Muncitorimea a desfășurat numeroase acțiuni sub semnul 

unității cu ocazia zilelor de 1 Mai — zi de solidaritate a celor ce 

muncesc, 1 August — zi de luptă antirăzboinică pe plan mondial, 

7 Noiembrie — aniversarea Marii Revoluții Socialiste din 

Octombrie și cu alte prilejuri. 

În condițiile în care agresivitatea statelor fasciste și pericolul 

revanșard creșteau, clasa muncitoare a constituit avangarda maselor 

hotărîte să apere suveranitatea și independența națională a țării, 

împotriva tendințelor cercurilor imperialiste de revizuire a tratatelor 

de pace, contra uneltirilor Germaniei hitleriste și ale guvernului 

horthist în colaborare cu fascismul italian, care vizau direct știrbirea 

integrității teritoriale a României. În numeroase adunării publice din 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

209 

 

București, Cluj, Arad, Deva, Satu Mare, Oradea, Iași, Tr. Severin, 

Baia Mare, în Valea Jiului etc., pregătite de către organizațiile P.C.R., 

ale P.S.D., P.S.U., de către sindicate, muncitorimea a ripostat cu 

hotărîre împotriva agitațiilor revizioniste, determinînd un curent 

puternic de luptă patriotică în rîndurile poporului. 

 
 

ACTIVITATEA P.C.R. PENTRU MOBILIZAREA MASELOR 

POPULARE ÎMPOTRIVA PERICOLULUI HITLERIST, ÎN 

APĂRAREA DREPTURILOR DEMOCRATICE ȘI A 

INDEPENDENȚEI PATRIEI (1934–1938) 
 

Partidul Comunist Român se afla în fața unor noi și deosebit 

de mari sarcini, care decurgeau din situația internă și externă a țării. 

România intra în obiectivele principale ale expansiunii Germaniei 

hitleriste care urmărea subordonarea țării și destrămarea acesteia, 

acționînd direct, în interior, prin grupările fasciste în frunte cu Garda 

de fier. Acesta era pericolul principal și lui i se subordonau toate 

celeilalte. 

Creșterea pe plan extern a tendințelor revanșarde și 

revizioniste ale Germaniei hitleriste și aliaților ei punea în fața 

maselor celor mai largi problema organizării unei riposte comune. O 

astfel de ripostă organizată putea fi realizată numai în condițiile 

ralierii într-un front comun a tuturor categoriilor sociale și forțelor 

politice interesate în propășirea democratică a țării, apărarea 

integrității teritoriale, a independenței și suveranității ei naționale. 

Revendicările sub care s-a desfășurat activitatea pentru 

realizarea acestui front — lupta contra stării de asediu și a cenzurii, 

pentru interzicerea activității organizațiilor fasciste, pentru asigurarea 

dreptului de întrunire și libertatea presei, amnistierea deținuților 

comuniști și antifasciști, apărarea independenței patriei — erau de 

interes general pentru masele largi. În mod obiectiv, în satisfacerea 

unor asemenea revendicări erau interesate nu numai clasa 

muncitoare, ci și celelalte categorii sociale: țărănimea, 

intelectualitatea, studențimea, funcționărimea, micii întreprinzători, 

funcționarii, în general păturile mijlocii, inclusiv o mare parte a 
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burgheziei, neliniștită de perspectivele aservirii țării intereselor 

Germaniei hitleriste. Tot mai activ își manifestau neliniștea numeroși 

oameni politici democrați și reprezentanți ai intelectualității 

progresiste față de acțiunile deșănțate ale legionarilor și celorlalte 

organizații fasciste, față de pericolul înfeudării țării imperialismului 

fascist german. 

În aceste împrejurări. Partidul Comunist Român s-a orientat 

spre o activitate de masă mai largă, spre contacte și legături cu 

organizații și partide politice care puteau concura la realizarea unui 

front comun de luptă, contra pericolului fascist, hitlerist. Bizuindu-se 

pe experiența prețioasă a luptelor muncitorimii din 1933, P.C.R. a 

reușit să obțină, laolaltă cu alte grupări politice democrate, nefasciste, 

succese în apărarea drepturilor și libertăților maselor și în lupta 

împotriva organizațiilor fasciste. 

Perioada cuprinsă între luptele muncitorimii din 1933 și 

instaurarea dictaturii regale în 1938 se înscrie în istoria partidului și a 

mișcării noastre muncitorești ca una dintre cele mai bogate în acțiuni 

de masă, perioadă în care forțele democratice au dobîndit o serie de 

rezultate, care constituiau mărturia de netăgăduit a existenței în 

România a forțelor sociale și posibilităților de realizare a unei largi 

concentrări democratice, antifasciste. 

Pentru a veni în sprijinul ralierii pe o platformă comună a 

forțelor democratice, P.C.R. a creat, îndrumat și influențat în anii 

1933–1938 numeroase organizații de masă, asociații, ligi, comitete 

etc., ce activau pentru obținerea celor mai diferite revendicări, în stare 

să cointereseze diverse pături sociale sau persoane individuale ori 

asociate, în raport cu aspirațiile lor democratice, patriotice, antifasciste. 

În rîndurile Comitetului național antifascist, Ligii muncii. Blocului 

democratic, Frontului plugarilor, Madosz-ului, Frontului studențesc 

democrat, Amicilor U.R.S.S., Comitetelor cetățenești. Comitetului 

pentru apărarea antifasciștilor, Ligii contra prejudecăților, Patronajelor 

populare. Frontului feminin, Comitetului român al reuniunii universale 

pentru pace și al celorlalte organizații care au militat pentru apărarea 

democrației, pentru zdrobirea organizațiilor fasciste, pentru apărarea 

intereselor naționale ale țării s-au grupat, alături de muncitori, 

numeroși reprezentanți din cele mai diferite clase și pături sociale. 
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În fruntea organizațiilor de masă s-au situat oameni cunoscuți 

prin sinceritatea convingerilor lor antifasciste, a atașamentului lor 

pentru lupta democratică a maselor. Din aceste organizații au făcut 

parte numeroase personalități de seamă ale vieții politice, activiști ai 

mișcării comuniste și antifasciste, precum și o serie de eminenți 

reprezentanți ai vieții cultural-științifice și publicistice democratice 

din țara noastră, printre care: Dr. Petru Groza, Ion Gheorghe Maurer, 

Gheorghe Apostol, Al. Bîrlădeanu, Gheorghe Rădulescu, Grigore 

Preoteasa, C. I. Parhon, P. Constantinescu-Iași, Constanța Crăciun, 

dr. Gh. Marinescu, N. D. Cocea, George Enescu, Athanase Joja, 

Iorgu Iordan, Radu Cernătescu, Ilie Cristea, Demostene Botez, 

N. Tonitza, Victor Eftimiu și mulți alții. O bogată presă antifascistă, 

comunistă ilegală și legală, socialistă, social-democrată, radical-

burgheză, care însuma peste 300 de gazete, a contribuit la rîndu-i la 

crearea climatului antifascist din România, la promovarea unei culturi 

progresiste în rîndul maselor. 

Analiza numeroaselor acțiuni antifasciste și a programelor sub 

care acestea s-au desfășurat, a rezultatelor obținute, degajă concluzia 

că, practic, masele erau dornice să acționeze pe linia realizării unei 

largi concentrări de forte antifasciste. Datorită însă poziției 

potrivnice, îndeosebi anticomuniste și a fricii de avîntul democratic al 

maselor, manifestate de unii lideri ai partidelor burgheze și burghezo-

democratice, aceste forțe politice nu au desfășurat o activitate pe 

măsura combativității antifasciste a maselor. Deși au existat 

preocupări — în unele cazuri chiar insistente — din partea 

conducătorilor mai multor partide și organizații de a trata și a se 

înțelege asupra drumului comun, deosebirile de concepții, de tactică 

nu au îngăduit realizarea, la nivelul partidelor antifasciste ori 

nefasciste, a unei platforme comune. Reprezentanți ai conducerii 

P.C.R. s-au întîlnit în mai multe rînduri la masa tratativelor cu 

reprezentanți ai P.S.D., ai P.S.U. ori ai partidului socialist (Popovici), 

au dus tratative cu Nicolae Lupu, Grigore Iunian. Ion Mihalache, 

Iuliu Maniu și alți lideri ai partidelor burgheze. În urma unor 

asemenea contacte s-a ajuns la acorduri limitate, care în această 

complexitate de împrejurări au determinat apropierea de pozițiile 

antifasciste și a altor personalități din conducerea partidelor burgheze 
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ori radical-burgheze, cum au fost: Dem. Dobrescu, M. Ghelmegeanu, 

M. Ralea, V. Madgearu, Petre Andrei, dr. Retty, Gr. Filipescu, 

P. Gheață, Mitiță Constantinescu. Comuniștii, socialiștii, împreună cu 

aceste personalități politice și cu grupările lor au întreprins acțiuni în 

comun, multe din ele încununate de succes, dovedind prin aceasta 

viabilitatea colaborărilor pe obiective majore, punînd mai presus 

decît orice salvarea de pericolul fascist, hitlerist și independența 

patriei. 

Contribuția partidului comunist și îndeplinirea rolului activ 

care-i revenea în ralierea tuturor forțelor antifasciste și ne-fasciste au 

fost frînate de aplicarea mecanică în practică a unor lozinci și forme 

tactice de acțiune pentru front popular antifascist, elaborate de 

organele Comitetului Executiv al Cominternului, valabile întru totul 

în alte țări dar necorespunzătoare în acele condiții situației politice 

concrete din România, realităților societăți românești. Directivele 

trimise pe diferite canale de către aceste organe îndreptau atacul 

principal al forțelor democratice în cadrul tacticii de front popular 

împotriva guvernului liberal, a politicii interne și externe a acestuia, 

considerîndu-l mult timp fascizant sau chiar fascist. Calificînd ca 

fasciste și alte partide burgheze cum erau: Partidul național țărănesc. 

Partidul conservator–Gr. Filipescu, Partidul național democrat–N. 

Iorga, cunoscute prin poziția lor net antihitleristă și legate de 

cercurile anglo-franceze, partidul comunist a fost frînat în folosirea 

cu succes a posibilităților deschise de luptele muncitorimii din 1933 

pentru antrenarea unor forțe de masă mereu mai largi la stăvilirea 

pericolului fascist în creștere. Frontul popular antifascist fiind 

conceput pe baze sectare, înguste, numai cu unele organizații de jos 

ale unor partide, nu putea realiza concentrarea de forțe pe scară 

națională pe care o impunea tactica de front popular. Partidul 

comunist continua să rămînă tributar directivelor privind natura 

regimului politic din România — fascist — sau tezei cu privire la 

autodeterminarea pînă la despărțirea de statul român ș. a. 

Instrucțiunile primite din partea organelor Cominternului cu privire 

la crearea unor partide comuniste de sine stătătoare în Transilvania, 

Basarabia, Dobrogea duceau la fărîmițarea forțelor partidului. 

Dizolvarea U.T.C.-ului (la începutul anului 1937), în împrejurări în 
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care existența unei organizații comuniste a tineretului era mai 

necesară ca oricînd, a contribuit de asemenea la slăbirea capacității 

de luptă a partidului. 

Organizațiile P.C.R., comuniștii în general au fost deseori 

dezorientați de asemenea practici și directive, care veneau în 

flagrantă contradicție cu interesele poporului. În multe cazuri 

acestea nu au fost însușite, mai ales de către o serie de organizații 

locale ale P.C.R. (Hunedoara, Ploiești, Craiova, Bihor, Galați, 

Tr. Severin, Cluj, Suceava, Vîlcea, Dobrogea, Bacău etc.) care, 

cunoscătoare ale realităților 'politice din țară, au căutat să acționeze 

conform necesităților reclamate de pericolul care amenința masele 

și independența României, cerute de mersul ascendent al mișcării 

antifasciste și de interesele oamenilor muncii din România. 

În anii 1935–1938, cu deosebire începînd de la jumătatea lui 

1936, în activitatea Partidului Comunist Român se manifesta cu 

evidență o linie ascendentă de concentrare a acțiunilor antifasciste 

împotriva pericolului pe care-l reprezenta Germania hitleristă și 

revizionismul statelor susținute de hitleriști. În activitatea 

partidului și-au făcut mereu mai mult loc lozinci care chemau 

masele aparținînd diferitelor categorii sociale, orientări politice și 

fără deosebiri de naționalitate la constituirea unui front comun, cît 

mai larg, pentru cucerirea de revendicări economice, de libertăți 

democratice, pentru apărarea integrității patriei. În rezoluția C.C. al 

P.C.R. din octombrie 1935, subliniind necesitatea luptei hotărîte a 

tuturor cetățeniilor țării împotriva primejdiei Germaniei hitleriste, 

a revizionismului care amenința hotarele României, partidul 

preciza: „Noi comuniștii suntem gata să apărăm cu arma în mînă 

independența României, dacă țara noastră va fi silită să ducă un 

război național de apărare contra imperialismului fascist”. 

Ca prime succese importante în acțiunea de raliere pe o 

platformă comună a forțelor democratice din România, interesate mai 

ales în salvgardarea țării de pericolul hitlerist, s-au înscris semnarea 

pe baza unei largi platforme antifasciste a acordurilor din 24 

septembrie 1935, de la Băcia (Hunedoara), între Frontul plugarilor și 

Madosz (Uniunea oamenilor muncii maghiari din România), ca și a 

celui din 26 noiembrie 1935 de la București, între Blocul democratic 
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și partidul socialist (Popovici). A urmat, la 6 septembrie 1935, la 

Țebea (Hunedoara), semnarea acordului comun între cele patru 

organizații: Blocul democratic. Frontul plugarilor, partidul socialist și 

Madosz. 

Masele largi de participanți prezenți la întrunirile prilejuite de 

încheierea acordului de la Țebea, în majoritate muncitori, țărani 

muncitori și intelectuali din regiune sau sosiți din alte județe ale țării, 

au făcut în acea zi impresionante demonstrații pentru democrație, 

împotriva pericolului fascist. Tratativele între reprezentanții P.C.R., 

duse prin delegații Blocului democratic, și reprezentanții Frontului 

plugarilor, ai partidului socialist (Popovici) și ai Madosz-ului, 

desfășurate într-un spirit de deplină înțelegere, au subliniat 

necesitatea trecerii la imediata lor lărgire. Pe această linie Partidul 

Comunist Român a adoptat, în ianuarie 1936, o hotărîre conținînd 

măsurile necesare pentru atragerea în frontul forțelor democratice a 

P.N.Ț., P.R.Ț. și a altor partide și asociații profesionale, cooperatiste, 

culturale, de tineret, de meseriași etc. Pe plan local, întregi organizații 

sau, în multe cazuri, membri de rînd ai P.S.D., P.S.U., partidului 

socialist (Popovici), P.N.Ț., P.R.Ț., partidului conservator 

(Gr. Filipescu), cu acordul conducerilor centrale, s-au raliat frontului 

comun de luptă antifascistă preconizat de P.C.R., colaborînd la 

reușita diferitelor acțiuni cu comuniștii și cu organizațiile de masă 

legale aflate sub influența sa, în primul rînd cu Blocul democratic, 

Frontul plugarilor, Madosz, Uniunea democratică. 

La 18 februarie 1936 în județele Hunedoara și Mehedinți, 

alegerile parlamentare parțiale s-au încheiat, după o disputată 

campanie electorală, cu succesul forțelor democratice antifasciste 

raliate pe platforma de front comun democratic realizat pe plan local. 

Organizațiile semnatare ale acordului de la Țebea, cărora li s au 

adăugat, cu aprobarea conducerilor lor centrale, organizațiile 

județene ale P.S.D. și P.N.Ț., s-au bucurat de sprijinul larg al 

populației. 

Partidele și organizațiile raliate Frontului comun democratic 

au căzut de acord ca în alegeri să susțină o platformă comună axată 

pe prevederile acordului de la Țebea, cuprinzînd: ridicarea stării de 

asediu și a cenzurii, interzicerea activității organizațiilor fasciste, 
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libertatea de organizare și întrunire, eliberarea antifasciștilor arestați, 

combaterea scumpetei și fiscalității excesive, rezolvarea datoriilor 

agricole în folosul țărănimii, apărarea păcii, lupta împotriva 

tendințelor agresive ale Germaniei hitleriste și ale aliaților ei etc. 

Campania electorală s-a caracterizat atît în județul 

Hunedoara, cît și în Mehedinți prin organizarea unor largi întruniri 

la care au participat zeci de mii de cetățeni, de diferite categorii 

sociale și apartenențe sau convingeri politice. În cursul acestor 

întruniri au fost propuși să candideze în alegeri din partea 

Frontului comun al forțelor democratice în județul Hunedoara, 

Ghiță Pop, iar în Mehedinți, dr. Nicolae Lupu. 

Campania electorală a mobilizat nu numai efortul forțelor 

democratice din cele două județe, ci și din numeroase alte centre 

ale țării. În Capitală și în numeroase alte localități s-au desfășurat, 

în perioada premergătoare alegerilor, o serie de acțiuni, prin care 

masele și-au exprimat adeziunea la lupta forțelor democratice din 

cele două județe și au manifestat pentru victoria lor în alegeri. 

Atît în județul Hunedoara, cît și în județul Mehedinți, forțele 

democratice au dus o luptă susținută împotriva organizațiilor 

fasciste, răspunzînd propagandei lor șovine, protestînd contra 

tolerării tacite sau chiar a sprijinului fățiș manifestate de guvernul 

liberal față de bandele huliganice care atacau pe militanții 

democrați, se dedau la acte de provocare și intimidare. 

În această atmosferă de luptă, în dimineața zilei de 18 

februarie 1936 — înfrîngînd încercările bandelor fasciste de a 

intimida și împiedica să se prezinte la centrele de votare — grupuri 

masive de muncitori, țărani și intelectuali s-au prezentat în fața 

urnelor, votînd pentru reprezentanții forțelor democratice, 

chezășuind succesul răsunător al Frontului comun democratic 

asupra tuturor celorlalte forțe politice participante la alegeri, în 

primul rînd asupra partidului național-liberal și a fasciștilor gogo-

cuziști. 

Experiența dobîndită în alegerile din februarie 1936 a fost 

folosită de forțele democratice și în alegerile județene și comunale 

din 1936–1937, reușindu-se din nou, în multe locuri (Ploiești, Iași, 

Cluj, Chișinău, Bihor etc.), înfrîngerea candidaților de dreapta și a 
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celor de extremă dreaptă — fasciști. Succesele forțelor democratice 

în aceste alegeri au dovedit practic justețea concluziei că 

împrejurările obiective din România permiteau închegarea unui larg 

front comun de luptă contra hitlerismului, a fascismului, bazat pe 

F.U.M. pentru stăvilirea primejdiei reprezentate de Germania 

hitleristă, pentru independența și integritatea țării, pentru soarta 

maselor. 

Răspunzînd chemărilor P.C.R. și organizațiilor muncitorești 

democratice, legale, masele în nenumărate rînduri au hotărît în acei 

ani, în favoarea lor, rezultatele grevelor și ale altor acțiuni 

muncitorești desfășurate în cele mai diferite ramuri ale economiei și 

în localități de pe întreaga suprafață a țării. 

Partidul comunist, deși nu a înregistrat rezultate deosebite în 

ce privește legătura cu satele, a reușit să impună unor acțiuni ale 

țărănimii un caracter mai combativ, mai organizat. Mișcarea 

țărănească a izbutit în multe cazuri să îmbine obiectivele de luptă 

proprii țărănești (pămînt, reducerea impozitelor, încetarea execuțiilor 

silite și a celorlalte samavolnicii moșierești etc.), cu sarcinile luptei 

democratice, antifasciste în general. Sub impulsul mișcării 

muncitorești se dezvoltă activitatea politică a țărănimii: răscoala 

țăranilor români și maghiari din Valea Ghimeșului (1934) a fost 

urmată, în anii 1935–1938, de un șir de mișcări țărănești în întreaga 

țară, îndeosebi în județele Ilfov, Dolj, Dîmbovița, Bihor, Tutova, 

Mehedinți etc. 

Deosebit de active s-au dovedit masele în organizarea unor 

acțiuni de solidaritate cu fruntașii mișcării comuniste și antifasciste 

din România, implicați în procesele ce le-au fost intentate de justiția 

burghezo-moșierească în anii 1935–1937. În istoria luptei contra 

primejdiei hitleriste, fasciste, un loc important îl ocupă procesele 

comuniștilor și patrioților antifasciști. Acestea au contribuit la 

lărgirea opiniei antifasciste în România. Procesele în care au fost 

judecați Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Alexandru Drăghici, 

Alexandru Moghioroș, Petre Constantinescu-Iași, Teodor Bugnariu și 

alți patrioți antifasciști au fost transformate, atît de luptătorii aflați pe 

banca acuzaților, cît și de masele largi ce se solidarizau cu ei, în 

adevărate tribune de demascare a regimului burghezo-moșieresc și a 
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pericolului fascist, de mobilizare a poporului în lupta pentru apărarea 

drepturilor și libertăților democratice, a integrității teritoriale, 

independenței și suveranității patriei. 

Îndeosebi începînd din 1936, masele își manifestau poziția 

lor ostilă hitlerismului și cercurilor burghezo-moșierești 

sprijinitoare ale organizațiilor fasciste, prin mari întruniri publice, 

prin manifestații și demonstrații de stradă. Comuniștii iau parte la 

întrunirile și demonstrațiile organizate în anii 1936–1937 de 

partidele național-țărănesc și radical-țărănesc, imprimîndu-le 

combativitate, influențînd transformarea lor în manifestări 

antifasciste sub lozinca frontului popular. La manifestația 

convocată de P.N.Ț. la 31 mai 1936, la București și în alte centre 

ale țării, la chemarea P.C.R. au participat mase largi fără deosebire 

de apartenență la partide, numai în Capitală numărul 

demonstranților ridicîndu-se la peste 100 000. 

În plus trebuie subliniat faptul că demonstrației de la 31 mai 

comuniștii și celelalte forțe democratice aflate sub influența lor 

i-au imprimat un caracter larg antifascist, de luptă hotărîtă pentru 

un guvern de front popular, depășind în acest fel conținutul îngust 

al lozincilor sub care liderii P.N.Ț. organizaseră manifestația, 

țintind la răsturnarea liberalilor de la guvern și la instalarea unui 

nou guvern de partid, a unui guvern național-țărănesc. 

Masele populare umpleau de fiecare dată, pînă la refuz, 

sălile întrunirilor convocate de P.S.D., partidul socialist, P.S.U., 

Blocul democratic, Frontul plugarilor, Comitetele cetățenești, 

Uniunea democratică și celelalte partide și organizații democratice, 

antifasciste. Masele au protestat vehement, în entuziaste mitinguri 

la București, Craiova, Cluj, Timișoara, Iași, Chișinău, Galați, 

Brașov, Ploiești, împotriva declarațiilor revizioniste făcute peste 

hotare de conducători ai Germaniei hitleriste. Italiei fasciste sau 

Ungariei horthiste. Ele au ripostat în nenumărate rînduri împotriva 

bandelor fasciste huliganice, ce se dedau la dezordini și atacuri 

împotriva elementelor democratice, a presei antifasciste. 

Consecvente liniei tradiționale internaționaliste a mișcării 

progresiste, democratice din România, masele largi aparținînd 

partidelor și organizațiilor politice muncitorești și democratice s-au 
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solidarizat cu politica de pace a Uniunii Sovietice, cu lupta 

antifascistă a popoarelor, cu insurecția din Austria și Frontul 

popular înfăptuit în Franța. 

În numeroase acțiuni masele și-au manifestat solidaritatea 

cu conducători ai mișcării muncitorești și antifasciste, ca 

Gh. Dimitrov, Ernst Thälmann, cu antifasciștii germani oprimați 

de hitleriști, cu poporul abisinian căzut victimă invaziei fasciștilor 

italieni, cu lupta revoluționară a poporului chinez împotriva 

agresiunii japoneze și a reacțiunii interne, cu lupta eroică a 

republicanilor spanioli etc. Răspunzînd chemării P.C.R., cca. 600 

de voluntari din țara noastră au plecat în Spania, în condiții de 

adîncă conspirativitate, participînd cu eroism la lupta neînfricată a 

poporului spaniol împotriva intervenției fasciste străine. 

Începînd din 1936 în România mișcarea antifascistă se 

concentra mereu mai mult asupra obiectivelor reale izvorîte din 

pericolul hitlerist care amenința poporul român și pacea omenirii. 

Cu atît mai mari deveneau sarcinile mișcării antifasciste cu cît 

agentura hitleristă din România, și în primul rînd Garda de fier, viza 

preluarea puterii și trecerea țării la remorca Germaniei fasciste. 

Încercările P.C.R. de a dezvolta contactele și înțelegerile 

comune antifasciste și a le extinde pînă la crearea unui front popular 

cu prilejul alegerilor parlamentare din decembrie 1937 nu au avut 

sorți de izbîndă. Aceasta cu atît mai mult cu cît Iuliu Maniu — șeful 

P.N.Ț. — a semnat pactul de „neagresiune” cu Garda de fier, fapt ce 

a dezorientat brusc corpul electoral. P.C.R. a aplicat din nou și în 

această situație critică indicația „Toate voturile la P.N.Ț.”, „Guvern 

în frunte cu P.N.Ț.”, văzînd un mai mare pericol în guvernarea 

liberală decît în sumbra perspectivă care o deschidea ascensiunea 

Gărzii de fier. Asemenea indicații depărtau partidul comunist de 

linia concentrării forțelor democratice. Atît partidul social-

democrat, care s-a prezentat în alegeri cu listă proprie, cît și alte 

partide și organizații decise pînă atunci a apăra cu energie victoria în 

alegeri a unei formule de front popular, au apreciat ca o greșeală 

sprijinirea în continuare a unui partid burghez aliat cu Garda de fier. 

În această situație, partidele și organizațiile participante la alegeri, 

datorită dezbinării survenite și-au împărțit voturile și mandatele, 
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nereușind nici unul dintre ele să obțină prima parlamentară necesară 

preluării guvernului. În atmosfera creată, profitînd de contradicțiile 

existente între partidele și organizațiile participante la alegeri, regele 

Carol al II-lea, decis să-și aplice planurile de instaurare a dictaturii 

personale, a învestit, la 28 decembrie 1937, peste capul principalelor 

partide burgheze, guvernarea gogo-cuzistă. Complet nepopulară, 

această guvernare a stîrnit, în momentul instaurării ei, nemulțumiri 

în cele mai diferite cercuri politice și pături sociale. Ulterior, această 

guvernare s-a dovedit însă a nu fi fost decît o diversiune în spatele 

căreia s-a pregătit instalarea dictaturii regale. 

Partidul comunist făcea apel ca masele să lupte pentru largi 

drepturi democratice tuturor celor ce muncesc, indiferent de 

naționalitate, pentru înfrățirea poporului român și a naționalităților 

conlocuitoare în lupta lor contra primejdiei comune reprezentată de 

Germania hitleristă și de urzitorii de războaie agresive. „România 

poate deveni numai obiect de reîmpărțire nouă, imperialistă a 

Europei, iar nu subiect” — preciza Rezoluția plenarei C.C. al P.C.R. 

din august 1936, referindu-se la pregătirile marilor state capitaliste 

pentru un nou război mondial. Triumful imperialismului german era 

apreciat ca preludiu al înrobirii fasciste a poporului român și al 

„dezmembrării României în folosul țărilor vecine”. 

Linia tactică a P.C.R. prevedea ca obiective: o politică de 

pace consecventă, politică stabilă de apropiere de U.R.S.S. și 

încheierea unui pact de ajutor mutual cu aceasta, strîngerea 

legăturilor cu Franța, cu Mica Antantă, cu Înțelegerea Balcanică, 

întărirea Ligii Națiunilor ca instrument de împiedicare a 

războaielor, legătura mai strînsă cu toate organizațiile naționale și 

internaționale antifasciste care acționau pentru pace. 

Experiența unei orientări tactice, legată mai mult de 

condițiile reale ale evoluției societății românești cu implicațiile 

sale politice interne și externe, s-a resimțit în activitatea partidului 

comunist, care a devenit mult mai legat de mase, înregistrînd o 

serie de succese, unele remarcabile. 

Eroica luptă dusă în acei ani de partidul comunist în fruntea 

clasei muncitoare și a unor largi forțe progresiste, sub steagul 

democrației și independenței țării, atitudinea realistă a unor 
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grupări politice ale claselor conducătoare au stăvilit pentru un 

timp ascensiunea spre putere a organizațiilor fasciste și înrobirea 

țării Germaniei naziste. 
 
 

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ ȘI ANTIFASCISTĂ  

ÎN TIMPUL DICTATURII REGALE 
 

Evenimentele petrecute în România la sfîrșitul anului 

1937 — începutul lui 1938 au creat o situație prielnică realizării 

planurilor dictatoriale ale cercurilor din jurul monarhiei. În 

condițiile creșterii agresivității Germaniei hitleriste, ale agravării 

contradicțiilor social-economice și politice, survenită după 

alegerile parlamentare din decembrie 1937, ale puternicelor 

disensiuni dintre cercurile anglo-francofile și cele prohitleriste, 

Carol al II-lea a instaurat, la 10 februarie 1938, regimul 

dictaturii regale. Acest regim a reprezentat dictatura cercurilor 

burghezo-moșierești, care în politica internă se orientau spre 

restrîngerea parlamentarismului burghez, a drepturilor și 

libertăților democratice, iar pe plan extern, spre menținerea 

relațiilor cu Anglia și Franța. Pozițiile hotărîtoare în stat au 

revenit grupurilor monopoliste industriale și bancare legate de 

comenzile statului, de producția, de armament, al căror exponent 

principal era însuși Carol al II-lea. Aceste grupuri, concentrate 

în jurul Băncii de Credit Român, dominau industria de 

armament și metalurgică prin societățile „Malaxa”, „Reșița”, 

„Astra”, „Cugir” etc., industria zahărului prin cartelul „Lujani” 

și dețineau poziții importante în industria textilă, chimică, 

petrolieră și altele. 

În guvernele din perioada dictaturii regale — cu excepția 

cabinetului Gigurtu (vara anului 1940) —, precum și în celelalte 

organe și instituții, ca Parlamentul, Consiliul de Coroană, 

Consiliul Superior Economic etc., au predominat elementele 

deschis ostile Gărzii de fier și potrivnice orientării politicii 

externe spre Germania hitleristă. Astfel, pînă în septembrie 

1939, figura centrală în guvern a fost Armand Călinescu, care, 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

221 

 

deținînd postul de miniștri de interne și apoi de președinte al 

Consiliului de Miniștri, a fost inițiatorul reprimării în masă a 

mișcării legionare, al rezistenței cu orice preț față de 

expansiunea Reichului. Această politică a fost susținută cu 

hotărîre și de alți demnitari ai regimului carlist, ca Mitiță 

Constantinescu, Victor Iamandi, M. Ghelmegeanu, Petre Andrei, 

M. Ralea, gen. Gh. Argeșeanu — membri ai guvernului; N. 

Iorga, Gh. Tătărăscu — consilieri regali; M. Sadoveanu — 

președintele Camerei deputaților, și alții. O parte din aceste 

personalități, cunoscute printr-o îndelungată activitate 

democratică și, în unele cazuri, prin legături cu mișcarea 

revoluționară, au acceptat posturi de conducere în stat în primul 

rînd datorită speranței lor că dictatura regală ar fi putut să 

împiedice căderea țării sub jugul fascist. 

Instaurarea dictaturii regale a fost primită cu satisfacție de 

cea mai mare pîrtie a vîrfurilor reacționare ale burgheziei și 

moșierimii. Mizînd pe o stabilitate politică de durată, pe 

restabilirea încrederii cercurilor imperialiste anglo-franceze în 

fidelitatea guvernului român, și folosindu-se de avantajele pe care 

le crea accentuarea politicii intervenționiste a statului în viața 

economică, în cursul anului 1938 marile societăți capitaliste au 

sporit investițiile, au dezvoltat producția și au intensificat 

schimburile comerciale. În acest an, producția industrială și 

agricolă a atins, în multe ramuri și subramuri, cei mai înalți indici 

cunoscuți vreodată de regimul burghezo-moșieresc. Acest avînt 

economic a fost însă de scurtă durată. Începînd din primăvara 

anului 1939 și, îndeosebi, după declanșarea celui de-al doilea 

război mondial, situația economică s-a înrăutățit brusc. La aceasta 

au contribuit atît o serie de factori interni, ca, de pildă, 

intensificarea ritmului de înarmare a țării, concentrările și 

rechizițiile, evaziunile de capital, cît și factori externi: pierderea 

sau restrîngerea unor piețe străine tradiționale, îngreunarea 

transporturilor internaționale, stocarea de către diferite state a 

unor produse, îndeosebi strategice, orientarea în tot mai mare 

măsură a comerțului exterior — sub presiunea evenimentelor — 

spre Reich etc. Ca urmare, în timp ce ramurile care produceau 
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pentru armată și își bazau producția pe comenzile statului s-au 

dezvoltat, celelalte ramuri au înregistrat un tot mai accentuat 

regres. Au luat amploare inflația și specula, nivelul de trai al 

maselor a scăzut cu repeziciune. Astfel, în comparație cu anul 

1933, în 1939 salariile reale ale muncitorilor au scăzut, potrivit 

statisticilor oficiale, la 72,1%. În același an, față de perioada 

1927–1929, puterea de cumpărare a agricultorilor coborîse la 

71,3%. 

Dictatura regală a interzis prin lege vechile partide, a 

generalizat starea de asediu, a înăsprit cenzura, a abolit 

Constituția din 1923, promulgînd o nouă constituție, care 

concentra puterile statului în mîinile regelui. Cu toate acestea, 

fiind lipsită de o bază de masă, nevoită să acționeze continuu 

împotriva Gărzii de fier și a presiunilor în creștere ale Germaniei 

hitleriste, ținînd seama de frămîntările sociale din țară, guvernele 

din perioada dictaturii regale nu au lichidat complet instituțiile, 

drepturile și libertățile democratice, aplicînd numai unele 

prevederi inspirate din statele totalitare. Au fost menținute, cu 

funcții limitate și amputate. Camera și Senatul, alegerile 

parlamentare, dreptul de organizare profesională și de grevă; s-a 

tolerat apariția unei părți a presei democratice și activitatea 

neoficială a vechilor partide, formal dizolvate; drepturile 

minorităților naționale existente în legislația anterioară au fost 

menținute și, într-o măsură, lărgite. În locul sindicatelor au fost 

create breslele — organizații profesionale pe care legea le punea 

sub controlul organelor de stat. 

În centrul politicii externe a dictaturii regale au stat, pe de 

o parte, problema menținerii integrității teritoriale a țării, 

împotriva pretențiilor statelor revizioniste, iar pe de altă parte, 

stăvilirea presiunilor brutale prin care Reichul nazist urmărea 

aservirea economică și politică a României. Guvernul român a 

căutat să consolideze Mica înțelegere și Înțelegerea Balcanică, 

să mențină alianțele tradiționale cu Anglia și Franța, în care 

vedea reazemul extern principal al securității României, să 

colaboreze în cadrul Ligii Națiunilor cu statele interesate în 

respingerea agresiunii. 
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Evoluția politicii interne și externe a României în anii 

dictaturii regale a fost puternic înrîurită de schimbările 

survenite în situația internațională. Politica müncheneză 

promovată de cercurile guvernante din Anglia și Franța, care 

a deschis drum larg Germaniei spre țările din sudul și estul 

Europei, a determinat guvernul dictaturii regale să cedeze 

pas cu pas presiunilor Reichului, căutînd prin concesii 

economice să împiedice dominația totală și subordonarea 

României de către Reich. Încheierea acordului economic 

româno-german, la 23 martie 1939, urmat de alte tratate 

oneroase, a deschis calea subordonării economiei românești 

intereselor politicii agresive a Germaniei, instituirii treptate 

a controlului Reichului asupra vieții economice și politice a 

țării noastre, încălcării grave a suveranității poporului 

român. 

O influență negativă asupra cursului politicii externe a 

României a avut, de asemenea, nerealizarea unui acord între 

puterile occidentale și U.R.S.S. împotriva agresiunii 

hitleriste, eșecul tratativelor anglo-franco-sovietice din anul 

1939 — întimpinat cu deosebită îngrijorare de cercurile 

conducătoare românești — a împiedicat apropierea de 

U.R.S.S. spre care tindea guvernul Călinescu în acea 

perioadă. România se afla în ajunul războiului mereu mai 

izolată și presată de către Reich să-și schimbe orientarea 

filo-franco-engleză. În aceste împrejurări, încheierea 

convențiilor economice, financiare, a pactului de neagresiune 

și a tratatului de frontieră sovieto-germane au complicat 

considerabil situația externă a României, reducîndu-i 

posibilitățile de rezistență și de manevrare în fața presiunilor 

Reichului, sporind pericolul încălcării teritoriale a României. 

În aceste condiții, cercurile reacționare, continu înd să spere 

în ajutorul puterilor occidentale și consider înd că pentru 

aceasta era nevoie să se cîștige timp, au făcut noi concesii 

economice Germaniei hitleriste, sperînd astfel să evite o 

agresiune fascistă asupra ei, să mențină integritatea teritorială 

a țării. 
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Concomitent cu acordarea unor concesii economice tot mai 

largi Germaniei, concretizate îndeosebi în sporirea livrărilor de 

petrol și cereale, guvernul român a adoptat în primăvara și vara 

anului 1939 o serie de măsuri în vederea apărării cu armele a 

granițelor în cazul unei agresiuni fasciste. Începînd din martie, s-a 

decretat concentrarea parțială a armatei, importante efective de 

trupe fiind masate la granița de nord și vest. Au fost accelerate 

lucrările de fortificare a acestei granițe. Prin declarațiile primului 

ministru Călinescu și ale ministrului de externe Gafencu, 

guvernul și-a exprimat hotărîrea de a respinge cu orice preț 

agresiunea și de a apăra integritatea teritorială a României. Deși 

România se afla ea însăși într-o grea situație, poporul român a 

fost gata să dea ajutorul său poporului cehoslovac. Guvernul 

Călinescu a refuzat să participe la împărțirea teritoriilor 

Cehoslovaciei, iar în perioada războiului germano-polonez a 

permis tranzitul de armament anglo-francez spre Polonia, 

acordînd azil guvernului și unei mari părți a armatei poloneze 

înfrînte, înlesnind evacuarea tezaurului polonez prin portul 

Constanța etc., în pofida repetatelor proteste ale Reichului. 

Profund nemulțumiți că România, în pofida multiplelor 

presiuni, continua să le opună rezistență, hitleriștii au organizat, la 

21 septembrie 1939, asasinarea primului ministru Călinescu, 

folosindu-se în acest scop de un grup terorist al Gărzii de fier. Noul 

guvern, prezidat de generalul Argeșeanu, a instituit măsuri drastice 

împotriva mișcării legionare, hotărît să împiedice un puci gardist 

care ar fi prilejuit intervenția militară a Reichului și cotropirea țării. 

Guvernului condus de Argeșeanu l-a succedat, pentru puțin 

timp, un cabinet prezidat de C. Argetoianu, politician cunoscut 

prin legăturile strînse cu monopolurile germane, care putea 

realiza o ameliorare a relațiilor cu Reichul; acest guvern a fost 

înlăturat ca urmare a opoziției puternice pe care a întîmpinat-o 

atît din partea maselor, cît și din partea principalelor cercuri 

burghezo-moșierești, rămase pe poziții anglo-franco-file. La 23 

noiembrie 1939 în postul de prim-ministru a fost numit Gh. 

Tătărăscu, adept al alianțelor cu Anglia și Franța. Guvernul 

Tătărăscu, în tot timpul existenței lui, pînă la 4 iulie 1940, a 
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recurs pe plan extern la complicate manevre pentru a evita 

agresiunea Reichului sau a unor state vecine, care urmăreau 

anexarea de teritorii românești. Izolarea României nu a putut fi 

evitată. 

În iunie 1940, în urma notelor ultimative trimise de către 

guvernul U.R.S.S, și acceptate de guvernul român, Basarabia și 

nordul Bucovinei au intrat în componența statului sovietic. 

Dictatura regală a consimțit, după multe ezitări, în vara 

anului 1940, în condițiile succeselor militare ale Germaniei, care 

spulberau orice speranță a României în a obține ajutorul promis 

de Anglia și Franța o apropiere politică de Berlin. Pasul hotărîtor 

în direcția orientării spre țările Axei a fost făcut la începutul lunii 

iulie 1940. Guvernul român a renunțat la garanțiile anglo-

franceze, atunci cînd o intervenție a statelor garante în favoarea 

României nu mai era posibilă. La putere a fost adus cabinetul 

Gigurtu, în care predominau exponenții cercurilor prohitleriste, 

favorabile înțelegerii cu Germania. Dictatura personală instaurată 

de regele Carol nu a reușit să concentreze forțele politice 

burgheze pentru o politică fermă de menținere a independenței și 

integrității tarii. Aceasta cu atît mai mult cu cît principalele 

partide politice burgheze — P.N.L. și P.N.Ț. — erau ostile 

dictaturii regale, urmărind să guverneze singure, fără tutela 

monarhului. Cercurile burghezo-moșierești pe care se sprijinea 

dictatura regală își consolidaseră forța prin acapararea de poziții 

economice și politice de la reprezentanții P.N.L. și P.N.Ț. Regele 

însuși, venal și impopular, realizase fabuloase averi prin ruinarea 

unor capitaliști liberali și jefuirea maselor. 

Instaurarea dictaturii regale a creat o situație nouă pentru 

activitatea partidului comunist, a tuturor forțelor democratice. 

Condițiile create în țară, după instaurarea dictaturii regale, au 

determinat partidul comunist să treacă la folosirea unor noi forme 

și metode de luptă, care să permită menținerea legăturilor cu 

masele populare, mobilizarea acestora împotriva agenturii 

hitlerismului, pentru apărarea independenței și hotarelor țării și 

restabilirea drepturilor și libertăților democratice. 

Ca urmare a interzicerii partidelor politice, P.C.R. a dat 
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indicații în vederea trecerii în ilegalitate a organizațiilor democratice 

de masă legale și semilegale aflate sub îndrumarea sa: Uniunea 

democratică, Madosz-ul, Comitetele de patronaj și altele. Frontul 

plugarilor și-a continuat de asemenea ilegal activitatea. Un succes 

important al partidului comunist l-a constituit reînființarea, în anul 

1939, a organizației revoluționare de tineret — Uniunea Tineretului 

Comunist. În pofida condițiilor grele, comuniștii au reușit să asigure 

apariția unor ziare ilegale centrale și locale ca „Scînteia”, „Lupta de 

clasă”, „Știri”, „Igaszag” „Dunărea roșie”, „Moldova Roșie” etc., 

concomitent cu tipărirea unui mare număr de manifeste, apeluri și 

chemări care au contribuit la cunoașterea de către mase a politicii 

partidului, la mobilizarea acestora la lupta pentru satisfacerea 

revendicărilor economice și politice. 

Un accent deosebit a pus partidul comunist pe folosirea 

posibilităților legale de activitate care se menținuseră după februarie 

1938. Astfel, pe diferite termene, au fost editate o serie de organe de 

presă legale, avînd o pronunțată orientare democratică și 

antifascistă: „Fapta”, „Comentar”, „Dacia nouă”, „Korunk”, 

„Reporter”, „Școala Mehedințului”, „Erdely magyar szo”, 

„Muncitorul” și altele. Multe articole scrise din inițiativa 

comuniștilor au fost publicate în presa democratică a vremii și chiar 

în unele publicații burgheze cu orientare procarlistă. Un teren 

important pentru munca legală a comuniștilor au oferit în anii 1938–

1940 organizațiile și asociațiile profesionale, cultural-științifice, 

sportive ale diferitelor categorii sociale. Breslele, cooperativele, 

cercurile culturale, cluburile muncitorești, cercurile culturale 

„Muncă și lumină”, Asociația creștină a femeilor, Organizația 

monarhistă de copii și tineret — „Straja țării” și altele, au fost 

folosite de către comuniști, uteciști, de către elementele 

revoluționare, democratice din alte grupări politice pentru crearea 

unei opinii antidictatoriale și pentru mobilizarea maselor la acțiuni 

antifasciste, contra revizionismului, pentru apărarea independenței 

și integrității țării. 

În urma unor tratative purtate cu liderii P.S.D., care se 

grupaseră după lovitura de stat în jurul ziarului „Lumea nouă”, 

comuniștii au reușit să obțină asentimentul acestora în vederea 
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publicării unor articole la ziarul pe care-l editau, precum și inițierea 

unor acțiuni comune în cadrul mișcării sindicale și apoi al breslelor. 

Au fost cultivate în continuare relațiile tovărășești și colaborarea 

existentă între organizațiile P.C.R. și ale partidului socialist condus 

de C. Popovici, a devenit mai strînsă colaborarea comuniștilor cu 

masa de rînd a membrilor P.S.D., cu cadrele mijlocii social-

democrate. Umăr la umăr, comuniștii, socialiștii, muncitorii fără de 

partid, au acționat viguros în vara anului 1938 pentru apărarea 

ființei sindicatelor, iar în perioada următoare au conlucrat în bresle, 

pentru a impune revendicările muncitorești. Acționînd în front unic, 

clasa muncitoare a reușit să transforme un mare număr de bresle în 

organe active de luptă. 

În împrejurările apropierii imediate a primejdiei unei 

agresiuni hitleriste și horthiste asupra României, tactica partidului 

comunist în anii 1938–1939 reflecta o preocupare crescîndă pentru 

acele obiective politice majore care priveau soarta ființei naționale a 

țării. Conferința P.C.R. de la începutul anului 1939, precum și 

plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1939, Conferința organizației 

P.C.R. București și conferința regională P.C.R. Transilvania, 

precizau că sarcina poporului român în fața pericolului de agresiune 

directă din partea Germaniei și statelor revizioniste este „de a 

participa activ și hotărît la lupta pentru apărarea integrității, 

independenței, demnității și libertății României”. În martie 1939, 

cînd Cehoslovacia a fost cotropită și armatele hitleriste se aflau la 

granițele României, partidul comunist a lansat un înflăcărat apel 

prin care poporul român era chemat „să fie pregătit de luptă pentru 

apărarea țării împotriva cotropitorilor fasciști”. 

Partidul Comunist Român a preconizat crearea unui front 

național, prin unirea forțelor democratice care să cuprindă pe toți cei 

hotărîți a acționa în vederea apărării patriei, reînnoind totodată 

declarația potrivit căreia comuniștii vor lupta cu arma în mînă, în 

primele rînduri pentru apărarea suveranității și independenței țării. 

În repetate rînduri, prin scrisori și delegații, P.C.R. s-a adresat 

partidelor și grupărilor burgheze nefasciste în scopul desfășurării 

unor acțiuni comune pentru apărarea democrației și salvgardarea 

independenței țării amenințată de hitleriști. Ca urmare a tratativelor 
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purtate s-au realizat acorduri de colaborare cu o serie de elemente 

din grupul liberal denumit „H”, cu organizația de tineret a P.N.Ț., 

cu diferiți lideri și organizații locale ale partidului radical-țărănesc, 

partidului național-țărănesc etc. 

Realizarea Frontului unic muncitoresc și unirea pe scară 

națională a forțelor potrivnice fascismului și hitlerismului, nu au fost 

posibile nici în perioada dictaturii regale, datorită unui complex de 

împrejurări. Situîndu-se pe poziții anticomuniste și ostile în fond unui 

front laolaltă cu comuniștii, cercurile maniste și brătieniste, care 

dominau în conducerea P.N.Ț. și P.N.L., au manevrat astfel încît au 

împiedicat ralierea tuturor forțelor antidictatoriale și antihitleriste. La 

rîndul lor, majoritatea conducătorilor P.S.D., deși nu au pactizat cu 

dictatura regală, fiind adepți ai tacticii reformiste, s-au limitat de 

regulă la activitatea „în cadrul legilor”; ședințe și consfătuiri în 

cercuri de studii, acțiuni cu caracter profesional în bresle, diferite 

manifestări în așezămintele culturale, în publicistică; ei au refuzat 

participarea la forme active de luptă alături de comuniști, cu toate că 

multe din măsurile adoptate de guvern loveau în socialiști. 

O frînă în calea realizării unui front comun al forțelor 

democratice, potrivnice fascismului și hitlerismului, au fost și 

indicațiile greșite primite dinafară de P.C.R., care nu corespundeau 

realităților din țară, prin care s-au dat caracterizări eronate și 

contradictorii dictaturii regale. Regimul carlist era apreciat cînd ca o 

dictatură de tip fascist, cînd ca o dictatură fascistă și prohitleristă, 

ignorîndu-se obiectivul principal și real — pericolul hitlerist și 

organizațiile prohitleriste. După semnarea pactului sovieto-german, 

P.C.R. a primit directive din partea Internaționalei Comuniste, care se 

alinia politicii externe a U.R.S.S., să concentreze focul împotriva 

grupărilor politice anglo-francofile și a social-democraților. O 

asemenea linie nu era de natură să atragă alte grupări politice care nu 

vedeau în dictatura regală un regim fascist, ci un dușman al 

Germaniei hitleriste. 

La sfîrșitul anului 1939, într-o perioadă cînd se obținuseră 

succese remarcabile în munca desfășurată de comuniști în cadrul 

breslelor, Vasile Luca, susținut de alte elemente fracționiste numite 

de Comintern în conducerea P.C.R., a dat directive organizațiilor de 
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partid să părăsească aceste organizații profesionale pe motiv că erau 

reacționare și să treacă la constituirea de grupe sindicale ilegale, fapt 

care a îngreunat mult organizarea luptelor revendicative și a lovit în 

unitatea de acțiune a clasei muncitoare. 

Cu toate aceste multiple greutăți, devotamentul comuniștilor 

față de popor, curajul și hotărîrea cu care ei au înfruntat represiunile 

pentru a organiza și conduce lupta maselor, au asigurat și în această 

perioadă obținerea unor succese. Astfel, pe baza Frontului unic 

muncitoresc, în anii dictaturii regale s-au declarat nenumărate 

conflicte de muncă, dintre care peste 180 s-au transformat în grevă. 

Ca rezultat al luptelor greviste, muncitorii dintr-o serie de 

întreprinderi au impus patronilor sporirea salariilor cu 10–40%, 

respectarea concediilor de odihnă, recunoașterea delegaților de 

fabrică, reprimirea la lucru a celor concediați și alte revendicări. Prin 

amploarea, gradul de combativitate și caracterul organizat al 

acțiunilor întreprinse, prin conștiința sa revoluționară, clasa 

muncitoare a stat în fruntea luptelor tuturor păturilor și grupărilor 

sociale asuprite și exploatate. 

Influențate puternic de lupta clasei muncitoare, în anii 1938–

1940 au luat amploare acțiunile păturilor mijlocii de la orașe — 

meșteșugari, funcționari etc. — împotriva scăderii salariilor, inflației și 

speculei, ale țăranilor împotriva impozitelor în creștere și abuzurilor 

săvîrșite de autorități cu prilejul rechizițiilor și concentrărilor, ale 

intelectualilor pentru apărarea libertăților, conștiinței, împotriva 

măsurilor reacționare din domeniul învățămîntului, științei și culturii 

adoptate de către regimul dictatorial. 

Conștiente că dominația imperialismului german constituie o 

primejdie de moarte pentru poporul român, clasa muncitoare, masele 

țărănești, intelectualitatea, toate forțele democratice și patriotice, în 

frunte cu partidul comunist, s-au ridicat la luptă hotărîtă împotriva 

pactului economic înrobitor româno-german din martie 1939, a 

planurilor Reichului nazist de a ocupa România. Pe poziții similare s-

au situat, cu toate inconsecvențele lor, și principalele cercuri ale 

burgheziei și moșierimii, reprezentate pe plan politic prin partidele 

național-țărănesc și liberal, care își dădeau seama de dezastrul ce 

pîndea România. 
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Creșterea avîntului mișcării antifasciste din România s-a 

oglindit în valul acțiunilor de luptă care au avut loc în această 

perioadă, în participarea însuflețită a maselor la concentrările din 

cursul anului 1939, în marile demonstrații organizate de 1 Mai sub 

semnul împotrivirii poporului nostru Germaniei fasciste, pentru 

libertăți democratice, pentru apărarea independenței țării. 

În București, cu prilejul zilei de 1 Mai 1939, a avut loc o 

puternică demonstrație la care au participat peste 20 000 de 

muncitori, funcționari, intelectuali, meseriași, femei și tineri sub 

lozincile: „Vrem România liberă și independentă!”, „Jos 

fascismul!”, „Trăiască pacea cu Uniunea Sovietică!”, „Jos agresorul 

hitlerist!”, „Vrem front patriotic!”. Ca un simbol al hotărîrii de luptă 

pentru apărarea patriei, demonstranții au depus coroane de flori la 

mormîntul eroului necunoscut. Manifestări asemănătoare au avut 

loc la Cluj și Iași. În forme variate masele populare și-au exprimat 

adînca îngrijorare față de extinderea agresiunii hitleriste și au cerut 

guvernului să adopte măsurile necesare pentru apărarea țării. 

În pofida măsurilor restrictive adoptate de autorități, 

mișcarea antifascistă din România a reușit să-și trimită 

reprezentanții la Conferința mondială pentru apărarea păcii și 

democrației, ținută la Paris în 13–14 mai 1939 din inițiativa 

organizației „Réunion Universal pour la Paix”. Pe adresa 

Conferinței au sosit din România numeroase telegrame și moțiuni 

de adeziune din partea unor colective de muncitori, meseriași, 

țărani etc., a unor personalități politice sau cultural-artistice ca 

Nicolae Titulescu, Virgil Madgearu, N. D. Cocea, Gala 

Galaction, Ștefănescu Goangă, Șerban Cioculescu, Lascăr 

Sebastian, Zaharia Stancu, V. Demetrius. O serie de participanți 

la Conferința de la Paris, reprezentînd diferite țări, au relevat 

contribuția antifasciștilor români la mișcarea antifascistă 

internațională, subliniind că manifestațiile de la 1 Mai 1939 din 

București erau „o dovadă că poporul român se raliază la mișcarea 

antifascistă și că voința sa este de a lupta, în mod real, împotriva 

agresorului si fascismului”1. 

 
1 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosarul nr. 211, fila 169. 
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Poporul român, credincios tradițiilor sale internaționaliste, a 

înfierat cotropirea de către imperialiștii germani și italieni a 

popoarelor din Austria, Cehoslovacia, Albania, Polonia și din alte 

țări, manifestîndu-și sub diferite forme solidaritatea cu ele. 

În condițiile avîntului antifascist al maselor, cînd fascismul 

german atacase deja și subjugase numeroase țări din Europa. În 

Directivele Cominternului din mai 1940 adresate Partidului 

Comunist din România, în loc să se aprecieze justețea luptei contra 

războiului hitlerist și să se facă apel la mase în scopul intensificării 

acestei lupte, se aduceau critici comuniștilor români pentru 

activitatea desfășurată împotriva agresiunii Germaniei și pentru 

poziția de apărare a independenței naționale a patriei. Contrar 

realităților evidente, în Directivele Cominternului se spunea: 

„Germania și Italia nu doresc, în etapa actuală, ca țările balcanice să 

fie atrase în război. Ele vor să se dezvolte producția necesară lor de 

cereale, petrol și diferite materii prime. Numai incendiatorii 

războiului, imperialiștii englezi și francezi, în etapa actuală, doresc, 

caută să împiedice dezvoltarea producției din aceste țări și comerțul 

lor cu Germania. Numai ei caută prin toate forțele să deschidă în 

Balcani un front împotriva Italiei, pentru ca după aceea să poată să 

atace Germania din flanc”. Punîndu-se în mod arbitrar Germania 

fascistă alături de Uniunea Sovietică, în continuare se arăta că în 

fața poporului român, în fața clasei muncitoare și a partidului ei 

stătea sarcina de a nu admite „transformarea României într-un cap 

de pod al Angliei și Franței pentru un război împotriva Germaniei și 

împotriva U.R.S.S.”. Directivele Cominternului cereau, totodată, ca 

lozinca „apărării granițelor”, sub care partidul comunist reușise să 

strîngă largi forțe patriotice, să fie demascată „ca o continuare a 

politicii de apropiere de Anglia și Franța și a războiului împotriva 

Germaniei și U.R.S.S.”. În acele momente cînd integritatea și 

libertatea țării noastre erau grav periclitate, Internaționala 

Comunistă a cerut să se intensifice propaganda în jurul lozincii 

„autodeterminării națiunilor pînă la despărțirea de stat”, ceea ce nu 

putea servi decît dușmanilor de moarte ai poporului român, forțelor 

agresive ale fascismului, celor care urmăreau destrămarea națiunii și 

statului român. 
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Directivele Cominternului, care veneau în contradicție cu 

linia politică a P.C.R., cu necesitățile luptei împotriva fascismului și 

agresiunii hitleriste, au provocat o adîncă confuzie și dezorientare în 

rîndurile partidului comunist, au frînat pentru un timp activitatea sa, 

au creat pericolul îndepărtării de partid a unor largi categorii sociale, 

a numeroase grupări politice. Ele au avut repercusiuni grave asupra 

întregii activități desfășurate în România pentru unirea poporului 

împotriva fascismului și agresiunii Reichului nazist. 

În august 1940, României i-a fost impus dictatul de la Viena, 

prin care partea de nord a Transilvaniei era răpită și predată 

Ungariei horthiste. 

Straturile cele mai largi ale poporului și-au exprimat 

hotărîrea de a lupta împotriva horthiștilor și a stăpînilor lor de la 

Berlin și Roma, condamnînd în același timp regimul dictatorial 

care cedase în fața presiunilor germano-italiene și acceptase 

dictatul. În acele zile, împărtășind sentimentele întregului popor, 

armata, începînd cu masa soldaților și terminînd cu numeroase 

cadre — ofițeri și generali — a cerut să apere cu armele 

Transilvania. Numeroase organizații ale P.C.R., Madosz-ul și alte 

organizații democratice și patriotice s-au situat în primele rînduri 

ale luptei pentru apărarea teritoriului patriei, organizînd 

demonstrații de masă în diferite localități. Zile în șir, pe străzile 

orașelor București, Cluj, Brașov, Timișoara, Sibiu, Bistrița, Arad, 

Constanța, Cîmpia Turzii și multe altele, sute de mii de oameni, 

aparținînd celor mai diferite clase și categorii sociale, avînd cele 

mai variate orientări politice, s-au revărsat ca un uriaș torent, sub 

lozincile patriotice și antifasciste. În marea majoritate a cazurilor 

autoritățile locale și detașamentele militare din garnizoanele 

respective s-au alăturat demonstranților, 

Manifestațiile populare de la sfîrșitul lunii august — 

începutul lunii septembrie 1940 împotriva dictatului de la Viena, a 

fascismului și hitlerismului, nu au putut să împiedice însă noua 

amputare a teritoriului național și căderea țării sub jugul fascist. 

Dezbinarea forțelor democratice și patriotice nu a permis 

constituirea unui front național capabil să formeze din sînul său un 

guvern de rezistență națională. În acest moment greu pentru 
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destinele țării sale, poporul român s-a găsit singur, fără nici un 

sprijin dinafară, părăsit de toate puterile Europei. România a fost 

nevoită să accepte condițiile nedrepte ale dictatului de la Viena. 

Prin aceasta, ea a fost lăsată la discreția forțelor fasciste, a fost 

aruncată, de fapt, în brațele Germaniei hitleriste. 

Pentru poporul român începea o perioadă deosebit de grea, 

în care clasa muncitoare, organizațiile sale aveau de acționat 

nemijlocit în fruntea tuturor forțelor democratice, patriotice și 

naționale pentru salvarea ființei naționale a României.
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CAPITOLUL V 

 

LUPTA FORȚELOR PATRIOTICE  

CONDUSE DE P.C.R.  

ÎMPOTRIVA DICTATURII MILITARE-FASCISTE 

ȘI A RĂZBOIULUI ANTISOVIETIC  

 (septembrie 1940 – aprilie 1944) 
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INSTAURAREA DICTATURII MILITARE-FASCISTE 

ȘI URMĂRILE EI 
 
 

După un an de la dezlănțuirea celui de al doilea război 

mondial, raportul de forțe între puterile beligerante angajate în 

conflict era net de partea Germaniei hitleriste și a aliaților ei. În 

urma succeselor militare pe care le obținuse, aproape întreaga 

parte europeană, de la granițele U.R.S.S, și pînă la Oceanul 

Atlantic, se afla sub ocupația Reichului nazist sau sub dominația 

sa. 

Anglia, angajată în război, se găsea într-o situație grea. 

S.UA. nu intraseră încă în conflict. Între Germania și Uniunea 

Sovietică continuau să acționeze clauzele pactului de neagresiune 

din 23 august 1939. Mișcarea de rezistență din țările cotropite, se 

afla în faza incipientă. 

Situația politică din sud-estul Europei se caracteriza prin 

tendințe centrifuge. Ca urmare a evoluției situației internaționale, 

Mica Înțelegere și Înțelegerea Balcanică se destrămaseră. În 

conjunctura politică dată, refacerea sau crearea unor alianțe 

balcanice antihitleriste erau irealizabile. În aceste împrejurări, 

Germania și Italia își intensificau acțiunea expansionistă în 

această parte a Europei, pregătind războiul antisovietic. 

Datorită bogățiilor sale naturale, cît și poziției strategice 

cheie pe care o ocupă în sud-estul Europei, România continua să 

fie supusă unor presiuni convergente dinafară, obiect de dispută 

pentru stabilirea unui nou regim al navigației pe Dunărea 
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inferioară și maritimă, de subordonare economică și politică 

totală sau de dezmembrare a ei în continuare. 

După dictatul de la Viena, regimul regelui Carol al II-lea 

s-a compromis complet în fața poporului revoltat de mutilarea 

țării săvîrșită sub presiunea dinafară. Partidul comunist, 

numeroase cercuri politice, Madoszul și alte organizații 

democratice, masele largi și armata cereau să se opună rezistență 

ocupanților horthiști. 

Această poziție contravenea scopurilor expansioniste ale 

Germaniei în sud-estul european. Urmărind să angreneze 

România și Ungaria în războiul hitlerist, avînd nevoie de 

resursele lor materiale șl umane, ținînd seama, totodată, de o serie 

de alți factori de ordin politic și strategic, guvernul german nu era 

interesat într-un conflict armat româno-ungar. Din aceleași 

considerente, el prefera să-și subordoneze România nu pe calea 

războiului — deși avea în vedere și această alternativă, prin 

planul „Margareta II” —, ci prin instaurarea la cîrma acesteia a 

unui guvern fascist care să țină în frîu masele și să satisfacă 

cerințele Reichului. În acest scop, pe lîngă partidul muncitoresc 

național-socialist german (N.S.D.A.P.) — organizația din 

România —, Grupul etnic german și rețeaua de spionaj, Legația 

germană din București a activizat toate cercurile politice fasciste 

prohitleriste românești, care — cu sprijinul Germaniei — își 

croiseră drum spre primul plan al vieții politice. În fruntea acestor 

cercuri se situau Garda de fier — agentură a hitlerismului în 

România — și generalul I. Antonescu, care avea legături cu 

aceasta și cu Legația germană. 

La 5 septembrie 1940, Carol al II-lea, sub presiunea 

Germaniei, a adus la guvern pe generalul I. Antonescu, în mîinile 

căruia a trecut o parte din prerogativele regale. A doua zi, sub 

amenințarea formațiilor înarmate ale Gărzii de fier, Carol al II-lea 

a fost silit să abdice în favoarea fiului său, Mihai, generalul 

I. Antonescu devenind conducătorul statului cu puteri dictatoriale. 

Astfel, la 6 septembrie 1940 a fost instaurată dictatura militară 

fascistă. Potrivit indicațiilor căpeteniilor hitleriste, la 

15 septembrie 1940 s-a format un guvern fascist, cu 
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preponderență legionară, care a proclamat „statul național-

legionar”. În octombrie 1940, cu consimțămîntul prealabil al 

guvernului fascist, în România au intrat trupele germane. 

Dictatura militară-fascistă a fost forma de guvernămînt 

teroristă, antipopulară a cercurilor celor mai reacționare — fasciste 

și profasciste — din România, legate de Germania hitleristă. Ea s-a 

caracterizat prin lichidarea oricăror drepturi și libertăți 

democratice, prin metode teroriste de guvernare, prin răspîndirea 

ideologiei fasciste, subordonarea țării intereselor Reichului german 

și împingerea ei în războiul hitlerist, antisovietic. Baza politică a 

dictaturii militaro-fasciste, în primele 5 luni de existență, a 

constituit-o Garda de fier; reazimul ei cel mai puternic a fost tot 

timpul Wehrmachtul nazist. 

Față de instaurarea acestei dictaturi și de acțiunile ei 

ulterioare, reprezentanții principalelor partide burghezo-moșierești 

au adoptat o poziție corespunzătoare intereselor lor de clasă și în 

funcție de situația politică internă și externă, de desfășurarea 

războiului în ansamblul său. I. Maniu, C. I. C. Brătianu și alți 

politicieni burghezi erau în general adepții formelor de guvernare 

în cadrul constituțional burghez. Ca urmare a vechilor lor relații cu 

Apusul, erau filofranco-englezi și credeau în victoria acestora în 

război. În acest sens, ei considerau însă că trebuie cîștigat timp, ca 

aceste puteri să acumuleze forțele necesare pentru a putea învinge 

și domina situația la sfîrșitul războiului. Din această cauză, și 

îndeosebi pentru faptul că Germania hitleristă era principalul 

promotor al ciuntirii teritoriale românești și urmărea aservirea 

totală economică și politică a țării, reprezentanții partidelor 

„istorice” se pronunțau împotriva Reichului german. 

Situația politică și militară internațională, starea de izolare 

pe plan extern în care se afla România, presiunile directe și brutale 

din partea Germaniei — care domina Europa —, ascuțirea 

contradicțiilor interne, teama și ura față de comunism, care au 

constituit o caracteristică a politicii burgheziei și moșierimii, au 

impus liderilor acestora concluzia că trebuie să cedeze în anumite 

limite pretențiilor germane și ale cercurilor prohitleriste. 

Considerînd dominația Germaniei ca vremelnică, ei au găsit ca 
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acceptabilă — deși le era neagreabilă — soluția constituirii unui 

guvern, de conjunctură, care să se bucure de încrederea Germaniei 

naziste. 

Mizînd pe faptul că vor putea să dirijeze din umbră un 

asemenea guvern, I. Maniu și C. I. C. Brătianu au consimțit ca 

I. Antonescu să ceară abdicarea regelui Carol al II-lea. Ei s-au 

înțeles cu I. Antonescu ca acesta să lase libertate de acțiune 

cercurilor conducătoare centrale și locale ale partidelor lor, nu s-au 

opus ca specialiști, membri ai partidelor respective, să fie numiți în 

posturi economice cheie, aceștia urmînd să le apere interesele 

împotriva tendințelor acaparatoare ale monopolurilor germane. În 

același timp, cu consimțămîntul tacit al lui Antonescu, s-au 

constituit într-o rezervă politică pentru timpul cînd, în condițiile 

victoriei puterilor occidentale, sperau să revină la metodele de 

guvernare și alianțele politice externe cu aceste puteri. În acest sens, 

au menținut legături cu diferiți reprezentanți diplomatici ai Angliei 

și S.U.A. În dezacord cu unele măsuri pe care guvernul fascist le 

lua, ei au înaintat lui I. Antonescu memorii cu caracter protestatar, 

evitînd multă vreme însă — după cum ei înșiși declarau — să-i 

creeze dificultăți și complicații. 

Dictatura militară fascistă a fost urîtă, de la început, de masa 

largă a poporului. Instaurarea ei nu a putut fi însă împiedicată, 

datorită împrejurărilor arătate mai sus. 

Dictatura militară fascistă a provocat mari suferințe și daune 

poporului român. A fost introdus un regim de teroare, al cărui 

ascuțiș era îndreptat îndeosebi împotriva clasei muncitoare, a 

comuniștilor, a tuturor luptătorilor antifasciști. Țara a fost împînzită 

cu lagăre și închisori. 

În acțiunea teroristă, elementele cele mai odioase au fost 

legionarii. Pe tot timpul guvernării lor au schingiuit, maltratat sau 

ucis mii de oameni. Una din crimele premeditate a fost menținerea 

comuniștilor în fioroasa închisoare Doftana, pînă la prăbușirea 

zidurilor acesteia. Deși comuniștii deținuți aici au avertizat 

autoritățile cu privire la starea șubredă a construcției și pericolul ce 1 

prezenta pentru viața deținuților, acestea nu au luat nici o măsură. În 

noaptea de 9/10 noiembrie 1940, în urma unui cutremur, Doftana s-a 
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prăbușit, omorînd sub zidurile ei 14 comuniști și alți antifasciști, 

printre care Ilie Pintilie, membru al C.C. al P.C.R. De gloanțele 

legionarilor au fost răpuși comuniștii Constantin David și Ocsko 

Tereza. Au fost asasinați mișelește savantul cu renume mondial 

Nicolae Iorga, fost prim-ministru, profesorul universitar economist 

Virgil Madgearu, fost ministru de finanțe în guvernul național-

țărănist, generalul C. Argeșeanu, fost prim-ministru, și alți 66 foști 

demnitari și funcționari superiori, care în perioada anterioară se 

opuseseră într-un fel sau altul Gărzii de fier și politicii expansioniste 

a statelor fasciste. Crimelor monstruoase ale Gărzii de fier li s-au 

adăugat jafurile ei, sprijinul acordat firmelor germane în acapararea 

capitalului românesc. 

Toate acestea, precum și demagogia lor socială, au stîrnit 

îngrijorarea și împotrivirea liderilor partidelor „istorice” și a altor 

cercuri burgheze. Deși unele din ele contribuiseră cu cîțiva ani în urmă 

la promovarea Gărzii de fier pe arena politică a țării, în condițiile date, 

cînd își vedeau amenințate din partea acesteia interesele economice și 

chiar existența lor fizică, i-au devenit adversari. 

Crimele și jafurile legionarilor au provocat indignarea și ura 

maselor; ele i-au compromis pînă și în fața acelora care se lăsaseră la 

un moment dat amăgiți de lozincile lor demagogice. 

Acțiunile teroriste ale Gărzii de fier au atins punctul culminant 

în timpul rebeliunii legionare, în zilele de 21–23 ianuarie 1941, cînd 

au fost ucise în mod bestial aproape 400 de persoane și tot atîtea 

rănite. Sprijinită de Gestapo, Garda de fier a dezlănțuit lupta armată 

contra grupării militare din guvern, cu scopul de a-și asigura 

monopolul puterii. Armata, în rîndurile căreia Garda de fier era 

repudiată, pentru faptul ca aceasta activa ca agentură politică a 

Germaniei, precum și pentru spiritul ei de dezordine, anarhie și 

crimă, a acționat cu hotărîre, rebeliunea legionară fiind înfrîntă. 

Aceasta a fost totodată o rezultantă a sentimentelor democratice pe 

care le nutreau numeroși generali și ofițeri, care în trecutul apropiat se 

mai răfuiseră cu Garda de fier, nu admiseseră activitatea legionarilor 

în armată. La eșecul total al rebeliunii a contribuit și faptul că Garda 

de fier nu a primit nici un fel de sprijin din partea vreunei grupări 

politice sau sociale. 
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Guvernul nazist, care impusese venirea legionarilor la 

putere, văzînd că aceștia sînt incapabili de a conduce singuri statul, 

că s-au compromis complet în ochii poporului, că armata română 

acționa cu fermitate împotriva lor și că, pentru îndeplinirea 

planurilor lui strategice în sud-estul Europei, avea nevoie de 

siguranță și liniște în spatele trupelor sale, a dat cîștig de cauză 

echipei militare. Partidul nazist a considerat însă mai departe 

Garda de fier ca un sprijin important al lui, ca o rezervă pentru 

situația cînd echipa militară ar adopta o poziție neconformă cu 

interesele celui de-al III-lea Reich. De aceea, guvernul german a 

acordat azil politic în Germania unui mare număr de legionari, în 

frunte cu căpeteniile acestora. 

Rezolvarea crizei de guvern în favoarea lui I. Antonescu a 

fost salutată de vîrfurile burgheziei și moșierimii, a produs 

satisfacție și a dat oarecare speranțe de moment în rîndurile unei 

părți a populației, că evoluția situației politice ar putea lua un curs 

mai favorabil țării. 

După rebeliune, în conținutul și modul de guvernare a țării 

s-au produs schimbări. S-a constituit un guvern format numai din 

militari și tehnicieni. Garda de fier a fost înlăturată de la 

conducerea statului și practic activitatea ei anihilată. „Statul 

național-legionar” a fost abrogat. Regimul a rămas astfel fără o 

bază politică de partid. La acestea s-a mai adăugat faptul că I. 

Antonescu, deși ducea o politică legată de Axă, avea unele 

deosebiri de concepții și metode față de cele ale naziștilor și 

legionarilor: în problema rasială, în materie de justiție ș.a. Cu toate 

acestea, drepturile și libertățile democratice au rămas desființate, 

puterea de stat dictatorială; industria a fost militarizată, muncitorii 

fiind supuși constrîngerii unor regulamente militare; s-a exercitat 

prigoana împotriva comuniștilor și a celorlalți luptători antifasciști. 

Astfel, în vara și toamna anului 1941 au fost condamnați la moarte 

și executați comuniștii Filimon Sîrbu, soții inginer Francisc și Lili 

Panet, Ada Marinescu, dr. Adalbert Kronhauzer și alții; în 1942 

muncitorii tipografii Nicolae Mohănescu și Pompiliu Ștefu, iar în 

1943 Petre Gheorghe, secretar al organizației P.C.R. Ilfov, și alții. 

După date incomplete, 3 600 de comuniști și alți luptători 
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antifasciști au fost condamnați la ani grei de închisoare, iar aproape 

5 500 au fost internați în lagăre. În timpul dictaturii militare-

fasciste, hitleriștii, secondați de elemente legionare, au săvîrșit un 

pogrom la Iași, asasinînd peste 8 000 de oameni. 

În acțiunile sale, regimul fascist a avut mai departe ca suport 

trupele germane. Acestea erau dislocate în apropierea Capitalei, în 

zona petrolieră a Văii Prahovei și în alte centre vitale ale țării, cu 

scopul de a fi în măsură să reprime orice încercare de revoltă a 

maselor, să asigure dominația celui deal treilea Reich asupra 

României. Pentru acest ultim scop, hitleriștii se foloseau totodată 

de N.S.D.A.P. și de Grupul etnic german, organizat pe baze 

naziste, avînd formații paramilitare, eu un efectiv (în 1942) de 

peste 100 000 de persoane. Ambele organizații — subordonate 

nemijlocit organelor germane și conducîndu-se după directivele 

acestora — constituiau un fel de stat în stat. 

De drept, România nu a fost ocupată; ea a avut legi, 

administrație proprie și reprezentanțele sale diplomatice în diferite 

țări ale lumii. De fapt însă, prin prezența trupelor hitleriste și a 

diverșilor consilieri naziști în toate departamentele, Germania avea 

cuvîntul hotărîtor în majoritatea problemelor statului român. Ca 

atare, independența și suveranitatea României erau grav mutilate. 

Folosind în mod deghizat metode de ocupație, în cercurile 

conducătoare hitleriste a fost chiar emisă părerea transformării 

României în protectorat german sau oficializarea ocupării ei 

militare. 

Teroarea fascistă s-a exercitat și în partea de nord a 

Transilvaniei. Masele populare de aici au avut de suferit și mai 

mult. Autoritățile și trupele horthiste de ocupație, grupe de fasciști 

înarmați au prigonit populația românească, au organizat masacre 

(în comunele Trăznea, Ip ș.a.), au dat foc oaselor celor asasinați, au 

izgonit peste granița vremelnică nenumărate familii, jefuindu-le 

întregul avut. Zeci de mii de persoane, români, evrei și de alte 

naționalități, oameni de diferite concepții politice și filozofice, au 

fost arestați și internați în lagăre și tabere de muncă forțată, dintre 

care o mare parte au fost exterminați prin munci istovitoare, 

înfometare și alte metode. În primăvara și vara anului 1944 au fost 
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trimiși în lagărele de exterminare hitleriste peste 135 000 de 

oameni, dintre care, după o statistică din 1945, au mai revenit în 

țară circa o cincime. 

Pe plan economic, dictatura militară-fascistă a adîncit și mai 

mult subordonarea României față de Germania hitleristă, ceea ce a 

avut repercusiuni deosebit de grave asupra economiei naționale. 

Prezența trupelor germane în România, subordonarea ei 

economică și politică au creat condiții prielnice Reichului german de 

a acapara sistematic și intens economia românească. Un instrument 

important în realizarea acestui scop l-a constituit acordul economic 

înrobitor încheiat la 4 decembrie 1940. Prin acest acord, România era 

obligată să-și intensifice producția agricolă și forestieră în folosul 

Germaniei, să-și adapteze industria conform cerințelor monopolurilor 

germane, să exporte produsele sale în Germania la prețuri cu totul 

defavorabile țării noastre, în comparație cu cele mondiale, să accepte 

controlul „specialiștilor” germani în diverse ramuri de activitate etc. 

România a fost inclusă în „clearing-ul central de la Berlin”, ceea ce 

practic însemna punerea comerțului ei exterior sub controlul hitlerist. 

Ca urmare, bogățiile și resursele țării au fost supuse unei exploatări 

sistematice și de proporții uriașe. 

Un sector economic mult rîvnit de imperialiștii germani și 

exploatat în mod sălbatic de ei a fost acela al industriei petroliere. 

Între 1 octombrie 1940 – 23 august 1944, Germania a sorbit din 

România 10 084 424 tone de produse petroliere. A fost acaparată de 

asemenea producția agricolă, pe seama reducerii sistematice a 

consumului intern românesc. În decurs de 4 ani au fost scoase din 

țară de către hitleriști 1 378 450 tone de cereale și semințe și peste 

75 000 tone de animale vii și produse animaliere. La acestea se 

adaugă cantitățile consumate în interiorul României de armata 

germană, precum și milioane de colete expediate peste graniță de 

ofițerii și ostașii acesteia. Cu toate că România ducea lipsă de unele 

materii prime, prin contracte oneroase a trebuit să livreze Germaniei 

și țărilor de sub controlul ei politic și militar peste 3 600 000 tone de 

materii prime diferite. 

Sfera intereselor prădalnice ale monopoliștilor hitleriști nu se 

reducea numai la aceste ramuri economice principale, ci se extindea 
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pînă la cele mai diverse produse și resurse. Sub forma aparentă a 

unor schimburi comerciale normale între două țări, dominînd însă 

din toate punctele de vedere România, imperialiștii fasciști germani 

au practicat un jaf sistematic și de proporții uriașe. 

Spre deosebire de pătrunderea capitalului străin în România, 

în perioada precedentă celui de-al doilea război mondial, care în 

general avea loc pe calea investițiilor și a împrumuturilor, capitalul 

monopolist german și-a subordonat economia românească, 

folosind prin excelență metode extraeconomice. Astfel, după 

ocuparea Cehoslovaciei și a Franței, hitleriștii au acaparat toate 

întreprinderile din România cu capital cehoslovac și francez, 

precum și participațiile acestuia la alte societăți. Într-o serie de 

cazuri, monopolurile germane au reușit să treacă sub controlul lor 

unele întreprinderi pe calea pătrunderii reprezentanților lor în 

posturile de conducere ale acestora. De asemenea, sub paravanul 

unei pretinse colaborări, hitleriștii au pus stăpînire pe alte 

întreprinderi, folosind în acest scop diverse aranjamente cu statul 

român. 

Ca urmare a unor astfel de metode, capitalul german a 

acaparat și și-a impus controlul în cele mai importante sectoare ale 

industriei din România. Cu prioritate au fost acaparate societățile 

metalurgice Reșița, Malaxa, Copșa Mică–Cugir, Uzinele 

Hunedoara, Șantierele Navale din Galați, societățile petroliere 

Astra-Română, Steaua-Română, Concordia, Columbia ș.a. 

Prin aceasta monopolurile germane și-au asigurat nu numai 

profituri însemnate, dar și o poziție dominantă în industria 

românească, fapt care, coroborat cu altele, a constituit sursa 

generatoare a unor ascuțite contradicții între o parte însemnată a 

burgheziei române și Germania nazistă. 

Un alt procedeu de jaf hitlerist îl constituiau tratatele 

economice, în cadrul cărora o pîrghie a frustrării era sistemul 

stabilirii prețurilor. Diferența de prețuri în favoarea imperialiștilor 

germani provenea mai întîi din raportul dintre marcă și leu, din ne-

echivalența și ne-echitabilitatea prețurilor menținute la același 

plafon — sau aproape la același plafon — pentru produsele 

românești, concomitent cu ridicarea lor vertiginoasă pentru 
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mărfurile germane livrate în compensație. În 1941, de pildă, 

prețurile mărfurilor germane pentru România au crescut cu 75%, 

iar ale celor românești, destinate Germaniei, numai cu 16%. Acest 

decalaj a luat proporții din an în an în favoarea Germaniei. 

Dacă ținem seama chiar de statisticile oficiale privind 

comerțul exterior român din acea vreme, în care în mod 

intenționat se evita a se da la iveală cifrele reale, această 

diferență de prețuri se caracteriza prin aceea că, între anii 

1941–1944, în medie o tonă de mărfuri germane costa România 

59 600 lei, iar o tonă de produse românești revenea Germaniei 

numai la suma de 13 500 lei. În consecință, România dădea 

pentru fiecare 1 000 kg de mărfuri germane 4 415 kg produse 

românești. Daunele ce se aduceau României în acest fel ies și 

mai mult în evidență dacă ținem seama că, în aceeași perioadă 

de timp, pentru o tonă de produse românești de aceeași natură 

Elveția plătea României 25 000 lei, Suedia — 29 000 lei, 

Turcia — 37 000 lei — adică cu de două ori și aproape trei ori 

mai mult față de prețul impus de Germania. Cum cel de-al III-

lea Reich deținea monopolul comerțului exterior al țării, el 

revindea pe piața mondială mărfurile românești, însușindu-și 

diferența de prețuri, obținînd astfel cîștiguri mari în devize 

libere. 

Un alt important instrument de estorcare a României îl 

constituia cursul forțat al mărcii în raport cu leul. În anul 1940 

Germania a urcat cursul mărcii de la 50 lei la 60 lei. Acest 

raport a făcut ca dintr-o dată România să plătească mărfurile 

germane la un preț cu mult sporit. Ca urmare, numai în 1941 au 

fost aduse economiei României — conform evaluărilor făcute 

de Ministerul Finanțelor de atunci — pagube de 7,5 miliarde 

lei. 

Ca urmare a faptului că Germania nu trimitea decît o 

parte din mărfurile sale în contul celor primite din România, în 

august 1944 Banca Națională avea de primit din partea 

Reichului contravaloarea a peste 94 miliarde lei. Această sumă 

reprezenta însă valoarea mărfurilor la prețurile de export 

impuse de Germania și nu la acelea pe care România le-a plătit 
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exportatorilor români. De asemenea, în această sumă nu sînt 

incluse taxele vamale și o parte din taxele de transport pentru 

care Germania beneficia de reducere sau scutire. 

O grea povară pentru România era întreținerea trupelor 

hitleriste. În anul 1940 guvernul fascist român se angajase să 

plătească pentru întreținerea trupelor germane ce urmau să vină în 

România cîte 100 milioane lei lunar, adică 1,2 miliarde lei anual. 

Ulterior, căpeteniile hitleriste și-au mărit pretențiile și au făcut 

presiuni pentru satisfacerea lor. Astfel, în anul 1941 s-au plătit 

pentru nevoile armatei germane, pe o perioadă de numai opt luni 

(1 aprilie – 20 noiembrie 1941), 24 miliarde lei. Pînă în anul 

1944, pentru întreținerea trupelor hitleriste, statul român a cheltuit 

67 miliarde lei (la valuta din 1938). 

Gama formelor de jefuire a României de către hitleriști a 

fost foarte variată. Printre altele, la cele arătate mai sus se mai 

adaugă scutiri vamale, neplata taxelor și tarifelor pentru 

transporturi și comunicații, folosirea fără plată, uzarea, avarierea 

și distrugerea unor mijloace de transport, neplata chiriilor pentru 

utilizarea clădirilor, însușirea unor bunuri de la diverse ministere 

etc. Mari daune au provocat economiei țării și bunurilor 

cetățenilor jafurile săvîrșite de trupele hitleriste, mai ales în 

Moldava. 

După date estimative, numai pagubele cauzate de 

Germania României prin produsele industriale și agricole luate 

fără echivalente, prin neplata de impozite și taxe etc., s-au ridicat 

la peste 446 milioane de dolari (la cursul din 1938). 

Proporțiile jafului hitlerist au sporit necontenit 

nemulțumirile și frămîntările maselor, stîrnind îngrijorări 

guvernului fascist. Astfel, într-o notă a Legației române de la 

Berlin se apunea: „Guvernul român înțelege să facă sacrificiile 

cerute de starea de război. Dorește însă ca aceste sacrificii să fie 

făcute în ordine și nu amenințînd însăși ordinea socială română, 

care interesează și Germania. De aceea, continuînd să dea petrol 

și cereale, mărind producția, reducînd consumația, dînd rezervele 

de benzină ale însăși armatei, guvernul român... atrage atenția în 

mod sincer și loial asupra ordinii ce o cer sacrificiile consimțite și 
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garanțiile de care are nevoie pentru acoperirea răspunderilor 

politice”1. 

Stoarcerea bogățiilor țării de către imperialiștii germani, 

cheltuielile militare enorme care se făceau ș.a. au dus la 

împuținarea mărfurilor pe piața internă și urcarea prețurilor, la 

sporirea inflației, agravarea situației economice a țării, la scăderea 

vertiginoasă a venitului național. 

Rămînerea în urma prețurilor a veniturilor maselor 

muncitoare a dus la scăderea capacității lor de cumpărare, la 

înrăutățirea condițiilor lor de trai. Starea de subalimentație și lipsa 

de îmbrăcăminte și încălțăminte se făceau resimțite din ce în ce 

mai mult în rîndul muncitorilor și funcționarilor. Ca urmare a 

mobilizărilor, rechizițiilor de vite, furaje, grîu etc., impozitelor 

mari, prețurilor reduse pentru produsele agricole ș.a., țărănimea a 

fost adusă de asemenea într-o situație materială grea. A avut de 

suferit masa largă a meseriașilor, intelectualilor, funcționarilor, 

pensionarilor. 

Urmărind lichidarea industriei românești. Germania nazistă 

a lipsit economia de unele materii prime și semifabricate 

asigurate anterior din importuri, numeroase întreprinderi fiind 

nevoite să-și reducă sau să-și întrerupă activitatea de producție. 

Stagnarea operațiilor bancare și a producției industriale în unele 

ramuri a creat nemulțumiri în rîndul cercurilor burgheze. 

Toate acestea adînceau contradicțiile regimului fascist, 

făceau ca împotrivirea față de dictatura militaro-fascistă și 

Germania hitleristă să capete un caracter larg de masă. 

La 22 iunie 1941, Germania hitleristă a început războiul 

antisovietic. Împreună cu alte state, la acest război a fost 

angrenată și România. Germania nazistă urmărea să distrugă 

primul stat socialist din lume — ceea ce constituia țelul reacțiunii 

mondiale — și să-și asigure dominația asupra întregii lumi. 

Poporul român nu avea nimic comun cu aceste scopuri ale 

războiului hitlerist, manifestîndu-și ostilitatea față de agresiunea 

 
1 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fondul 71/1941, Germania. 

Relații cu România, vol. 85. 
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fascistă încă de la începuturile ei. Nepopularitatea țelurilor 

războiului hitlerist antisovietic avea să se manifeste cu putere 

sporită, concomitent cu continuarea lui pe teritoriul sovietic. 

Cercurile politice prohitleriste ale claselor exploatatoare au 

fost pentru ducerea războiului și au sprijinit guvernul fascist în 

acest sens. Liderii partidelor „istorice” și cercurile palatului au fost 

de asemenea de acord cu ducerea războiului, exprimîndu-și însă 

părerea ca trupele române să participe la operații doar pînă la 

Nistru. Această părere era îmbrățișată și de o parte însemnată a 

generalilor și ofițerilor superiori cu funcții de răspundere în 

conducerea armatei. Sustrase de la continuarea războiului — după 

cum se pronunța, de pildă, I. Maniu —, trupele române trebuiau să 

fie întărite pentru a face față unui atac din partea Ungariei horthiste 

și îndeosebi pentru a fi în măsură să reprime acțiunile 

revoluționare ale maselor, care ar primejdui pozițiile claselor 

dominante — acțiuni pe care le considera ca inevitabile în întreaga 

Europă, la sfîrșitul războiului. 

În prima parte a operațiilor, armatele germane și ale 

celorlalte state din blocul fascist, favorizate de diferiți factori 

militari și politici, au reușit să pătrundă în interiorul U.R.S.S, pînă 

la Volga. Pe teritoriul ocupat hitleriștii au săvîrșit nenumărate și 

monstruoase crime și jafuri. Numeroase crime au săvîrșit și 

organele de poliție și de jandarmerie antonesciene. 

În luptele purtate, Armata sovietică a rezistat vitejește. 

Poporul sovietic a fost mobilizat de P.C.U.S. pentru înfrîngerea 

inamicului. La Odesa, Sevastopol, în fața Moscovei și a 

Leningradului și în alte multe localități și zone, ostașii sovietici, 

sprijiniți de populație, au luptat cu eroism pentru apărarea patriei 

socialiste, pentru zdrobirea fascismului. 

În anul 1942 a luat ființă coaliția antihitleristă, formată din 

U.R.S.S., Anglia, S.U.A., China, Franța și alte țări, eveniment care 

a avut o însemnătate hotărîtoare în desfășurarea ulterioară a 

războiului. Forța fundamentală a acestei coaliții a constituit-o 

U.R.S.S., care a dus tot timpul greul războiului. 

Sporindu-și necontenit potențialul militar și economic, 

Uniunea Sovietică a obținut în 1941–1943 marile victorii de la 
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Moscova, Stalingrad și Kursk, care au spulberat mitul războiului 

fulger și al invincibilității armatei germane, au produs grele 

pierderi mașinii de război fasciste. Ele au constituit totodată un 

puternic stimulent pentru mișcarea de rezistență din Europa și 

Asia, care se extinsese și submina puternic spatele frontului 

agresorilor. Pînă la începutul anului 1944, Armata roșie a reușit să 

elibereze cea mai mare parte a teritoriului sovietic. 

În acest interval de timp succese remarcabile au obținut 

forțele aliaților în Africa și Europa. Ele au alungat pe hitleriști din 

Africa și au scos din luptă Italia, principalul aliat al Germaniei. 

În războiul antisovietic, poporul român a suferit numeroase 

și grele pierderi umane și materiale, atît pe front, cît și în spatele 

frontului. 

În slujba acțiunilor sale antipopulare și antinaționale, 

guvernul de dictatură militară-fascistă a organizat și desfășurat o 

intensă activitate propagandistică, cu scopul de a înșela masele, de 

a le abate atenția de la problemele majore ale vremii și a le inocula 

idei de factură fascistă. 

În perioada guvernării militaro-legionare, răspîndirea ideilor 

fasciste s-a făcut în primul rînd de către Garda de fier prin 

organizațiile, presa și publicațiile sale, și de către Germania 

nazistă, care, prin poziția sa de dominație asupra României, 

exercita totodată, sub diferite forme, o supracenzură a 

manifestărilor politice, culturale și ideologice din țară. Ele 

promovau concepțiile cele mai retrograde, de la misticismul exaltat 

și cultul morții, pînă la rasism. 

După înfrîngerea rebeliunii, ponderea difuzării acestor 

concepții a scăzut simțitor. Mijloacele de influențare politico-

ideologică au continuat cu virulență propaganda anticomunistă și 

antisovietică, acordînd principala atenție susținerii regimului 

antonescian, popularizării războiului hitlerist, justificării 

dezlănțuirii și continuării acestuia. 

Concepțiile și demagogia dictaturii fasciste, deși au indus în 

eroare, pentru scurt timp, o parte a unor pături ale populației, nu au 

găsit teren prielnic în masa poporului. În școală, artă, literatură și 

în alte domenii ale vieții culturale au predominat operele clasicilor 
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români și universali, ale oamenilor de știință și maeștrilor 

contemporani, care au rămas credincioși tradițiilor umaniste ale 

culturii românești. 
 
 

P.C.R. ÎN PRIMII ANI AI DICTATURII MILITARE-

FASCISTE ȘI AI RĂZBOIULUI ANTISOVIETIC  
 

Consecințele dezastruoase ale politicii dictaturii militare-

fasciste, ale subordonării țării față de Germania nazistă au 

constituit focarul tuturor nemulțumirilor din rîndurile poporului, 

resortul dezvoltării contradicțiilor regimului fascist, care s-au 

manifestat încă din primele zile ale instaurării acestuia. 

În apărarea intereselor vitale naționale și sociale ale 

poporului român s-a ridicat de la început cu hotărîre partidul 

comunist, contra agresiunii Germaniei hitleriste și a războiului 

antisovietic, dînd glas frămîntărilor și aspirațiilor uriașei majorități 

a populației țării. 

Înfruntînd teroarea sălbatică, devotați cauzei clasei 

muncitoare și poporului, animați de un fierbinte patriotism, 

comuniștii au acționat cu eroism pentru mobilizarea maselor la 

luptă împotriva asupririi și exploatării fasciste. Organizațiile 

regionale și locale de partid au desfășurat o susținută muncă pentru 

demascarea politicii dictaturii militare fasciste și a Germaniei 

hitleriste. 

În manifestele editate în toamna anului 1940, în presa 

ilegală, organizațiile regionale și locale de partid au înfierat 

intrarea trupelor hitleriste în țară ca pe un act de încălcare 

grosolană a independenței și suveranității țării. 

În condițiile regimului fascist, ale prezenței trupelor 

germane și împingerii țării în războiul antisovietic, P.C.R. și-a 

elaborat tactica sa de luptă, a folosit diferite metode pentru 

aplicarea ci în practică. 

În documentele elaborate pînă la izbucnirea războiului 

antisovietic (platformele din decembrie 1940 și ianuarie 1941) 

P.C.R. și-a expus poziția față de evenimentele interne și externe, 
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orienta lupta maselor împotriva regimului fascist, împotriva 

Germaniei naziste. 

Pe lîngă această latură pozitivă, documentele amintite 

conțineau și unele aprecieri neconforme cu realitatea istorică 

concretă în care se găsea România, erau lipsite de precizări în ceea 

ce privește căile, formele și metodele de luptă. Acestea își aveau 

originea — așa cum s-a mai arătat — în unele indicații greșite, 

dăunătoare partidului comunist și intereselor poporului român date 

de diferite organisme ale Cominternului în acea perioadă, în 

aprecierile eronate făcute de ele. cu privire la principalii dușmani 

externii și interni, în atitudinea șovăielnică a unor elemente lașe și 

capitulante din conducerea partidului, unele chiar străine de 

năzuințele și interesele naționale ale poporului român. Astfel, într-o 

scrisoare adresată lui B. Stefanov, la 28 decembrie 1940, Șt. Foriș 

— făcînd aprecieri cu privire la problema apărării integrității 

teritoriale a țării și a atitudinii față de Germania fascistă — 

considera lozinca „nici un petic de pămînt agresorilor” justă numai 

„...înainte de încheierea pactului de neagresiune sovieto-german” și 

înainte de „...începerea războiului”, iar lozinca lansată de P.C.R. 

„Afară cu armata hitleristă de ocupație din țară” ca „greșită”, 

calificînd acțiunile întreprinse în această direcție drept „provocări”. 

Elementele capitulante, în frunte cu Foriș, au creat mari 

greutăți și daune partidului. Îndepărtînd cadre ferme, revoluționare 

de la organizarea și conducerea acțiunilor maselor largi populare, 

ele indicau organizațiilor de partid din întreprinderile industriale să 

nu se treacă la acțiuni „deoarece nu a sosit momentul”, să se evite 

orice fel de manifestări sub formă de proteste sau greve. În luna mai 

1943 au fost date instrucțiuni ca membrii de partid să nu se ocupe 

de lupta politică, ci numai de cea economică. Prin poziția lor a fost 

frînată de asemenea activitatea de adunare și stocare de armament și 

crearea de detașamente înarmate în vederea luptei cu arma în mînă 

împotriva dictaturii fasciste și a hitleriștilor. 

Călcînd cele mai elementare reguli ale conspirativității, 

aceste elemente au dat dispoziție ca organele de partid să prezinte 

periodic rapoarte cuprinzînd descrierea amănunțită a organizațiilor, 

lista tuturor membrilor de partid, numele comuniștilor aflați în 
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armată, inclusiv pe front, precum și unitățile în care erau mobilizați, 

fapt care a dus la descoperirea și arestarea a numeroși comuniști și 

uteciști, aceste rapoarte căzînd aproape cu regularitate în mîinile 

organelor represive. În anii 1940–1943, la București, Brașov, 

Constanța, Ploiești, în Moldova, Oltenia și Banat și în alte părți ale 

țării au căzut organizații întregi, care cuprindeau cadre valoroase ale 

partidului. Aceeași dispoziție a fost dată și pentru comuniștii aflați 

în lagăre și închisori. Datorită activului de partid de aici, care a 

sesizat urmările nefaste ale acestor indicații, ea nu a fost aplicată. 

În ciuda acestor împrejurări grele, în Partidul Comunist 

Român, călit în mari bătălii de clasă, s-au găsit — ca și în trecut 

— forțe sănătoase care să îndrepte întregul partid pe făgașul unei 

lupte active și hotărîte împotriva fascismului. Legate de mase, 

de aspirațiile poporului român, organizațiile regionale, județene, 

organizațiile de bază ale partidului, în frunte cu activiștii lor 

devotați, au organizat, după posibilitățile ce aveau, acțiuni 

împotriva dictaturii militare fasciste și a trupelor hitleriste, 

pentru eliberarea țării, îmbinînd aceste acțiuni politice cu 

revendicările economice imediate formulate de masele 

muncitoare. Partidul comunist a condamnat cu tărie agresiunea 

hitleristă antisovietică și a demascat în fața poporului 

adevăratele, ei scopuri, a chemat masele la sabotarea războiului 

odios. 

Atitudinea organizațiilor partidului comunist și a opiniei 

publice antifasciste a obligat grupul capitulant ca în documentele 

elaborate în numele Comitetului Central, îndeosebi după 

începerea războiului împotriva U.R.S.S., să țină seama de 

realitate. O anumită influență în acest sens a avut și noua 

orientare a Cominternului, după atacarea Uniunii Sovietice de 

către Germania hitleristă și acoliții acesteia, care s-a adresat 

popoarelor, chemîndu-le să se ridice la luptă împotriva 

agresiunii fasciste. În aceste împrejurări au fost elaborate 

Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1941, Platforma program din 

6 septembrie 1941, Rezoluția Comitetului Central din ianuarie 

1942 și altele, în care — deși se mai resimțeau unele rămășițe 

ale vechii orientări — se stabileau o linie politică justă, misiunea 
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și sarcinile clasei muncitoare și ale detașamentului ei de 

avangardă în lupta antifascistă a poporului român. 

„Sarcina de răspundere istorică a P.C.R. față de poporul 

român — se arăta în Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1941 — 

constă în organizarea luptei în România, alături de marele popor 

sovietic și celelalte popoare cotropite, pentru zdrobirea fascismului 

sîngeros german, a slugilor lui din toate țările, pentru alungarea 

ocupanților germani din România, pentru doborîrea bandei de 

trădători de la cîrma țării, în frunte cu generalul Antonescu, pentru 

eliberarea țării de sub jugul sîngeros german, pentru victoria 

Uniunii Sovietice, pentru România liberă și independentă”1. 

Cu claritate și în mod concret au fost precizate obiectivele 

luptei antifasciste din țară în Platforma program din 6 septembrie 

1941. În esență, ea prevedea: răsturnarea dictaturii militare-

fasciste, încetarea războiului contra Uniunii Sovietice și 

participarea alături de U.R.S.S, și de toate popoarele iubitoare de 

pace la lupta împotriva Germaniei hitleriste; alungarea din țară a 

hitleriștilor; recucerirea libertății și independenței naționale, 

formarea unui guvern al independenței naționale cu participarea 

reprezentanților tuturor forțelor patriotice; eliberarea părții de nord 

a Transilvaniei; arestarea și pedepsirea trădătorilor de țară și altele. 

Pentru realizarea acestor obiective, se stabileau forme 

concrete de luptă, ca: sabotarea producției de război, a 

transporturilor militare, acțiuni de partizani împotriva ocupanților 

hitleriști. O sarcină fundamentală era realizarea unității de acțiune 

a clasei muncitoare, de care depindea în mod hotărîtor înfăptuirea 

unui front unic național al poporului român împotriva fascismului 

german și a guvernului de dictatură militară. 

Prevederile platformei corespundeau cerințelor istorice, 

oglindeau interesele naționale ale țării, revendicările cele mai 

stringente ale maselor. Ele constituiau baza politică pentru unirea 

tuturor forțelor patriotice, antihitleriste. Criteriul de bază al 

colaborării largi patriotice proclamat de comuniști era adoptarea 
 

1 Arhiva Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă 

C.C. al P.C.R., cota A XXV-10, inv. nr. 1 580, Circulara C.C. al P.C.R. din 8 

iulie 1941. 
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unei atitudini potrivnice față de „ocupanții hitleriști, de slugile lor 

trădătoare de țară și de războiul criminal contra Uniunii Sovietice”1. 

Punînd în centrul activității sale obiectivele arătate mai sus, 

P.C.R. nu a renunțat la scopul său final; el își păstra programul, 

independența politică, ideologică și organizatorică. 

Sub impulsul acelorași factori, îndeosebi prin creșterea 

rezistenței forțelor interne, precum și sub influența noilor condiții 

apărute o dată cu constituirea coaliției antihitleriste (Națiunile 

Unite), Rezoluția C.C. al P.C.R. din ianuarie 1942 detaliază 

sarcinile și procedeele pentru mobilizarea maselor la luptă. Este 

înființată organizația „Uniunea Patrioților”, în care activau numeroși 

intelectuali, mici meseriași, funcționari; organizațiile de partid au 

întărit legăturile cu „Frontul plugarilor”, condus de eminentul om 

politic și înflăcărat patriot doctor Petru Groza, cu organizații ale 

Partidului social-democrat, cu Madosz și cu Partidul socialist-

țărănesc. 

Succesul acțiunilor inițiate, organizate și conduse de 

comuniști a făcut să crească prestigiul partidului în rîndurile 

poporului, ceea ce a atras asupra lui o și mai mare teroare. Dar nici 

prigoana fascistă, nici acțiunile grupului șovăielnic și capitulant din 

conducere, care în practică nu dădea curs prevederilor juste 

formulate în documente, ceea ce constituia o frînă a luptei 

antifasciste de eliberare națională, n-au putut abate partidul de la 

îndeplinirea misiunii sale istorice. 

Condițiile concrete ale desfășurării procesului revoluționar în 

România au făcut ca în timpul războiului un grup numeros dintre cei 

mai devotați și căliți activiști, ca Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

Constantin Agiu, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 

Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 

Constantin Pîrvulescu, Iosif Rangheț și alții să formeze adevăratul 

nucleu conducător al partidului, forța însuflețitoare a rezistenței 

antifasciste. În întreaga lui activitate, acest activ de bază al partidului, 

chiar și în cele mai vitrege condiții ale luptei, a găsit metode și 

 
1 Ibidem, Cota A.b. XXV-11, inv. nr. 989 — Platforma program a CC 

al P.C.R. din 6 septembrie 1941. 
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mijloace eficiente de a analiza principalele probleme ale vieții de 

partid, de a menține și întări legăturile cu organizațiile sale, cu masele 

muncitoare, de a organiza lupta maselor în vederea eliberării patriei. 

Încrezători în capacitatea clasei muncitoare, a tuturor forțelor 

vii ale poporului, comuniștii au luptat cu abnegație, neprecupețindu-

și viața pentru interesele vitale ale poporului român. 
 
 

MIȘCAREA DE REZISTENȚĂ. 

CRIZA DICTATURII MILITARE-FASCISTE 
 

Poporul român nu s-a împăcat niciodată cu aservirea țării 

imperialiștilor germani și cu susținătorii lor din interior. În 

memoria sa stăruiau încă anii de cotropire germană, jaful și 

crimele săvîrșite de ocupanți pe teritoriul României în 1916–

1918. El nu putea să uite că aceștia se dovediseră, prin pacea de la 

Buftea, ca distrugătorii ființei naționale a României, dușmani 

declarați ai integrității sale teritoriale. 

Poporul român vedea în al treilea Reich continuatorul 

militarismului german din urmă cu peste două decenii, 

promotorul principal al ciuntirii României în perioada celui de-al 

doilea război mondial. Ruperea părții de nord a Transilvaniei din 

hotarele patriei și cedarea ei Ungariei horthiste, prin dictatul de la 

Viena, creaseră în rîndurile poporului român o ură puternică 

împotriva hitleriștilor și a horthiștilor. Cînd, în toamna anului 

1940, trupele germane au intrat în România, ele au fost primite cu 

ostilitate de popor, care vedea în prezența lor nu numai baionetele 

de sprijin al dictaturii fasciste, ci și instrumentul principal de forță 

pentru asigurarea dominației Germaniei naziste asupra țării 

noastre. Naziștii au impus guvernului fascist de la București să 

șteargă orice urmă care putea să amintească poporului despre 

vitejia fiilor săi în luptele de la Mărășești și Oituz din 1917, ei 

tratau poporul și armata română cu dispreț, jignindu-le 

sentimentul național. 

Toate acestea au constituit un fond general al stării de spirit 

antihitleriste a poporului român, peste care s-au suprapus alte 
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cauze care au generat rezistența sub diferite forme a maselor 

populare de la începutul instaurării dictaturii militare și venirea în 

țară a trupelor hitleriste. Ea avea să se extindă continuu, în strînsă 

legătură cu evoluția războiului în ansamblul său. 

În avangarda luptei antifasciste se afla clasa muncitoare, în 

frunte cu Partidul Comunist Român. Organizațiile P.C.R. 

regionale și orășenești, din întreprinderi și sate au desfășurat o 

muncă susținută pentru demascarea politicii dictaturii fasciste și a 

războiului hitlerist. În această perioadă partidul comunist avea 

organizații ale sale în majoritatea centrelor industriale și 

îndeosebi în marile întreprinderi. După date incomplete, în 

București existau organizații de partid în 44 de întreprinderi mari 

(printre care „C.F.R. Grivița”, „Malaxa”, „Wolff”, „Lemaître”, 

„Arsenalul Armatei”, „D. M. Voinea”, „S.E.T.”); în Banat existau 

organizații de partid în 23 de întreprinderi mari („U.D.R.”, 

„Industria lînii”, Atelierele C.F.R. Timișoara și Arad, la 

„Întreprinderile textile Arădene”, „Industria electrică” ș.a.), 11 

organizații de cartier la Timișoara și Arad, 28 de organizații la 

sate (Curtici, Șiria, Cîlnic, Bocșa-Montana, Ocna de Fier, 

Jimbolia, Variaș, Cenei ș.a.); în Ploiești (întreprinderile 

„Concordia”, „Astra Română”, „Vlahița”, „Orion”, „Steaua 

Română”; în Valea Prahovei (la rafinăriile din Cîmpina, Băicoi, 

Moreni); în Brașov (la C.F.R., „Astra Vagoane”, „I.A.R.”); în 

județul Dîmbovița la Tîrgoviște („Arsenalul Armatei”), în 

centrele petroliere Ochiuri și Răzvad; la Turnu Severin 

(„Șantierele Navale Române”, „C.F.R.”); în Simeria („Atelierul și 

depoul C.F.R.”), Cugir, Petroșeni, Anina, Petrila ș.a. Un număr 

însemnat de organizații ale P.C.R. activau la sate în județele Ilfov, 

Argeș, Cîmpulung Muscel, Bacău, Alba ș.a. 

Totodată, partidul își crease legături cu unele unități 

militare din București, Craiova, Banat, Constanța, din apropierea 

orașelor Roșiori de Vede, Sibiu și altele, unități în care activau 

comuniști și uteciști. 

Publicațiile ilegale centrale și ale comitetelor regionale ale 

P.C.R., ca „Scînteia” (1940), „Dunărea roșie” (1940), „Moldova 

roșie” (1940), „Presa liberă” și „România liberă” (1942) din 
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Banat, „România liberă” (București, ianuarie 1943), precum și 

postul de radio „România liberă”, care a început să funcționeze 

din septembrie 1941, numeroase manifeste ce au fost răspîndite 

de comuniști au adus o contribuție însemnată la clarificarea 

maselor, la mobilizarea și înregimentarea lor în frontul luptei 

antifasciste. 

În acțiunea de rezistență, P.C.R. a mobilizat zeci de mii de 

militanți revoluționari și patrioți muncitori, țărani și intelectuali, 

indiferent de naționalitate, oameni aparținînd diferitelor clase și 

pături sociale, animați de sentimente naționale, patriotice. 

În primii ani ai dictaturii militare fasciste și ai războiului 

antisovietic, mișcarea de rezistență a îmbrăcat forme diferite. Au 

luat extindere demonstrațiile cu caracter economic și politic, 

conflictele de muncă, grevele și sabotarea directă a producției de 

război. 

În acești ani, la București, Arad, în Valea Mureșului, la 

Galați, Brăila, Reșița, Anina și în alte localități, muncitorii au 

desfășurat acțiuni împotriva fascismului, pentru independență 

națională. La 3 noiembrie 1940 a avut loc o puternică 

demonstrație în cartierul Obor din București, la care au participat 

mii de oameni. Organizată și condusă de partidul comunist, 

manifestația s-a desfășurat sub lozincile: „Jos fascismul!”, „Jos 

teroarea!”, „Vrem pîine, nu război!”, „Vrem independență 

națională!”, „Afară cu armata de ocupație!”. Aceste acțiuni 

energice au avut darul să contribuie la trezirea în mase a 

conștiinței că și în condițiile terorii fasciste există posibilitatea de 

a duce lupta împotriva regimului respectiv și a hitleriștilor. 

O formă de luptă, des folosită, au fost conflictele de muncă 

și grevele muncitorești. La marile întreprinderi industriale de 

interes militar din București, Ploiești, Reșița, Arad, Timișoara, 

Brașov, Constanța, Galați, Hunedoara, din centrele miniere Valea 

Jiului, Anina, Brad, Comănești și Dărmănești-Bacău, Schitu 

Golești-Muscel ș.a., muncitorii au organizat greve pe diferite 

durate. O deosebită însemnătate a avut greva de trei săptămîni (15 

aprilie – 5 mai 1941) a muncitorilor din Valea Jiului, care a 

provocat mari daune producției de război. 
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O formă de luptă caracteristică perioadei dictaturii militare 

fasciste și războiului hitlerist a fost sabotarea directă a producției 

de război. În numeroase întreprinderi metalurgice, petroliere, 

miniere, maritime și de transport, muncitorii au trecut la încetinirea 

sistematică a ritmului de producție, la neexecutarea la timp a 

lucrărilor, au produs un mare număr de piese cu defecte, au 

deteriorat mașini și instalații. Acțiuni de sabotaj s au efectuat și 

asupra unor obiective militare, ca depozite de armament, 

carburanți, lubrifianți etc. La 2 martie 1941 a fost incendiat în 

localitatea Mogoșoaia un depozit conținînd 1 000 de mine antitanc. 

În anul 1942 au fost distruse depozitele militare de la Bîrlad. În 

același an, la 11 iunie, au fost aruncate în aer depozitele de muniții 

de la marginea orașului Buzău, fiind distruse circa 200 de vagoane 

de muniții și un mare depozit de benzină pentru aviație ce 

aparținea armatei germane. La 12 iunie 1942 a fost incendiat 

Arsenalul militar de la Tîrgoviște. Prejudicii serioase au fost aduse 

mașinii de război fasciste prin acțiunea de la Uzinele de armament 

Mîrșa, de lîngă Sibiu. În iarna anului 1943 au fost distruse la 

această uzină peste 70 000 de proiectile diferite de artilerie. În 

București a fost incendiată fabrica „Acvila”, care producea 

ambarcațiuni pentru armata germană. 

Deseori a fost perturbată rețeaua de transmisiuni a aviației și 

unităților de artilerie antiaeriană germane, prin tăierea liniilor 

telefonice și a cablurilor electrice de la bateriile de reflectoare în 

zonele Constanța, Ploiești, Cîmpina, Brașov și altele. 

Acțiunile de sabotaj, împletite cu celelalte forme de luptă, 

au contribuit la dezorganizarea și scăderea producției, au întărit 

încrederea proletariatului în forțele sale, au arătat necesitatea 

imperioasă a unirii tuturor muncitorilor în lupta contra războiului 

și fascismului, au influențat pozitiv lupta antifascistă generală. 

Alături de muncitori, în lupta împotriva fascismului, s-au 

ridicat și mase ale țărănimii. Jaful hitlerist, repartizarea nedreaptă a 

pămîntului, exploatarea care apăsa pe umerii țărănimii, fiscalitatea 

excesivă și rechizițiile forțate, teroarea fascistă, consecințele 

războiului, în care cele mai grele pierderi umane le dădea 

țărănimea muncitoare, au fost tot atîtea cauze care au făcut ca 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

260 

 

țăranii să se împotrivească dictaturii fasciste și războiului hitlerist. 

Comuniștii îndemnau pe țărani să saboteze împrumuturile pentru 

înzestrarea armatei, să se sustragă de la plata impozitelor, să nu dea 

nici un bob de grîu pentru asupritorii hitleriști, să saboteze muncile 

obligatorii și rechizițiile, să nu se supună concentrărilor și mobilizării 

în armată. În același spirit au fost antrenate masele țărănești de către 

Frontul plugarilor, îndeosebi în județele Hunedoara, Timiș-Torontal, 

Brașov și altele. În numeroase localități, țăranii au ascuns cerealele și 

vitele pentru a nu fi rechiziționate. În multe comune, unde lipsa de 

alimente se resimțea în mod acut, țăranii au întreprins acțiuni de 

protest în fața prefecturilor și primăriilor. 

Au avut loc proteste energice ale țărănimii în diferite 

localități pentru împiedicarea exproprierii silite a unor terenuri 

pentru nevoile militare germane. Au avut loc incidente — uneori 

mortale — între trupele germane și țărani. 

Consecințele războiului s-au răsfrînt nu numai asupra clasei 

muncitoare și țărănimii, ci și asupra altor categorii sociale. 

Funcționarii, pensionarii, studenții, micii meseriași, micii 

comercianți și industriași au simțit loviturile acestuia, fie prin 

pierderile suferite în familii, ca urmare a războiului, fie datorită 

agravării situației economice a țării. 

Numeroși oameni de știință cu renume, profesori și studenți 

de la facultățile din București, Iași, Sibiu (aici era evacuată 

universitatea din Cluj) și Timișoara, scriitori, poeți și ziariști s-au 

opus ofensivei ideologiei naziste, apărînd tradițiile progresiste ale 

culturii românești, și-au adus contribuția la lupta contra dictaturii 

militare fasciste, pentru scoaterea României din războiul hitlerist și 

redobîndirea independenței naționale a țării. Figuri proeminente ale 

culturii românești ca George Enescu, Mihail Sadoveanu, Tudor 

Arghezi, George Călinescu, Victor Eftimiu, Mihail Ralea, Petre 

Constantinescu-Iași, Athanase Joja, Vlădescu Răcoasa, ziariști și 

publiciști ca Demostene Botez, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Tudor 

Teodorescu-Braniște și mulți alții și-au exprimat prin scrierile și 

atitudinea lor aversiunea față de hitleriști și regimul fascist. O parte 

dintre aceștia, pentru ideile și activitatea lor antifascistă, au fost 

internați în lagăre. 
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În școlile de toate gradele, majoritatea cadrelor didactice, în 

ciuda a numeroase greutăți și contrar normativelor guvernamentale, 

au continuat să educe tineretul în spiritul demnității naționale, al 

păstrării și cultivării tradițiilor împotriva militarismului german, 

promovînd literatura scriitorilor români care reflecta lupta seculară a 

poporului nostru contra cotropitorilor, faptele de vitejie ale ostașilor 

români în bătăliile de la Mărăști, Mărășești, Oituz și altele. 

Toate acestea contribuiau la menținerea trează a conștiinței 

maselor de intensificare a rezistenței, de respingere a influenței 

ideologiei și propagandei fasciste. 

În partea de nord a Transilvaniei mișcarea de rezistență era 

îndreptată atît împotriva ocupanților horthiști cît și a hitleriștilor. 

Comuniștii din această parte a țării au mobilizat masele la luptă 

împotriva ocupanților horthiști, pentru eliberarea națională, pentru 

revendicări economice și sociale. Muncitorii de la unele 

întreprinderi din Cluj, cei de la întreprinderea „Phönix” din Baia 

Mare, de la minele „Valea Roșie”, fabricile din Firiza, Lăpuș, Carei, 

Sighet și din alte localități au organizat greve și conflicte de muncă. 

O contribuție la lupta de eliberare a adus-o Comitetul 

National Revoluționar al Românilor din nordul Ardealului, înființat 

la Cluj, în toamna anului 1940, de către comuniști. Manifestînd 

atașamentul lor față de România, la acest comitet au aderat și 

oameni ai muncii maghiari. De asemenea, sentimentul de eliberare 

națională a fost întreținut în această parte a țării de învățătorii și 

profesorii români, de diferiți alți intelectuali, precum și de cercuri 

ale burgheziei și clerului românesc. 

Ostilitatea mereu crescîndă a maselor populare față de 

dictatura militară și Germania nazistă s-a reflectat și în armată. 

Situația dezastruoasă a familiilor celor ce se aflau pe front sau sub 

arme, jefuirea țării de către hitleriști, pierderile suferite în război, 

dorința de a lupta pentru eliberarea părții de nord a Transilvaniei 

determinau creșterea continuă a stării de spirit antihitleriste în rîndul 

soldaților și al cadrelor de comandă. Un important proces de 

clarificare avea loc în rîndurile cadrelor militare, determinat, pe 

lingă cauzele enunțate mai sus, și de faptul că unii generali și ofițeri 

activi luptaseră în primul război mondial împotriva militariștilor 
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germani. Datele statistice arată că la sfîrșitul anului 1940, din 

efectivul total de 3 555 ofițeri superiori și generali activi, 3 158 

luaseră parte la bătăliile din acest război. Această stare de lucruri nu 

se împăca cu subordonarea armatei române comandamentelor 

germane, cu atitudinea trufașă, brutală și plină de dispreț a 

hitleriștilor față de ostașii și ofițerii români. În aceste împrejurări 

favorabile, comuniștii și-au lărgit activitatea în armată. 

Ca urmare a pierderilor suferite pe front, a lipsei de rațiune și 

de perspectivă a războiului la care continuau să participe, sub 

influența activității desfășurate de comuniști și a legăturilor avute de 

mulți generali și ofițeri superiori cu liderii altor partide și grupări 

politice care se situau pe poziții potrivnice continuării războiului 

alături de Germania, sporea necontenit numărul ofițerilor care își 

manifestau dezacordul cu scopurile războiului hitlerist, al ostașilor 

care părăseau frontul sau al celor care nu se prezentau la unități. 

Astfel, începînd din iunie 1941 pînă în aprilie 1944, au fost judecați 

de curțile marțiale, pentru părăsirea frontului sau neprezentarea la 

mobilizare, circa 79 000 de oameni. Au avut loc ciocniri între ostașii 

români și cei germani, ciocniri care adeseori s-au soldat cu morți și 

răniți; numeroși ostași treceau — individual sau în grup — de partea 

Armatei și a partizanilor sovietici. 

Caracteristic pentru cristalizarea procesului de îndepărtare a 

cadrelor militare de țelurile războiului hitlerist și ale dictaturii 

militare fasciste este atitudinea unor generali și ofițeri din Marele 

Sfat Major al Armatei române și din fruntea unor mari unități care 

încă din toamna anului 1941 au refuzat să continue luptele în 

adîncimea teritoriului Uniunii Sovietice (generalii Ciupercă și 

Orășeanu), s-au opus trimiterii pe front în primăvara anului 1942 a 

unui mare număr de divizii române cerute de Hitler (generalul Iosif 

Iacobici, șeful Marelui Stat Major), au zădărnicit trimiterea pe 

front începînd din vara anului 1942 și 1943 a altor unități 

(generalul Ilie Șteflea, succesorul lui Iacobici la conducerea 

M.St.M.). 

Rezistența față de dictatura militară-fascistă și Germania 

hitleristă s-a manifestat sub anumite forme și în rîndul burgheziei 

și al partidelor acesteia, inclusiv în cercurile palatului regal. 
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Situația generală politică și economică în care se găsea țara, 

acapararea de către monopolurile germane a unei mari părți a 

industriei românești și perspectiva sumbră de hinterland agrar 

rezervată României de către Reichul german în așa-zisa „nouă 

ordine europeană” au determinat pe reprezentanții politici ai 

burgheziei să adopte o poziție mai activă împotriva Germaniei. În 

acest sens, ei au întreprins unele acțiuni menite să contribuie la 

menținerea și dezvoltarea, în rîndurile adepților lor, a stării de spirit 

potrivnice imperialismului german, războiului hitlerist, pentru 

eliberarea părții de nord a Transilvaniei. 

La 15 noiembrie 1940 a fost înființată asociația „Pro 

Transilvania”, cu scopul de a ajuta pe refugiații transilvăneni și de a 

demasca atrocitățile săvîrșite de fasciștii maghiari în această parte a 

țării. În 1942, în urma unui memoriu — protest adresat legației 

germane din București — asociația a fost desființată de guvernul 

fascist. Tot în spiritul luptei de eliberare a părții de nord a 

Transilvaniei au fost editate și răspîndite manifeste, iar grupuri de 

intelectuali au organizat serbări și șezători în diferite localități 

ardelene. Liderii P.N.Ț. și P.N.L. au continuat să păstreze unele 

legături externe cu diferiți reprezentanți și diplomați ai Puterilor 

aliate, informîndu-i despre evoluția situației politice și militare din 

țară și căutînd să găsească o soluție convenabilă de ieșire din 

războiul hitlerist. 

În condițiile creșterii stării generale de spirit antihitleriste în 

rîndurile celor mai diferite clase și pături sociale românești, P.C.R. a 

obținut un prim succes în traducerea în viață a liniei sale de unire a 

forțelor patriotice, antihitleriste. În vara anului 1943 a fost creat 

Frontul patriotic antihitlerist, care reunea Partidul Comunist Român, 

Frontul plugarilor. Uniunea patrioților, Madoszul, organizații locale 

ale Partidului social-democrat, Partidul socialist-țărănesc. Crearea 

Frontului patriotic antihitlerist a dat un puternic impuls mișcării de 

rezistență. 

Ca o reflectare a stării de spirit antifasciste a maselor populare 

din țară și a armatei, în rîndurile prizonierilor români din Uniunea 

Sovietică a luat naștere de la început o intensă mișcare antifascistă. 

Comuniști români, emigranți politici în U.R.S.S., au desfășurat o 
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susținută muncă de educare a prizonierilor. De asemenea, prin presă, 

radio și alte mijloace, ei au dus activitate de propagandă în scopul de 

a contribui la lupta maselor populare din România pentru eliberarea 

de sub jugul fascist. 

În toamna anului 1943, la cererea unui număr mare de 

prizonieri români, cu sprijinul guvernului sovietic, a fost înființată 

marea unitate militară de voluntari români — Divizia „Tudor 

Vladimirescu”, iar mai tîrziu Divizia „Horia, Cloșca și Crișan”. 

În această perioadă, în unele detașamente de partizani sovietici 

din Ucraina și Crimeea au acționat și ostași români, care au trecut de 

partea partizanilor. Mulți dintre aceștia au săvîrșit acte de vitejie pentru 

care au fost decorați de către Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

În anii 1940–1944 peste 300 de patrioți români aflați în Franța 

s-au înrolat, în frunte cu comuniștii emigranți politici — în mare parte 

foști luptători în războiul civil din Spania —, în detașamentele de 

partizani organizate de P.C.F., luptînd cu vitejie împotriva ocupanților. 

Ei au aruncat în aer trenuri cu trupe hitleriste, au participat la luptele 

pentru eliberarea mai multor localități (în zonele Paris, Pas-de-Calais, 

Marsilia, Nancy, Lyon și altele), au luat parte la insurecția din Paris. 

Unii cetățeni români au participat la lupta împotriva hitleriștilor 

în cadrul unor detașamente de partizani din Iugoslavia. 

Prin aceasta și prin obiectivul său general — lupta împotriva 

Germaniei hitleriste — mișcarea de rezistență antifascistă din 

România, pe lîngă conținutul său profund național, a avut și un 

caracter internaționalist. 
 

În condițiile creșterii rezistenței antifasciste și ale înfrîngerilor 

suferite pe front de către armatele hitleriste, a luat naștere și s-a 

dezvoltat criza regimului de dictatură militară-fascistă. Înrăutățirea 

considerabilă a situației economice, financiare și militare a țării a 

determinat agravarea tuturor contradicțiilor regimului burghezo-

moșieresc. S-au adîncit contradicțiile dintre proletariat și burghezie, 

dintre țărănime și moșieri, dintre mica burghezie orășenească și marea 

burghezie etc. O dată cu agravarea vechilor contradicții au apărut și 

s-au dezvoltat altele noi, specifice situației economice, politice și 

militare, interne și externe a României din acel timp. 
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Născută în condițiile instaurării regimului fascist și ale 

înfeudării României de către Germania nazistă, contradicția dintre 

masele populare — pe de o parte — și dictatura militară-fascistă și 

hitleriști — pe de altă parte — s-a dezvoltat puternic, devenind 

contradicția fundamentală din această perioadă. De rezolvarea ei cu 

succes de către forțele patriotice depindeau mersul și deznodămîntul 

luptei de eliberare națională, întreaga dezvoltare socială a țării. Ea a 

influențat și a contribuit la agravarea celorlalte contradicții noi 

apărute: contradicțiile dintre monarhie și dictatura militară-fascistă, 

dintre burghezia română și monopolurile germane, dintre guvernul 

fascist român și Reichul german ș.a. Adîncirea contradicțiilor 

interne și externe ale regimului a dus la apariția unor fenomene de 

dezorganizare a aparatului de stat. 

Șubrezirea necontenită a pozițiilor guvernului antonescian 

semăna panică și derută în rîndurile cercurilor conducătoare care au 

început să recurgă la tot felul de manevre pentru a evita sau amîna 

sfîrșitul inevitabil. Pe plan intern, aceste manevre urmăreau 

concentrarea forțelor fasciste într-un partid unic. Încercările în acest 

sens întreprinse de I. Antonescu, cu sprijinul hitleriștilor și al unor 

politicieni reacționari burghezi, an eșuat. 

Evoluția evenimentelor interne și externe a generat o anumită 

încordare în relațiile guvernului antonescian cu Germania nazistă. 

Guvernul fascist a cerut căpeteniilor hitleriste micșorarea numărului 

trupelor germane în România, plata în aur a mărfurilor livrate 

Germaniei. Ca urmare a înfrîngerilor suferite pe front și a atitudinii 

unor generali și ofițeri superiori, I. Antonescu a manifestat chiar 

unele încercări de a se opune cererilor insistente ale lui Hitler de a 

trimite noi trupe pe front. 

Deși continuau să mențină țara la carul Germaniei hitleriste, 

la sfîrșitul anului 1942 – începutul lui 1943, conducătorii guvernului 

militar, prin reprezentanții lor diplomatici în Portugalia, Elveția, 

Spania, Turcia, Suedia și Finlanda, au întreprins unele sondaje 

secrete în vederea încheierii unei păci separate cu Națiunile Unite. 

Manevrele diplomatice ale guvernului fascist demonstrau panica și 

neputința dictaturii militare de a găsi o soluție pentru a ieși din 

situația în care se afla. 
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Contradicțiile dintre diferitele grupări ale claselor dominante 

s-au ascuțit necontenit. Căutînd să se diferențieze cît mai mult de 

dictatura militară fascistă, regele și cercurile palatului au început să 

grupeze în jurul lor aderenți din rîndurile unor demnitari, generali și 

ofițeri superiori, care își dădeau seama de dezastrul în care erau 

împinse țara și armata. Constrînși de împrejurări, și-au intensificat 

activitatea protestatară și liderii P.N.Ț. și P.N.L. Cu toate acestea, ei 

continuau să refuze colaborarea cu comuniștii și cu alte forțe 

democratice în vederea organizării unui larg front patriotic 

antihitlerist. Ei au respins și propunerile de colaborare cu Gh. 

Tătărăscu, făcute de acesta în toamna anului 1943, pentru 

întreprinderea unei acțiuni comune pe lîngă aliați, prin intermediul 

lui Eduard Beneș. 

Ascuțirea contradicțiilor interne și externe ale regimului 

fascist, creșterea considerabilă a nemulțumirii și revoltei maselor 

populare, adîncirea crizei politice și militare au șubrezit necontenit 

pozițiile dictaturii fasciste, au determinat regrupări în rîndul claselor 

dominante, ceea ce a dus la schimbarea continuă a raportului de 

forțe în favoarea unei acțiuni hotărîtoare, au creat condiții favorabile 

pentru trecerea la pregătirea doborîrii dictaturii militare fasciste. 
 
 

ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA 

ELIBERĂRII ȚARII DE SUB JUGUL FASCIST 
 

Pe baza unei analize multilaterale a situației interne și 

internaționale pe plan politic și militar, activul de partid a 

conceput, în vara anului 1943, un ansamblu de măsuri în vederea 

eliberării țării de sub jugul fascist. În esență, aceste măsuri 

cuprindeau întărirea unității partidului și a capacității sale de luptă, 

realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, crearea unui 

sistem larg de alianțe care să cuprindă toate partidele, grupările și 

personalitățile politice care se pronunțau împotriva războiului 

hitlerist, organizarea unor detașamente înarmate proprii ale clasei 

muncitoare și atragerea armatei de partea forțelor patriotice 

antihitleriste. Prin înfăptuirea acestor măsuri se urmăreau 
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doborîrea dictaturii militare-fasciste, scoaterea țării din războiul 

antisovietic, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și 

alăturarea țării la coaliția antihitleristă, formarea unui guvern 

politic cu participarea tuturor forțelor, partidelor și organizațiilor 

antihitleriste. 

Elaborarea acestor măsuri a înarmat partidul cu o viziune 

clară asupra sarcinilor imediate și de perspectivă ale luptei pentru 

eliberarea patriei și dezvoltarea ei democratică. 

Măsurile luate și trecerea la realizarea lor au fost posibile și 

datorită autodizolvării Cominternului, așa cum se subliniază într-

un document de partid din iunie 1943. „Prin dizolvarea 

Internaționalei Comuniste, a dispărut și ultima piedică în calea 

unirii tuturor forțelor naționale cu Partidul Comunist din România 

în lupta împotriva cotropitorilor hitleriști”1. Partidul își căpătase 

independența de acțiune în concordanță cu condițiile obiective și 

subiective izvorîte din situația concretă a României. 

O condiție primordială pentru realizarea sarcinilor naționale 

care stăteau în fața întregului popor o constituia întărirea 

partidului, în primul rînd prin înlăturarea elementelor șovăielnice și 

capitulante din conducerea lui. Activul de partid întreprinsese cu 

răbdare, migală și în cel mai strict secret îndelungi cercetări în 

legătură cu situația din partid și ajunsese, prin analiza faptelor, la 

concluzia necesității înlăturării acestor elemente. 

Procedînd cu tact și energie, pentru a feri partidul de 

pericolul spargerii unității sale și al unor arestări masive, au fost 

luate mai întîi măsuri de izolare treptată a grupului lui Șt. Foriș, iar 

la 4 aprilie 1944, cu toate condițiile extrem de grele, el a fost 

înlăturat. În vederea asigurării conducerii operative a activității 

partidului, activul de partid a desemnat pe Constantin Pîrvulescu, 

Emil Bodnăraș, Iosif Rangheț. 

Acțiunea din 4 aprilie 1944 a reprezentat un moment de 

mare însemnătate în viața și activitatea partidului, redîndu-i 

vigoarea și capacitatea de luptă necesare; aceasta a făcut posibilă 
 

1 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dosar nr. 7 944, filele 35–47 

(„Dizolvarea Internaționalei Comuniste și sarcinile P.C.R.”). 
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mobilizarea tuturor forțelor partidului pentru lărgirea frontului 

antihitlerist, organizarea și conducerea fermă a luptei de eliberare a 

poporului. 

În legătură permanentă cu activul de partid, conducerea 

operativă a luat imediat o serie de măsuri importante pentru întărirea 

organizatorică și politică a partidului, pe principiile muncii în 

condiții de război, a organizațiilor de masă aflate sub conducerea sa, 

pentru crearea detașamentelor înarmate proprii — formațiile de 

luptă patriotice. O atenție deosebită s-a acordat consolidării 

legăturilor cu organizațiile de partid din întreprinderile industriale 

importante și îndrumării activității acestora. S-au luat măsuri pentru 

îmbunătățirea muncii de propagandă și agitație, pentru întărirea 

conspirativității și perfecționarea aparatului tehnic. 

Ca urmare a faptului că o mare parte din activul de partid era 

deținut în închisori și lagăre, că partidul pierduse multe cadre în 

urma acțiunilor de reprimare, se resimțea o lipsă serioasă de activiști 

capabili să facă față nevoilor din ce în ce mai mari ale muncii 

partidului. De aceea, noua conducere a acordat o atenție deosebită 

promovării în muncă a unor cadre muncitorești revoluționare, 

precum și — ținînd seama de condițiile de ilegalitate — formării 

unei echipe de rezervă a conducerii. La baza selecționării cadrelor 

de răspundere a stat principiul verificării temeinice a activității 

depuse și a atitudinii față de linia, disciplina și securitatea partidului. 

În același timp, pentru a se asigura buna desfășurare a muncii 

partidului, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea metodelor sale și a 

activității organizațiilor de masă. 

Orientîndu-se în primul rînd spre întărirea partidului, 

considerînd aceasta ca o sarcină primordială în vederea înfăptuirii 

planului stabilit, cadrele revoluționare ale partidului au asigurat 

principala condiție subiectivă pentru succesul luptei forțelor interne 

împotriva fascismului — existența unui partid unit, cu o orientare 

politică clară, capabil să mobilizeze în jurul său clasa muncitoare, 

toate forțele patriotice ale țării. 
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INSURECȚIA NAȚIONALĂ ANTIFASCISTĂ 

DIN AUGUST 1944 
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CREAREA PREMISELOR INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE 

PENTRU DOBORÎREA DICTATURII MILITARE-FASCISTE 

ȘI ÎNTOARCEREA ARMELOR CONTRA GERMANIEI 

HITLERISTE 
 
 

Puternic dezvoltată în perioada anterioară, mișcarea de 

rezistență a poporului român a intrat în primăvara anului 1944 în 

etapa hotărîtoare. Se creaseră condiții favorabile pentru 

intensificarea luptei de eliberare de sub jugul fascist, pentru 

doborîrea dictaturii militare fasciste, întoarcerea armelor contra 

celui de-al III-lea Reich german și alăturarea României la coaliția 

antihitleristă. 

În rîndul maselor largi ale poporului, al tuturor forțelor 

patriotice antihitleriste se manifestau cu putere crescîndă starea de 

spirit antifascistă, dorința arzătoare de a răsturna dictatura militară 

și dominația Germaniei naziste. Ele erau determinate de evoluția 

situației social-politice din țară, de adîncirea haosului economic și 

financiar, de înrăutățirea considerabilă a condițiilor de trai, de 

ororile și calamitățile războiului, de urmările bombardamentelor 

aeriene din primăvara și vara anului 1944, de perspectiva sumbră a 

transformării țării în teatru de război pustiitor. 

În luna martie 1944, Armata roșie a intrat pe teritoriul de 

nord-est al țării noastre. La 2 aprilie 1944 într-o declarație dată 

publicității, guvernul sovietic a arătat necesitatea de a continua 

operațiile militare pe teritoriul României pentru zdrobirea forțelor 

Germaniei hitleriste și că va respecta independența națională a țării 
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noastre. 

Totodată, în interesul adîncirii destrămării coaliției hitleriste, 

guvernul sovietic s-a arătat dispus să încheie un armistițiu cu 

guvernul lui I. Antonescu. 

Condițiile de armistițiu, puse de acord cu guvernele Angliei 

și S.U.A., propuse de guvernul sovietic la 12 aprilie 1944 nu au 

fost acceptate de dictatorul fascist care, împreună cu 

comandamentul german, a luat măsuri pentru întărirea liniei 

existente a frontului din Moldova și pentru definitivarea 

pregătirilor zonei fortificate Focșani, Brăila. Planurile 

comandamentului hitlerist și ale lui I. Antonescu însemnau 

transformarea României într-un vast cîmp de război, nimicirea 

orașelor și satelor țării, ruinarea totală a economiei naționale, 

pieirea a sute și sute de mii de oameni. 

O dată cu mutarea operațiilor militare pe teritoriul țării, 

comandamentul hitlerist a recurs tot mai mult la metode de ocupație 

militară, declarînd, în primăvara anului 1944, că „nu mai ia în 

considerare nici un fel de condiții politice sau economice din 

România, ci ordonă în România ceea ce consideră ca necesar”1. 

Asupra țării se extindea regimul unei ocupații militare hitleriste 

totale. În acest scop s-au elaborat planuri de organizare a teritoriului 

țării în zone militare ale Wehrmacht-ului. În zona de operații, 

trupele hitleriste se comportau ca într-o țară ocupată, terorizau și 

evacuau populația pașnică, jefuiau, devastau și incendiau locuințe. 

Coloane nesfîrșite de evacuați luau drumul pribegiei. 

În aceste împrejurări, salvarea țării și armatei de la catastrofă 

a devenit un deziderat național, care preocupa toate clasele, păturile 

sociale, partidele și personalitățile politice. Masele largi populare 

erau în plină efervescență, clocoteau de ură împotriva dictaturii 

militare fasciste și a ocupanților hitleriști. Trăsătura principală a 

dezvoltării stării de spirit antifasciste din această perioadă consta în 

caracterul ei politic tot mai pronunțat. Alarmate de puternica creștere 

a luptei antifasciste, organele de stat antonesciene semnalau că mii și 

 
1 Direcția Generală a Arhivelor Statului, Fondul documente germane, 

rola 790/5519526, pag. 9. 
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mii de muncitori din întreprinderile industriale din București, Ploiești, 

Brașov, Turda, Reșița, Cugir, Simeria, Sibiu și din alte numeroase 

localități își exprimau deschis revolta împotriva războiului hitlerist și 

a dictaturii militare-fasciste, hotărîrea neclintită de a lupta pentru 

eliberarea patriei de sub jugul fascist. De asemenea, țărănimea, jefuită 

și greu lovită de pierderile suferite pe front, își manifesta dorința ca 

țara să fie scoasă cît mai grabnic din război. 

Adversitatea față de războiul hitlerist, de ordinea de stat 

fascistă, se manifesta cu putere sporită în rîndurile intelectualilor. 

Tot mai multe erau protestele în scris, individuale sau colective 

împotriva continuării războiului hitlerist. În aprilie 1944, un număr 

de 66 de oameni de știință, membri ai Academiei Române, profesori 

universitari și alți intelectuali din București, Iași și Cluj printre care: 

C. I. Parhon, Radu Cernătescu, N. Ciorănescu, M. Ralea, S. Stoilov, 

dr. D. Bagdasar, Ștefan Vencov, dr. N. Lupu, Al. Rosetti, 

C. Balmuș, Gh. Nicolau, B. Profiri, Ș. Țițeica, C. Daicoviciu, 

A. Oțetea au adresat lui I. Antonescu un memoriu comun, prin care 

protestau împotriva guvernului dictatorial, cerînd ieșirea României 

din războiul hitlerist. „În clipa în care un cumplit dezastru amenință 

ființa neamului nostru — scriau semnatarii memoriului — noi, 

membri ai Academiei Române și profesori ai Universităților din 

București, Iași și Cluj, martori ai exodului populației și ai devastării 

satelor și orașelor românești transformate în cîmpuri de bătălie... am 

hotărît să vă adresăm apelul de față... Interesele vitale ale statului și 

poporului nostru cer imediata încetare a războiului, oricare ar fi 

greutățile acestui pas. Sacrificiile pe care România ar trebui să le 

facă vor fi incomparabil mai mici și mai puțin dureroase decît 

continuarea războiului”1. 

În armată deveneau tot mai dese cazurile cînd subunități și 

unități militare nu executau ordinele, părăseau pozițiile, se 

împotriveau cu armele samavolniciilor trupelor hitleriste. Anchetele 

efectuate pe front în iulie 1944 de către Marele Stat Major constatau 

că soldații și ofițerii nu voiau să continue războiul antisovietic. 

Majoritatea comandanților de regimente afirmau că nu se mai 

 
1 România liberă din 6 septembrie 1944. 
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poate conta pe unitățile lor. 

Trăsătura esențială a situației social-politice interne a țării 

din primăvara și vara anului 1944 era ascuțirea la maximum a 

contradicției dintre majoritatea poporului, pe de o parte, dictatura 

militară și cotropitorii hitleriști, pe de altă parte. Puternica 

creștere a valului luptei populare adîncea criza regimului fascist, 

ascuțea contradicțiile și disensiunile din rîndul claselor 

stăpînitoare. 

Activizarea cercurilor politice pe linia căutărilor pentru 

ieșirea din criză a fost de asemenea determinată de evoluția 

situației de pe fronturi în prima jumătate a anului 1944, de 

loviturile coaliției antihitleriste date Germaniei naziste, de 

perspectiva înfrîngerii inevitabile a acesteia, îndeosebi de mersul 

operațiilor militare la aripa sudică a frontului sovieto-german. 

Alarmate de evoluția situației politice și militare, interne și 

externe, cercurile palatului și conducerea partidelor burghezo-

moșierești și-au îndreptat acțiunile spre căutarea unor soluții care 

să le permită ieșirea din criză fără participarea maselor populare, 

asigurîndu-le totodată consolidarea pozițiilor lor de clasă. Ele 

vedeau în participarea regelui la o acțiune de scoatere a țării din 

războiul hitlerist singura cale de a salva monarhia de grelele 

răspunderi ce îi reveneau în legătură cu situația dezastruoasă a 

țării. În cazul continuării colaborării monarhiei cu Antonescu, 

într-un document întocmit de apropiați ai regelui se afirmă 

temerea că „...poporul român va fi înclinat în mod natural să-și 

îndrepte privirile către noi forme de organizare politică și 

socială... Cine își poate imagina — se întreabă autorii 

documentului — că monarhia și o formă de stat ce și-au 

manifestat în acest fel solidaritatea cu cauza germană ar putea 

supraviețui”1. Deoarece demersurile făcute pe lîngă I. Antonescu 

de către I. Maniu și I. C. Brătianu în vederea ieșirii din război n-

au dat rezultatele scontate, cercurile palatului au preconizat o 

lovitură de stat, care urma să aibă loc în zilele de 23–24 martie 

 
1 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, dosar special, documentul 

„Consiliul de Coroană”, datat 3 mai 1944, filele 3–4. 
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1944. Poziția lucidă a unor generali, cărora li se adresaseră în 

acest scop, care au apreciat ca aventuristă o asemenea acțiune, în 

condițiile existenței în țară a unor numeroase trupe hitleriste, au 

determinat pe sfetnicii regelui să renunțe pentru moment la o 

astfel de acțiune. 

Stabilizarea temporară a frontului pe linia Iași-Chișinău le-

a dat răgazul căutării unor noi soluții. 

Liderii partidelor burghezo-moșierești și cercurile 

palatului, cu consimțămîntul tacit al lui I. Antonescu, continuau 

negocieri cu reprezentanți ai diplomației occidentale. Deși la 

Conferința din 1943 de la Teheran principalele puteri ale coaliției 

anti-hitleriste își delimitaseră sferele de acțiune în Europa, Iuliu 

Maniu își lega încă speranțele de o variantă — fie și parțială — a 

cunoscutului plan al lui W. Churchill cu privire la deschiderea 

celui de-al doilea front nu în Franța, ci în Balcani. Emisarii 

trimiși de el la Cairo (Barbu Știrbei, în martie 1944, și Constantin 

Vișoianu, în mai 1944) au insistat asupra cererii de a se trimite în 

România trupe aeropurtate anglo-americane. Tratativele s-au 

dovedit însă lipsite de perspectivă, atîta vreme cît nu erau 

acceptate condițiile sovietice de armistițiu. La conferința 

reprezentanților celor trei puteri aliate de la 1 iunie 1944, din 

inițiativa reprezentantului sovietic, s-a hotărît încetarea 

convorbirilor cu trimișii români. 

Concomitent, reprezentanții palatului și liderii P.N.Ț. și 

P.N.L. și-au intensificat acțiunile protestatare față de ocupația 

germană, manifestînd în același timp mai multă atenție față de 

activitatea partidului comunist și propunerile acestuia de unire a 

tuturor forțelor care se pronunțau pentru scoaterea țării din 

războiul nefast. 

În împrejurările specifice în care se afla România în acea 

vreme, impuse de război, de prezența în țară a unui mare număr 

de trupe hitleriste, a hotărîrii lui I. Antonescu de a continua 

cîrdășia cu Hitler, partidul comunist și-a întărit și mai mult 

convingerea că singura cale pentru înlăturarea regimului fascist și 

eliberarea țării era răsturnarea dictaturii militaro-fasciste prin 

forța armelor, cu participarea maselor populare și a armatei. 
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Orientarea P.C.R. spre răsturnarea dictaturii militaro-fasciste 

pe calea insurecției a fost hotărîtoare pentru întregul curs al luptei de 

eliberare a patriei de sub jugul fascist. Ea a înarmat forțele patriotice 

antihitleriste cu o linie politică clară, cu obiective și lozinci izvorîte 

din realitățile interne, cu forme, metode și mijloace eficiente. Ea 

reflecta caracterul profund patriotic al politicii partidului comunist, 

care întruchipa aspirațiile din acel moment ale întregii națiuni. 

În orientarea spre insurecție, P.C.R. s-a călăuzit de interesele 

fundamentale ale poporului, de factori obiectivi și subiectivi care 

chezășuiau succesul acțiunii, de teza marxist-leninistă potrivit 

căreia: „Pentru a reuși, insurecția trebuie să se bazeze nu pe un 

complot, nu pe un partid, ci pe clasa înaintată. Asta în primul rînd. 

Insurecția trebuie să se bazeze pe avîntul revoluționar al poporului. 

Asta în al doilea rînd. Insurecția trebuie să se bazeze pe un punct de 

cotitură în istoria revoluției în creștere, cînd activitatea rîndurilor 

înaintate ale poporului ajunge la maximum, cînd șovăielile în rîndul 

dușmanilor și în rîndurile prietenilor slabi, inconsecvenți și 

nehotărîți ai revoluției sînt deosebit de mari. Asta în al treilea 

rînd”1. 

Pentru reușita insurecției, în primăvara și vara anului 1944 

s-au creat condițiile necesare: creșterea hotărîrii maselor de a se 

ridica la luptă pentru salvarea țării de sub jugul fascist, posibilitatea 

atragerii armatei alături de forțele patriotice, criza regimului fascist 

și deruta vîrfurilor claselor dominante în continuă agravare. Existau 

deci simptomele unei situații revoluționare, precum și condiții 

politice și militare externe prielnice. 
 
 

ACTIVITATEA P.C.R. PENTRU REALIZAREA UNIRII 

TUTUROR FORȚELOR ANTIHITLERISTE 
 

Evoluția situației politice și militare interne și externe crease 

condițiile obiective și subiective unirii tuturor forțelor antihitleriste, 

indiferent de interesele de clasă, de concepțiile politice, ideologice 

sau religioase, de motivele care le determinau să acționeze pentru 

 
1 V. I. Lenin, Opere complete, vol. 34, Ed. politică, 1965, pag. 255–256. 
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înlăturarea dictaturii militare și alungarea hitleriștilor din țară. 

Condiția primordială pentru unirea tuturor forțelor sociale 

și politice, pe baza unui plan comun, o constituia realizarea 

unității de acțiune a clasei muncitoare. În focul luptei antifasciste, 

proletariatul român și-a exprimat puternic năzuința spre unitate; 

muncitorii s-au convins din proprie experiență asupra eficacității 

acțiunilor desfășurate în front unic, ceea ce sporea forța și 

prestigiul clasei muncitoare. În primăvara anului 1944 s-a trecut 

la intensificarea activității pentru crearea Frontului unic 

muncitoresc. În urma tratativelor dintre Partidul Comunist Român 

și Partidul Social Democrat, s-a căzut de acord, în a doua 

jumătate a lunii aprilie, asupra unei platforme pe linia luptei 

comune pentru eliberarea țării de sub jugul fascist. La 1 Mai 1944 

a fost dat publicității un manifest prin care se anunța înființarea 

F.U.M. și se indicau sarcinile pe care și le asumase. 

Făurirea F.U.M. a întărit rolul conducător al proletariatului 

în lupta de eliberare națională, a însemnat un pas important pe 

drumul lichidării dezbinării clasei muncitoare din România. 

Totodată, a exercitat o puternică influență asupra celorlalte clase 

sociale și grupări politice, grăbind procesul de unire a tuturor 

forțelor democratice în vederea răsturnării regimului fascist. 

În principalele întreprinderi din Capitală, cum erau: 

„Malaxa”, „Grivița”, „Lemaître”, S.E.T., „Mociornița”, S.T.B. s-

au format comitete patriotice de front unic, care au desfășurat 

activitate organizatorică și de propagandă, potrivit sarcinilor 

trasate de F.U.M. 

Bizuindu-se pe clasa muncitoare, clasa de avangardă a 

societății românești și pe aliatul ei de bază țărănimea, P.C.R. a 

folosit cu măiestrie divergențele și contradicțiile din sînul claselor 

dominante, opoziția crescîndă a unora din aceste grupări față de 

ocupația germană. Determinată de motive de clasă, de interese 

politice și economice proprii, de faptul că continuarea războiului 

alături de Germania punea în pericol însăși existența de stat a 

României, atitudinea antihitleristă a acestor grupări a constituit, în 

situația dată, baza obiectivă pentru înfăptuirea politicii partidului 

comunist de atragere într-o alianță largă a tuturor partidelor, 
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grupărilor și personalităților interesate în eliberarea patriei de sub 

jugul fascist. Și în acest sens P.C.R. se călăuzea de învățătura 

marxist-leninistă, care arată că „Un adversar mai puternic poate fi 

învins numai printr-o încordare maximă a forțelor și numai cu 

condiția obligatorie de a folosi cu maximum de atenție, de grijă, 

de prudență și de pricepere... orice posibilitate, oricît de mică, de 

a găsi un aliat de masă, fie chiar vremelnic, șovăielnic, 

nestatornic, nesigur, condițional. Cine n-a înțeles acest lucru n-a 

înțeles nici o iotă din marxism, din socialismul contemporan în 

general”1. 

Evoluția situației interne și internaționale determinase 

puternice tendințe spre noi regrupări în rîndul principalelor partide 

politice ale claselor dominante. Astfel, gruparea liberală de sub 

conducerea lui Gh. Tătărăscu, reprezentantă a acelei părți a 

burgheziei ale cărei interese economice fuseseră afectate mai mult 

de politica de aservire a țării Germaniei fasciste, s-a arătat dispusă 

să participe imediat la o acțiune, acceptînd — în mai 1944 — 

încheierea unui acord cu partidul comunist. 

Dîndu-și seama că liderii partidelor „istorice” își permit să 

tergiverseze acceptarea propunerilor de ieșire din război făcute de 

aliați, în așteptarea unor condiții mai favorabile punctului lor de 

vedere, dar imposibil de realizat, cercurile palatului au recurs la 

soluții proprii, la legături cu partidul comunist, care acționa hotărît 

pentru eliberarea țării. 

În interesul scoaterii țării din războiul hitlerist și întoarcerii 

armelor împotriva Germaniei naziste cu cît mai puține riscuri și 

sacrificii, P.C.R. a mers în întîmpinarea acestor cercuri, considerînd 

utilă și necesară participarea regelui la acțiune, care deținea printre 

alte prerogative și pe acela de șef suprem al oștirii. Fără să renunțe 

la principiile sale republicane și socialiste, stabilind contactul cu 

cercurile palatului, partidul comunist și-a păstrat deplina libertate de 

acțiune. Din inițiativa P.C.R., în noaptea de 13–14 iunie 1944, a 

avut loc într-o casă conspirativă de pe strada Moșilor nr. 103 o 

consfătuire a reprezentanților partidului comunist — Emil Bodnăraș 

 
1 V. I. Lenin, Opere, vol. 31, E.S.P.L.P., 1956, pag. 53–54. 
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și Lucrețiu Pătrășcanu — cu reprezentanții palatului și ai armatei: 

I. M. Stîrcea, M. Ioanițiu. Gr. Niculescu-Buzești, generalii 

C. Sănătescu, Gh. Mihail, V. Vasiliu-Rășcanu și colonel 

D. Dămăceanu. 

Pînă la această consfătuire, cu toate eșecurile anterioare, 

cercurile palatului mizau să pună în aplicare un plan propriu, de 

înlocuire a lui I. Antonescu (cu asentimentul lui Hitler) cu I. 

Gigurtu sau cu un general agreat de către hitleriști, precum și 

înlocuirea miniștrilor de externe, de război și a șefului Marelui 

Stat-Major cu apropiați ai regelui. Echipa celor trei din urmă 

trebuia să manevreze în spatele lui Gigurtu, pentru a înșela 

vigilența hitleriștilor și a acționa în vederea scoaterii țării din 

război. Acest plan, nerealist și aventurist, a fost combătut de Emil 

Bodnăraș, care a arătat că aplicarea lui ar duce la eșec lupta 

pentru eliberarea țării. El a prezentat apoi planul partidului 

comunist, care prevedea răsturnarea prin forță a dictaturii militare 

fasciste, concomitent cu întoarcerea armelor împotriva 

hitleriștilor, acțiune care să cuprindă masele populare și armata. 

Realismul și justețea concepției planului partidului 

comunist erau atît de evidente încît, în urma unor discuții 

animate, el a fost adoptat în unanimitate, constituind temelia 

întregii acțiuni. A fost creat un Comitet militar, care avea sarcina 

să pregătească insurecția armată. 

Puternica creștere a luptei maselor populare în primăvara și 

vara anului 1944, înțelegerile stabilite de P.C.R. cu gruparea lui 

Gh. Tătărăscu și cu cercurile palatului, pierderea speranțelor în 

posibilitatea găsirii unei soluții de ieșire din criză fără comuniști 

și cu păstrarea intactă a aparatului de stat existent, teama de a 

rămîne în afara evenimentelor și în izolare totală, compromiși 

definitiv chiar și în ochii partizanilor lor, au determinat pe 

conducătorii partidelor național-țărănesc și național liberal să 

accepte, la 20 iunie 1944, încheierea unui acord cu partidul 

comunist și partidul social-democrat. Platforma antifascistă, 

general-democratică, pusă la baza acțiunii celor patru partide 

constituite în Blocul Național Democrat (B.N.D.) prevedea 

scoaterea României din războiul antisovietic, alăturarea ei 
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Națiunilor Unite, eliberarea țării de ocupația germană, restabilirea 

independenței și suveranității naționale, înlăturarea dictaturii 

fasciste și instaurarea unui regim democratic. Contrar părerilor 

unor apropiați ai săi, I. Maniu a refuzat să accepte includerea în 

B.N.D. a celorlalte grupări politice din Frontul patriotic 

antihitlerist, precum și gruparea liberală a lui Gh. Tătărăscu. 

Păstrîndu-și independența acțiunilor sale, P.C.R. a continuat să 

mențină legături cu aceste grupări, dinamizînd astfel toate forțele 

politice capabile să-și aducă într-o măsură mai mică sau mai mare 

contribuția la opera de eliberare a țării. 

Crearea sistemului larg de alianțe politice, de la comuniști 

pînă la cercurile palatului, a constituit factorul hotărîtor în 

asigurarea succesului în lupta pentru doborîrea dictaturii militare 

fasciste și alăturarea României la coaliția antihitleristă, subliniind 

justețea liniei politice a P.C.R. 

Între 20 iunie și 23 august 1944 au avut loc ședințe 

conspirative ale reprezentanților B.N.D. și ai cercurilor palatului, 

în cadrul cărora s-au discutat îndeosebi probleme de ordin politic, 

privind structura noului guvern, întocmirea proclamației regale, a 

decretelor ce urmau să fie adoptate imediat după înlăturarea 

dictaturii militare și alte probleme cu caracter general. În cadrul 

acestor consfătuiri și contacte sistematice s-au conturat două 

atitudini diametral opuse: aceea hotărîtă, de urgentare a 

pregătirilor răsturnării dictaturii militare, exprimată de P.C.R., și 

de tărăgănare — a liderilor partidelor burghezo-moșierești. 

Lucrurile au mers pînă acolo încît, la ședința din noaptea de 27–

28 iulie, care s-a ținut într-o casă conspirativă de pe șoseaua 

Kiseleff nr. 51, reprezentantul partidului comunist a arătat cu 

toată hotărîrea că, dacă liderii P.N.Ț. și P.N.L. vor continua să 

tergiverseze declanșarea insurecției armate, partidul comunist își 

va lua libertatea de acțiune. Prin atitudinea sa fermă și 

consecventă P.C.R. a activizat forțele politice cu care colabora, a 

polarizat în jurul său un număr de reprezentanți ai palatului și 

armatei cu care a trecut la pregătirea minuțioasă, pas cu pas a 

asaltului hotărîtor. 
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PREGĂTIREA MILITARĂ A INSURECȚIEI 
 

De o mare însemnătate pentru înfăptuirea insurecției 

armate și pentru evoluția ulterioară a evenimentelor a fost crearea 

de către partidul comunist a unor formațiuni înarmate proprii ale 

clasei muncitoare. Aceste forțe, organizate din timp, erau menite 

să constituie nucleul în jurul căruia să se adune, în cursul 

insurecției, toți patrioții dornici să lupte cu arma în mînă 

împotriva regimului fascist și a invadatorilor hitleriști. Formațiuni 

patriotice de luptă au fost organizate în întreprinderile din 

Capitală și unele regiuni ale țării (Valea Prahovei, Oltenia, Banat 

ș.a.). Secretarii comitetelor regionale ale P.C.R. erau totodată și 

șefi ai comandamentelor regionale ale formațiunilor de luptă 

patriotice. Au fost de asemenea create puncte de sprijin, depozite 

de armament și muniții în mai multe localități din țară. 

Selecționarea oamenilor pentru formațiunile de luptă 

patriotice, înarmarea și instruirea lor se făceau în condiții deosebit 

de grele, de adîncă conspirativitate. Întrucît nu erau posibile 

crearea unor detașamente mari și înarmarea lor înainte de 

începerea insurecției, a fost folosită o formă organizatorică 

corespunzătoare, care să asigure existența unui efectiv înarmat 

dinainte, organizat pe echipe de șoc. Instruite în vederea luptei în 

orașe, echipele de șoc urmau să acționeze în primul moment, 

împreună cu unitățile militare, pentru ocuparea instituțiilor 

guvernamentale și a obiectivelor hitleriste, asigurîndu-se 

concomitent înarmarea altor efective ale formațiunilor de luptă 

patriotice. 

În vederea luptei armate împotriva dictaturii militare-

fasciste și hitleriste, comuniștii au acționat și pe linia formării unor 

grupe de partizani. Astfel, Comitetul regional al P.C.R. Banat a 

organizat în Munții Semenicului grupul de partizani „Mărășești”. 

Alte grupe de partizani s-au constituit în regiunile Brașov, 

Maramureș și Suceava. Unele din grupele de partizani ca cele care 

au acționat în Valea Prahovei, Delta Dunării și Munții Vrancei au 

fost formate pe teritoriul U.R.S.S., îndeosebi din emigranți 

antifasciști și prizonieri de război români. Lupta de partizani în țara 
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noastră nu a căpătat însă amploarea cunoscută în alte țări europene. 

O importantă hotărîtoare pentru victoria insurecției armate și 

a luptei de eliberare națională a poporului român a avut-o atragerea 

armatei de partea forțelor patriotice. Condițiile concrete ale 

României, starea de spirit antifascistă și ura ce clocotea în rîndurile 

militarilor împotriva ocupanților germani au constituit terenul fertil 

pentru activitatea tuturor forțelor antihitleriste în vederea atragerii 

întregii armate la insurecție. 

Exponent al intereselor naționale ale întregului popor, 

partidul comunist a desfășurat o intensă activitate organizatorică și 

de propagandă în rîndurile maselor de militari, a întărit și lărgit 

legăturile sale cu cadre ale armatei. Personalități politice din 

conducerea unor organizații care colaborau strîns cu partidul 

comunist, ca Frontul plugarilor, Uniunea patrioților, Partidul 

socialist țărănesc și altele, precum și liderii partidelor burgheze, 

aveau la rîndul lor legături cu mulți generali și ofițeri superiori 

activi și de rezervă. 

O altă problemă importantă în pregătirea insurecției a 

constituit-o elaborarea planului acțiunii militare, precum și 

stabilirea măsurilor pentru traducerea lui în viață. Sub îndrumarea 

conducerii P.C.R., Comitetul militar a dus la îndeplinire această 

sarcină. Concepția care a stat la baza planului întocmit pornea de la 

necesitatea cuceririi celor mai importante puncte strategice, care să 

asigure succesul acțiunii pe țară, să paralizeze orice posibilitate de 

reacție din partea trupelor hitleriste și a aparatului represiv al 

dictaturii militare-fasciste. Concluzia desprinsă din analiza situației 

concrete a fost aceea că lovitura principală trebuia dată în 

București, concomitent cu o altă acțiune la Ploiești și în Valea 

Prahovei. 

În aceste două centre se afla o numeroasă populație 

muncitorească, cu vechi și glorioase tradiții revoluționare, gata să 

intre în acțiune. Tot aici se găseau concentrate aproape două treimi 

din totalul forțelor hitleriste din zona interioară a țării. Victoria 

insurecției în București, cel mai important centru politic, 

administrativ și economic al țării, unde se aflau organele centrale 

ale aparatului de stat fascist și comandamentele principale ale 
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trupelor hitleriste din interior, avea o influență hotărîtoare asupra 

desfășurării întregii acțiuni insurecționale. De asemenea, victoria ei 

la Ploiești și în Valea Prahovei asigurau salvarea principalului 

bazin petrolifer al țării în acel timp, precum și căile de comunicații 

feroviare, rutiere, telefonice și telegrafice cu partea nordică a țării, 

de o deosebită însemnătate pentru concentrarea forțelor în Podișul 

Transilvaniei în vederea eliberării părții de nord a acestei provincii. 

Concomitent cu acțiunile de la București și din Valea 

Prahovei se preconizau măsuri pentru contracararea unei 

eventuale acțiuni ofensive de peste graniță din partea trupelor 

hitleriste. 

În cadrul acestei concepții generale s-a desfășurat 

pregătirea militară a insurecției, s-a făcut o amplă analiză a 

raportului de forțe și s-au adoptat măsurile cele mai adecvate 

situației concrete. 

În Capitală au fost precizate obiectivele guvernamentale 

care trebuiau ocupate și cele hitleriste care urmau să fie blocate, 

iar apoi atacate. Au fost stabilite forțele necesare pe misiuni și 

obiective. Pe baza indicațiilor conducerii partidului, șeful Statului 

Major al Comandamentului Militar al Capitalei, colonel Dumitru 

Dămăceanu, membru al Comitetului militar, ajutat de cîțiva 

ofițeri superiori de încredere din comandament, a întocmit un 

ordin de operații gata de a fi remis la momentul potrivit unităților 

militare participante la insurecție, a luat măsuri de instruire a 

acestor unități ș. a. 

Concomitent cu pregătirile din Capitală s-au desfășurat și 

cele din Valea Prahovei. Și aici a fost întocmit un plan de operații 

de către comandantul Corpului 5 teritorial, generalul de divizie 

C. Vasiliu-Rășcanu, care de asemenea era membru al Comitetului 

militar. 

Totodată s-au stabilit contacte cu ofițeri superiori din 

Marele Stat Major, precum și cu unii comandanți de mari unități 

de pe front, prin intermediul generalului C. Sănătescu, șeful casei 

militare regale. 

În ceea ce privește modalitatea înlăturării căpeteniilor 

fasciste, s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluție era 
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arestarea lor la palatul regal, de către o formațiune de luptă 

patriotică sau, într-un caz neprevăzut, de o echipă compusă din 

ofițeri și subofițeri din garda palatului. 

Paralel cu aceste măsuri, în prima jumătate a lunii august 

partidul a organizat evadarea din lagărul de la Tîrgu Jiu a 

principalelor sale cadre de bază. 

În întreaga țară, în luna august, efervescența maselor 

atinsese punctul culminant, guvernul fascist era izolat, aparatul de 

stat intrase în descompunere. 

Înfăptuirea ansamblului de măsuri politice și militare în 

vederea insurecției a dat posibilitate partidului comunist să 

stabilească data începerii acțiunii. În alegerea acestui moment, 

partidul a pornit de la necesitatea asigurării unui raport favorabil 

forțelor insurecționale față de trupele hitleriste, principalul inamic și 

unicul sprijinitor al guvernului fascist român. El avea în vedere 

iminenta acțiune ofensivă a Armatei roșii la aripa de sud a frontului 

sovieto-german, care să angajeze în luptă grosul forțelor hitleriste. 

De aceea, în principiu s-a stabilit ca înlăturarea guvernului fascist să 

se producă după începerea acestei acțiuni ofensive. 

Evenimentele militare pe fronturile celui de-al doilea 

război mondial din ultima decadă a lunii august au creat condiții 

favorabile pentru declanșarea insurecției. La 20 august, pe frontul 

de la Iași—Chișinău a început o puternică ofensivă a Armatei 

sovietice. Pînă în seara zilei de 23 August, continuînd operațiile 

cu scopul de a încercui principalele forțe hitleriste angajate în 

luptă. Fronturile 2 și 3 ucrainene pătrunseseră pe direcțiile 

principale de înaintare circa 100 km. Grosul forțelor hitleriste, 

aflat în acest sector al frontului, era strîns încleștat în luptă și 

suferea mari pierderi. 

Pe frontul de apus, hitleriștii sufereau, de asemenea, 

înfrîngeri grele. Trupele aliate înaintau cu succes spre Paris, unde 

se înfăptuia insurecția națională, concomitent cu activizarea 

tuturor forțelor franceze din Rezistență. 

Erau coapte toate condițiile interne necesare trecerii la 

acțiunea hotărîtoare, pentru care existau și condiții externe 

prielnice. 
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DESFĂȘURAREA INSURECȚIEI 
 

Insurecția națională antifascistă a poporului român a început 

la 23 August 1944, prin arestarea guvernului militaro-fascist. 

La 22 august, I. Antonescu, venind de pe front, a convocat 

a doua zi o ședință a Consiliului de Miniștri, în care a luat 

hotărîrea să continue războiul. Potrivit planurilor sale, stabilite de 

comun acord cu comandamentul hitlerist, Armata română, 

împreună cu trupele germane, urma să reziste pe Carpații 

Răsăriteni și linia fortificată Focșani—Nămoloasa—Brăila, iar în 

continuare pe întregul lanț carpatic și pe Munții Apuseni. În urma 

acestui consiliu, I. Antonescu a cerut o audiență la rege în ziua de 

23 August, pentru ora 16, cu scopul de a obține sancționarea 

măsurilor stabilite. 

Sosiți la palat, I. Antonescu și Mihai Antonescu au fost 

arestați din ordinul regelui, așa cum fusese prevăzut în planul 

stabilit de comun acord. Sub pretextul convocării unui consiliu de 

coroană, au fost invitați la rege și alți membri ai guvernului, care, 

de asemenea, au fost arestați. În aceeași seară, Emil Bodnăraș a 

sosit la palat cu o formațiune de luptă patriotică, preluînd paza 

guvernului fascist și transportîndu-l în aceeași noapte la o casă 

conspirativă a partidului comunist (din cartierul Vatra Luminoasă), 

unde căpeteniile fasciste au fost ținute sub pază în cel mai strict 

secret. 

Imediat după arestarea guvernului, unitățile militare și 

formațiunile patriotice au trecut la ocuparea principatelor instituții 

de stat din București și la blocarea obiectivelor germane. 

Tot în seara zilei de 23 August a fost format un guvern 

compus din militari și tehnicieni, sub președinția generalului C. 

Sănătescu, avînd ca miniștri fără portofoliu pe reprezentanții 

partidelor care alcătuiau Blocul Național Democratic, P.C.R. avînd 

și interimatul la Ministerul Justiției. 

La ora 22 din acea seară s-a difuzat la radio proclamația 

regelui. De asemenea s-a transmis declarația noului guvern. 

Prin anunțarea trecerii la luptă pentru eliberarea părții de 

nord a Transilvaniei, proclamația constituia totodată, în fapt, o 
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declarație de război împotriva Germaniei hitleriste și a aliaților ei. 

În acest timp unitățile militare și formațiunile patriotice din 

București, continuînd acțiunea de ocupare a instituțiilor 

guvernamentale și blocare a obiectivelor germane, au trecut 

totodată la dezarmarea și arestarea hitleriștilor izolați, aflați pe 

străzi și în unele cantonamente particulare. La Ploiești ostași 

români și echipe de muncitori au izgonit gărzile hitleriste, preluînd 

paza întreprinderilor petroliere. În nordul Moldovei (în zona 

Mălini-Valea Seacă), Regimentul 3 grăniceri și Batalionul 1 din 

Regimentul 6 grăniceri, au atacat prin surprindere unități din 

Divizia 3 munte germană, provocîndu-le grele pierderi. 

Armata română întorsese armele împotriva Germaniei 

naziste. România se afla în război cu Germania hitleristă și 

Ungaria horthistă. 

În legătură cu evenimentele petrecute, în aceeași noapte 

guvernul român a trimis la Ankara, cu un avion special, un ofițer 

superior, pentru a informa oficial Națiunile Unite asupra hotărîrii 

României și asupra situației politice și militare. 

Vestea marelui eveniment de la 23 August a stîrnit bucurie 

și un entuziasm deosebit în rîndurile întregului popor. În București 

și în alte localități ale țării au avut loc manifestații spontane ale 

populației și militarilor prin care și-au exprimat adeziunea 

profundă la actul înfăptuit și dorința de a lupta pentru realizarea 

stringentelor deziderate naționale. 

În jurul orei 23, noul șef al Marelui Stat Major (generalul 

Mihail Gheorghe), împuternicit totodată de rege cu comanda 

supremă a Armatei române, a dat o directivă operativă ce a fost 

transmisă imediat comandamentelor în subordine, prin care se 

stabileau misiunile armatei. O parte a trupelor române din interior 

trebuia să zdrobească unitățile hitleriste de pe teritoriul țării, iar o 

altă parte să asigure acoperirea frontierei. Forțele române aflate pe 

frontul din Moldova și Basarabia urmau să înceteze imediat lupta 

împotriva Armatei sovietice, să se retragă în Muntenia și să se 

regrupeze în vederea operațiilor pentru eliberarea părții de nord a 

Transilvaniei. Pentru toată armata se prevedea că acțiunea militară 

să fie fulgerătoare, în scopul de a exploata surprinderea inițială. 
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Astfel începînd din noaptea de 23 spre 24 august 1944, conducerea 

generală a acțiunilor militare din țară a exercitat-o Marele Stat 

Major, care informa guvernul asupra desfășurării acestor acțiuni și 

a planurilor de viitor, primind în consecință îndrumările necesare. 

În acest timp, regele și cecurile din jurul său, temîndu-se de 

o reacție din partea trupelor germane, au acceptat ca unitățile 

germane să fie lăsate să părăsească România. Cu toate că s-a 

convenit în acest fel, obiectivele germane din București au 

continuat să rămînă blocate de trupele române și formațiunile 

patriotice. S-a desfășurat fără întrerupere activitatea în vederea 

începerii asaltului. S-a continuat operația de acoperire a 

frontierelor, de ocupare a oficiilor telefonice și telegrafice, de 

întrerupere a legăturilor cu fir ale germanilor. 

La ora 1 noaptea, la cererea sa, regele a fost transportat în 

localitatea Dobrița (raionul Tg. Jiu), unde a stat pînă în prima 

jumătate a lunii septembrie. P.C.R. a considerat oportună plecarea 

regelui, atît pentru a nu crea noi dificultăți acțiunii începute, cît și 

pentru a nu cădea în mîinile hitleriștilor, fapt nedorit în împrejurările 

date. 

Către ora 2 noaptea, generalul C. Sănătescu, președintele 

Consiliului de Miniștri, primind informații că hitleriștii din 

împrejurimile Bucureștiului și din Valea Prahovei se regrupează în 

vederea unei contracțiuni ordonată de Hitler, a dat dispoziții 

Comandamentului militar al Capitalei să treacă urgent la asaltarea 

și lichidarea obiectivelor germane. 

În jurul orei 4, unitățile militare au dezlănțuit atacul general 

asupra obiectivelor germane din București. După 6 ore, hitleriștii au 

început să bombardeze orașul cu aviația. Adresînd un vibrant apel 

către țară, Comitetul Central al Partidului Comunist Român spunea 

în Declarația sa publicată în dimineața de 24 august: „Partidul 

Comunist din România, partid al clasei muncitoare, reprezintă 

interesele întregii colectivități românești, deopotrivă, ale 

muncitorimii și țărănimii, ale intelectualității și ale tuturor păturilor 

orășenești, ale întregului popor român, în lupta sa de eliberare 

națională, în lupta sa pentru cîștigarea drepturilor cetățenești și 

democratice... În ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul 
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Comunist din România cheamă muncitorimea, țărănimea, 

intelectualii și pe toți cetățenii României la luptă fără cruțare, cu 

toate armele, împotriva dușmanului de moarte al poporului român, 

pentru asigurarea viitorului său”1. 

În aceeași zi și în cea următoare, luptele forțelor noastre s-

au generalizat în întreaga țară. Preocuparea de căpetenie a 

întregului popor, în frunte cu comuniștii, era zdrobirea cît mai 

grabnică a forțelor hitleriste. În București au avut loc lupte pentru 

cucerirea sediilor Misiunii militare germane a aerului și Misiunii 

militare pentru armata de uscat, la podul Herăstrău, în cartierul 

Rahova și la alte obiective. Pînă în ziua de 26 august 1944, toate 

rezistențele germane din orașul București au fost lichidate de 

către trupele române cu sprijinul formațiunilor patriotice și al 

populației, iar pînă în dimineața zilei de 28 august și cele din 

împrejurimile lui. 

În luptele duse, forțele române au luat la București peste 

6 700 de prizonieri germani, printre care 7 generali și 358 ofițeri, 

pierderile proprii cifrîndu-se la aproape 1 400 ostași. 

În dimineața zilei de 29 august a plecat spre Moscova, cu 

avionul, delegația română pentru încheierea armistițiului cu 

Națiunile Unite. În aceeași zi, ea a ajuns în capitala U.R.S.S. 

Lupte grele s-au dat la Ploiești și în multe alte localități din 

Valea Prahovei. 

După 5 zile de acțiuni, la 29 august unitățile române și 

muncitori înarmați au reușit să zdrobească toate forțele hitleriste 

din Valea Prahovei și din întregul județ Prahova, cu excepția 

celor care mai rezistau la principalele intrări în orașul Ploiești și 

în cîteva localități, printre care Tîrgșor și Păulești. În această zi. 

Divizia 18 infanterie română și Brigada 6 moto-mecanizată 

sovietică, sosite din Moldova, au zdrobit în cooperare punctele de 

rezistență hitleriste, care ocupau principalele intrări în orașul 

Ploiești, apărat cu fermitate de trupe române și muncitori. Pînă la 

31 august, inamicul din zonele localităților amintite mai sus a fost 

nimicit. 

 
1 România liberă din 24 august 1944. 
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Zdrobind trupele fasciste din Valea Prahovei, unitățile 

române și formațiunile de luptă patriotice și-au îndeplinit cu cinste 

misiunea primită. Ele au făcut prizonieri 9 076 militari germani, 

printre care 147 ofițeri și 1 131 subofițeri. Naziștii au avut peste 

1 500 morți în lupte și 2 300 răniți. Pierderile noastre s-au cifrat la 

800 morți și răniți. 

Acțiuni importante au dus forțele insurecționale române și în 

alte localități din Muntenia, ca: Oltenița, Călărași, Urziceni, 

Fetești, Găiești, Gura Ocniței, Alexandria, Slobozia, Țăndărei, 

Giurgiu și altele. Cu sprijinul populației, trupele române au zdrobit 

sau dezarmat garnizoanele inamice și coloane în retragere, făcînd 

un mare număr de prizonieri. 

Prin acțiunea trupelor române au fost dezarmați sau făcuți 

prizonieri, alungați sau nimiciți în lupte, hitleriștii care se găseau în 

regiunea Dobrogei. Pînă în ziua de 26 august 1944, întregul litoral 

maritim românesc, cu orașele principale Constanța. Eforie, 

Mangalia, Mamaia și Sulina, era liberat, o parte din trupele 

hitleriste retrăgîndu-se în Bulgaria, pe mare. La 29 august, prin 

acțiunile duse de forțele române terestre, navale și aeriene, întreaga 

regiune a Dobrogei a fost eliberată. Peste 10 000 de ostași și ofițeri 

germani, printre care și un general, au fost făcuți prizonieri. În 

noaptea de 30–31 august, cîteva nave române au ieșit în larg și au 

condus, printre barajele de mine, unități ale Flotei maritime 

sovietice în portul Constanța, unde au fost primite cu onorurile 

cuvenite de către marinarii români. 

Cu multă energie, trupele române, sprijinite de muncitori și 

țărani înarmați, au atacat unitățile hitleriste din Oltenia, sudul 

Transilvaniei, Banat și Crișana. La Turnu Severin, Brașov, Alba 

Iulia. Arad, Orșova, Lugoj, Sighișoara, Aiud, Corabia, Bod și alte 

localități, forțele insurecționale române au făcut mii de prizonieri 

hitleriști și au capturat o mare cantitate de armament și tehnică de 

luptă. 

Și-au făcut de asemenea datoria trupele române care au 

acoperit frontiera. Cu toate că aveau de apărat un front de peste 

1 400 km, ele au reușit să împiedice orice încercare a inamicului 

de a pătrunde de peste graniță sau din partea de nord a 
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Transilvaniei spre interiorul țării. De asemenea au zădărnicit 

majoritatea încercărilor inamicului de a trece din România în 

țările vecine pe uscat sau pe Dunăre. 

Și-au îndeplinit misiunea și trupele române de pe frontul 

din Moldova și Basarabia care, încetînd lupta în noaptea de 23/24 

august, au părăsit sectoarele lor de acțiune și s-au retras spre 

Ploiești și București, în drumul lor atacînd forțe hitleriste în 

diferite localități. Unele mari unități române, aflate în condiții mai 

favorabile, au luat legătură cu comandamentele sovietice, 

participînd împreună cu trupele acestora la luptele din Carpații 

Orientali. 

Pînă la 31 august, forțele insurecționale române au 

eliberat întreaga parte centrală, de sud-est, sud și sud-vest a țării, 

adică provinciile Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banatul, partea 

de sud a Transilvaniei și a Crișanei. Ele au provocat inamicului 

pierderi care se cifrează la peste 56 000 de militari germani luați 

prizonieri (între care 14 generali și 1 421 ofițeri) și circa 5 000 

morți. În același timp au capturat 222 de avioane, 438 de nave 

fluviale și maritime, mii de mașini, tunuri, tancuri, baloane 

captive, mitraliere, tractoare, vagoane de cale ferată și 

locomotive etc. În luptele duse, trupele române au avut pierderi 

care însumează aproximativ 8 500 soldați și ofițeri (morți și 

răniți). 

Insurecția armată s-a desfășurat concomitent cu ofensiva 

sovietică de pe frontul Iași-Chișinău. La 25 august, principalele 

forțe ale Fronturilor 2 și 3 ucrainene au făcut joncțiunea la Leova 

pe Prut, încercuind pe un spațiu larg grosul trupelor Grupului de 

armate germane „Ucraina de sud”. Celelalte forțe ale fronturilor 

respective au continuat înaintarea lor spre sud-estul României. La 

29 august, trupele sovietice au lichidat rezistența grupării inamice 

încercuite, nimicind sau capturînd circa 18 divizii. În zilele de 30 

și 31 august, coloane de mari unități sovietice au trecut prin 

București. Ele au fost primite de populația orașului, în frunte cu 

comuniștii, cu flori și urale nesfîrșite. Primiri entuziaste le-au fost 

organizate și în alte localități pe itinerarul lor de afluire spre 

granița României cu Bulgaria, Iugoslavia și Ungaria. 
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ÎNSEMNĂTATEA INSURECȚIEI NAȚIONALE 

ANTIFASCISTE 
 

Actul de la 23 August a avut o însemnătate hotărîtoare 

pentru destinele țării, a deschis o eră nouă în istoria multiseculară 

a poporului român. 

Cotitura politică radicală determinată de insurecție în 

dezvoltarea istorică a României a constat, în primul rînd, în 

răsturnarea dictaturii militare-fasciste. Astfel, contradicția cea 

mai ascuțită a acestei perioade în România — contradicția între 

masele largi populare și dictatura militară-fascistă — a fost 

soluționată în favoarea maselor populare, prin doborîrea 

regimului fascist pe cale insurecțională. 

Prin țelurile propuse și forțele care le-au realizat, insurecția 

a avut un caracter național antifascist; a fost doborîtă dictatura 

militară fascistă, România s-a alăturat coaliției antihitleriste și a 

pornit războiul împotriva Germaniei, pentru eliberarea patriei și 

asigurarea deplină a independenței naționale. La răsturnarea 

dictaturii militare-fasciste și zdrobirea hitleriștilor de pe teritoriul 

țării au luat parte, sub diferite forme, mase largi de oameni din 

toate straturile societății, indiferent de naționalitate, eliberarea 

patriei de sub jugul fascist fiind elementul de bază comun, care a 

strîns într-un șuvoi toate forțele națiunii. 

P.C.R. a fost organizatorul mișcării de rezistență a maselor, 

inițiatorul insurecției, forța cea mai hotărîtă și cea mai dinamică 

pentru înfăptuirea acesteia, mobilizatorul și însuflețitorul 

poporului pentru doborîrea dictaturii fasciste și pentru zdrobirea 

trupelor hitleriste în timpul desfășurării luptelor insurecționale. 

„Popor român! Armată română! La luptă hotărîtă pentru 

salvarea și eliberarea patriei!“ — răsuna cuvîntul partidului în 

acele zile eroice. „Fiecare român e un soldat! Fiecare român luptă 

acolo unde se află, împotriva nemților și a trădătorilor!”. 

„Muncitori! Uniți în Frontul unic muncitoresc, puneți-vă în 

fruntea luptei de eliberare a poporului român!... Țărani! Aderați și 

sprijiniți lupta contra nemților și a trădătorilor din slujba lor!... 

Cetățeni patrioți! Colaborați cu armata și cu unitățile patriotice la 
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zdrobirea rezistențelor nemților. Înrolați-vă în detașamentele 

patriotice!”1, 

Cu un înalt dinamism și consecvență neabătută a susținut 

lupta de eliberare a patriei muncitorimea — clasa cea mai 

revoluționară și hotărîtă în luptă a societății noastre. 

În efervescența insurecțională, la chemarea partidului 

comunist, numeroși cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali — din 

București, Ploiești, Timișoara, Brașov, Moreni, Boldești, Slobozia, 

Turnu Severin, Cerneți, Simian, Călărași, Arad, Teliuc și alte 

localități s-au înarmat, sprijinind în lupte unitățile militare române. 

Muncitorii din București și din alte orașe au lucrat necontenit pentru 

asigurarea forțelor insurecționale și a populației cu cele necesare 

traiului și ducerii luptelor. Țărani și alți cetățeni ai patriei au ajutat 

trupele române la dezarmarea grupărilor răzlețe inamice, s-au oferit 

călăuze prin munți, au acordat sprijin răniților etc. 

Laolaltă cu toate celelalte forțe patriotice, caracterul de 

masă al insurecției este evidențiat de cei peste 460 000 de soldați, 

subofițeri, ofițeri și generali care au dus greul acțiunilor de luptă. 

Armata a trecut de partea insurecției, pentru că țelurile acesteia 

corespundeau intereselor întregului popor. Este meritul P.C.R. că, 

pe lîngă justețea obiectivelor fixate insurecției, a adoptat o tactică 

suplă, încheind alianțe cu toate forțele antihitleriste — inclusiv cu 

monarhia — alianțe care au avut un rol determinant în asigurarea 

succesului insurecției. O mare importanță a avut faptul că partidul 

comunist a știut să-și asigure concursul, în pregătirea insurecției, 

al unor specialiști militari — generali și ofițeri superiori cu 

prestigiu și autoritate în rîndurile militarilor. 

Practica a dovedit caracterul științific al planului politico-

militar al insurecției. Pregătirile făcute în strict secret, alegerea 

judicioasă a obiectivelor strategice și tactice, pornirea impetuoasă 

a acțiunii și ducerea ei cu intensitate și rapiditate au surprins 

aproape complet guvernul dictaturii militare-fasciste și pe 

hitleriști. Aceștia din urmă, cuprinși de panică și derută, n-au mai 

avut posibilitatea să-și coordoneze acțiunile pe plan general 

 
1 România liberă din 26 august 1944. 
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împotriva forțelor insurecționale și n-au fost în măsură să 

riposteze decît după un timp relativ îndelungat. 

A fost ales cu mult discernămînt momentul dezlănțuirii 

insurecției. În această privință, P.C.R., în colaborare cu celelalte 

forțe antihitleriste, a ținut seama, în primul rînd, de condițiile 

interne care se maturizaseră, a pregătit cu minuțiozitate factorii 

subiectivi, a folosit cu pricepere împrejurările externe favorabile. 

Deși comandamentul sovietic nu a avut cunoștință despre 

pregătirea insurecției și nu a existat o coordonare a acțiunilor 

militare desfășurate, totuși ofensiva sovietică pe frontul de la 

Iași—Chișinău și insurecția armată s-au influențat reciproc. Astfel, 

lovit cu putere din față de Armata roșie în ofensiva viguroasă 

începută la 20 august, iar din spatele frontului de către forțele 

insurecționale române, comandamentul hitlerist a suferit o 

înfrîngere catastrofală. 

Forțele insurecționale române au avut de la început inițiativa 

în lupte și au menținut-o pe tot timpul desfășurării lor. Caracterul 

ofensiv a fost trăsătura esențială a insurecției. Planurile militare 

pentru acțiunile din București și Valea Prahovei, elaborate sub 

îndrumarea partidului comunist, directiva Marelui Stat Major din 

seara zilei de 23 August 1944 și majoritatea ordinelor din zilele 

următoare au fost concepute în acest spirit. Prin exemplul 

comuniștilor, prin activitatea lor politică în rîndul maselor și a 

ostașilor, acest spirit ofensiv a fost permanent întreținut și dezvoltat. 

Insurecția a însemnat o cotitură istorică în destinele țării 

noastre. Partidul Comunist Român a ieșit din îndelungata sa 

ilegalitate. Acest fapt a avut o importanță deosebită în organizarea 

și conducerea ulterioară a maselor pentru cucerirea puterii politice, 

ducerea cu succes a războiului antihitlerist și refacerea economică 

a țării. Pentru prima dată, la 23 August 1944, P.C.R. a devenit 

participant la guvernarea țării. 

Marcînd începutul revoluției populare în România, insurecția 

a dat o puternică lovitură claselor exploatatoare, determinînd prin 

aceasta schimbarea rapidă a raportului forțelor de clasă. În fața 

ofensivei revoluționare crescînde a maselor, clasele exploatatoare 

nu au mai putut să-și refacă pozițiile politice deținute anterior. 
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Evenimentele istorice din august 1944 au confirmat justețea 

strategiei și tacticii P.C.R., modul creator în care a aplicat, în 

condițiile specifice țării, învățătura marxist-leninistă despre 

insurecție, despre rolul clasei muncitoare și necesitatea unității ei de 

acțiune, despre alianțele cu alte clase și grupări sociale, despre 

rezervele directe și indirecte, despre corelația dintre condițiile 

obiective și factorii subiectivi în insurecție, despre folosirea tuturor 

contradicțiilor și fisurilor din tabăra dușmană. 

În lumina rezultatelor politice interne ale insurecției apare 

deosebit de evident caracterul aventurist și provocator al 

concepțiilor grupului Ana Pauker—V. Luca despre evenimentele 

din august 1944. Rupți de țară, necunoscînd nimic despre activitatea 

partidului comunist, neîncrezători în forțele poporului român, ei 

considerau că insurecția nu a fost necesară, că rezolvarea sarcinilor 

luptei de eliberare a țării trebuia lăsată exclusiv pe seama Armatei 

roșii, care, în înaintarea ei pe teritoriul românesc, ar fi urmat să 

doboare dictatura militaro-fascistă și să impună instaurarea unui nou 

regim social. Această concepție nu avea nimic comun cu învățătura 

marxist-leninistă, nega rolul hotărîtor al factorului intern în 

revoluție, rolul maselor ca făuritoare ale istoriei, rolul conducător al 

partidului de avangardă a clasei muncitoare. Evenimentele din 

România confirmau încă o dată justețea tezei marxiste cu privire la 

imposibilitatea importului de revoluție. 

Victoria actului istoric de la 23 August 1944 a avut o deosebită 

importanță din punct de vedere militar. Prin ieșirea României din 

războiul hitlerist și trecerea ei de partea coaliției antihitleriste, 

Germania fascistă a primit o grea lovitură. Potențialul militar și 

economic al frontului german s-a micșorat cu peste 538 000 de ostași 

români, a fost lipsit de resursele petroliere și alimentare românești. În 

aceeași măsură a crescut potențialul militar și economic al coaliției 

antihitleriste pe un sector greu al frontului. Forțele insurecționale au 

salvat de la distrugerile plănuite de hitleriști căile ferate române, 

podurile, tunelurile, porturile maritime și fluviale, instalațiile petroliere 

din bazinul Văii Prahovei și din județul Dîmbovița, întreprinderile 

industriale și alte obiective care au servit în totalitatea lor pentru 

ducerea cu succes a războiului împotriva Germaniei naziste. 
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Au fost zădărnicite planurile dictatorului Ion Antonescu și 

ale comandamentului german de a rezista pe Carpații Orientalii și 

zona fortificată Focșani—Nămoloasa—Brăila, pe întregul lanț 

carpatic și în cele din urmă pe Munții Apuseni. 

S-a evitat transformarea României într-un teatru de război 

pustiitor, numeroase vieți de ostași români și sovietici au fost 

salvate de la moarte, sate și orașe românești de la distrugere și 

ruină. 

Prin zdrobirea trupelor hitleriste din zona interioară, prin 

menținerea unui vast cap de pod strategic de cca. 50 000 km 

pătrați, la nord și vest de Carpații Meridionali, au fost deschise 

trecătorile din acești munți, direcția strategică a Văii Dunării, 

lăsînd liberă trecerea Armatei roșii spre Balcani, Belgrad și 

Budapesta. România a contribuit astfel la prăbușirea întregului 

sistem de apărare german din Balcani, la scurtarea războiului în 

ansamblul său. 

Personalități politice, presa și radioul din țările coaliției 

antihitleriste și din majoritatea celor neutre au remarcat elogios 

însemnătatea pe plan politic și militar, intern și internațional a 

actului de la 23 August. Ele au relevat consecințele ce au decurs 

din acest act pentru Germania și pentru desfășurarea războiului, 

influența pe care a avut-o asupra fixării atitudinii politice și 

militare a țărilor care se mai aflau încă aliate sau partenere ale 

Reichului german, bucuria și entuziasmul pe care l-au stîrnit în 

rîndurile luptătorilor din mișcarea de rezistență de pretutindeni, în 

rîndurile tuturor oamenilor iubitori de libertate și pace. 

Insurecția națională antifascistă și participarea în 

continuare a României la războiul antihitlerist au fost principala 

formă de rezistență a poporului român împotriva fascismului, 

contribuția sa de bază la lupta popoarelor împotriva ocupanților 

naziști. Ele alcătuiesc una dintre cele mai glorioase pagini din 

istoria partidului comunist și a patriei noastre. 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

 

 

  



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

 

 

CAPITOLUL VII 

 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN ÎN PRIMA 

ETAPĂ A REVOLUȚIEI POPULARE  

august 1944 – decembrie 1947  
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ACTIVITATEA PARTIDULUI COMUNIST PENTRU 

ÎNTĂRIREA RÎNDURILOR SALE ȘI GRUPAREA ÎN JURUL 

CLASEI MUNCITOARE A TUTUROR FORȚELOR 

DEMOCRATE. CREAREA FRONTULUI NAȚIONAL 

DEMOCRAT 
 
 

Insurecția națională antifascistă din august 1944 a deschis 

în istoria României o epocă de profunde transformări înnoitoare, 

a marcat începutul revoluției populare, care în prima sa etapă a 

avut un caracter agrar, antifeudal, antifascist și antiimperialist. 

Sub conducerea partidului comunist, lupta antifascistă și de 

eliberare națională s-a dezvoltat într-o puternică acțiune de masă 

pentru desăvîrșirea revoluției burghezo-democrație și înfăptuirea 

unor profunde transformări politice, economice și sociale, cerute 

de însăși dezvoltarea obiectivă a societății. În fața partidului 

comunist, a forțelor democratice s-au ridicat ca sarcini arzătoare 

lichidarea rămășițelor feudale din agricultură și împroprietărirea 

țărănimii, democratizarea vieții politice, intensificarea eforturilor 

în războiul antihitlerist pentru restabilirea independenței și 

suveranității naționale, refacerea economică a țării și ameliorarea 

condițiilor de trai ale poporului. 

După 23 august 1944, activitatea politică și lupta 

revoluționară a maselor populare se desfășoară în condiții noi, 

favorabile. Are loc o schimbare substanțială în situația forțelor 

sociale și politice din țară, caracterizată prin creșterea furtunoasă a 

avîntului revoluționar al clasei muncitoare, țărănimii și altor pături 
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de oameni ai muncii, o dată cu slăbirea continuă a pozițiilor politice 

ale burgheziei și moșierimii. Răsturnarea dictaturii antonesciene a 

dat o puternică lovitură întregii reacțiuni interne, orînduirii 

burghezo-moșierești în ansamblul său, a zdruncinat pozițiile claselor 

exploatatoare. Influența politică a partidelor burgheze a slăbit în 

mod considerabil. 

Guvernul prezidat de generalul C. Sănătescu, expresie a 

coaliției de forțe antihitleriste grupată în Blocul Național Democrat, 

a luat o serie de măsuri în direcția democratizării vieții publice și a 

asigurării de libertăți cetățenești. A fost abrogată legislația fascistă și 

s-a reintrodus constituția burgheză din 1923; lagărele de concentrare 

au fost desființate, acordîndu-se amnistie pentru delictele politice 

din perioada anterioară. 

Folosind libertățile democratice acordate prin lege, mase 

uriașe ale populației, sub conducerea partidului comunist, s-au 

angajat în mari bătălii politice, economice și sociale pentru a se 

elibera de asuprire și exploatare, pentru înfăptuirea unui regim 

democratic care să satisfacă interesele lor vitale. În același timp, 

participarea României la războiul antihitlerist alături de Uniunea 

Sovietică și de celelalte forțe ale Națiunilor Unite, caracterul just, 

eliberator al acestui război și necesitatea de a antrena toate forțele 

pentru a sprijini armata de pe front exercitau o influență deosebită 

asupra vieții social-politice din țară, asupra evoluției raportului de 

forțe între oamenii muncii și clasele exploatatoare. 

În această perioadă de profunde transformări politice se 

manifestă cu putere bogata experiență dobîndită de Partidul 

Comunist Român în timpul luptelor antifasciste, capacitatea sa 

organizatorică, prestigiul, autoritatea și influența de care se bucura 

în mase. Partidul comunist, forțele muncitorimii și țărănimii ocupă 

pentru prima oară în istorie posturi în guvern și în alte organe ale 

puterii de stat. Totodată, și-au început activitatea legală celelalte 

partide și organizații politice democratice — partidul social-

democrat, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Tineretului 

Socialist, Frontul plugarilor. Apărarea patriotică. Uniunea 

patrioților, Madosz-ul. 

După victoria insurecției antifasciste, România se afla într-o 
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situație economică grea, ca urmare a patru ani de ocupație germană, 

a distrugerilor provocate de război și a sabotajului reacțiunii. În 

economie se resimțeau puternic urmările jafului imperialiștilor 

germani și ale războiului. Prin produsele industriale și agricole luate 

fără echivalent, prin neplătirea taxelor și prin jaful direct, Germania 

hitleristă a adus economiei românești daune ce se ridicau la peste 

446 milioane de dolari (la cursul anului 1938). Desfășurarea 

operațiilor militare pe teritoriul României pînă la 25 octombrie 

1944, distrugerile provocate de trupele hitleriste și horthiste în 

retragere, ca și alte pierderi determinate de război, s-au ridicat la 

peste 355 milioane dolari (la cursul anului 1938). 

Într-o situație grea se aflau forțele de producție ale țării, ca 

urmare a dezorganizării economiei, distrugerii fondurilor de 

producție, politicii de secătuire a rezervelor duse de hitleriști. Pe 

ansamblul industriei producția reprezenta aproximativ 40–50 la 

sută față de nivelul antebelic. În 1944 producția de țiței scăzuse 

cu 36% față de 1941, producția industriei textile la 50%, iar cea a 

industriei alimentare la 74%. Datorită bombardamentelor de 

aviație și dispersării unor întreprinderi, numai 10% din parcul de 

mașini-unelte existent în 1943 se afla în funcțiune; capacitatea de 

transport a căilor ferate scăzuse la 30% față de același an. 

Agricultura era secătuită de către hitleriști, de rechizițiile din 

timpul războiului, de distrugerile provocate de trecerea frontului. 

La sfîrșitul anului 1944 producția de cereale scăzuse la mai puțin 

de jumătate din aceea a anului 1939; la unele specii de animale, 

efectivul reprezenta de asemenea mai puțin de jumătate față de 

cel existent înainte de război. Situația economică era agravată de 

creșterea procesului inflaționist, de greutățile deosebit de mari 

întîmpinate în procurarea de materii prime în care economia 

națională era deficitară, de blocarea valutei și devizelor României 

în țările capitaliste occidentale. Obligațiile ce reveneau țării ca 

urmare a participării la război alături de statele coaliției 

antihitleriste, cît și despăgubirile de război pe care trebuia să le 

plătească, și la a căror îndeplinire s-a trecut din septembrie 1944, 

făceau să sporească considerabil eforturile la care era supusă 

economia României. 
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Moșierimea și burghezia reacționară, partidele lor politice — 

partidul național-țărănesc și partidul național-liberal —, cercurile 

palatului și monarhia legate prin însăși existența lor de regimul bazat 

pe exploatarea și asuprirea maselor, folosind pozițiile economice și 

politice pe care le dețineau și bucurîndu-se de sprijinul cercurilor 

imperialiste din Occident, se opuneau cu înverșunare cerințelor 

obiective ale dezvoltării țării pe calea reformelor sociale, căutînd să 

oprească avîntul revoluționar în creștere. Reacțiunea se folosea de 

lipsurile rezultate din situația grea a țării, stocînd cantități însemnate 

de produse și recurgînd la speculă, care lovea crunt în situația 

economică a maselor muncitoare. Sarcinile fiscale apăsau, de 

asemenea, pe umerii muncitorilor și țăranilor; în exercițiul financiar 

1944/1945 ponderea veniturilor bugetare din impozitele asupra 

salariilor era de 47,5%, în timp ce ponderea veniturilor provenite din 

comerț și industrie era de numai 23,6%. 

Pe baza situației existente în România după 23 august, 

Partidul Comunist Român a indicat sarcinile imediate ale tuturor 

forțelor patriotice, a arătat legătura dintre lupta antifascistă și lupta 

pentru democrație, locul, rolul tuturor forțelor sociale și politice în 

lupta întregului popor pentru refacerea și democratizarea țării. 

Adresînd populației chemarea de a păși pe această cale, declarația 

C.C. al P.C.R. din 24 august 1944 sublinia că Partidul Comunist 

Român, partid al clasei muncitoare, reprezintă „interesele întregii 

colectivități românești deopotrivă, ale muncitorimii și țărănimii, ale 

intelectualității și ale tuturor păturilor orășenești, ale întregului popor 

în lupta sa de eliberare națională — în lupta sa pentru cîștigarea 

drepturilor cetățenești și democratice”1. 

Precizîndu-și poziția față de guvernul instaurat la 23 august și 

față de colaborarea cu forțele din cadrul Blocului Național 

Democrat, partidul comunist a condiționat această colaborare de 

realizarea obiectivelor privind democratizarea țării, înfăptuirea 

reformei agrare, lupta pentru eliberarea întregului teritoriu național 

de sub ocupația hitleristă și continuarea războiului antihitlerist. În 

aceiași timp, comuniștii aveau în vedere perspectiva luptei 

 
1 România liberă nr. 11 din 24 august 1944. 
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revoluționare. Declarația amintită a C.C. a P.C.R. sublinia că 

partidul comunist, militînd pentru îndeplinirea programului pe care 

se întemeia activitatea guvernului, își menține independența sa 

organizatorică, ideologică și politică, păstrîndu-și deplina libertate în 

rezolvarea problemelor de bază ale dezvoltării României, 

corespunzător concepției sale revoluționare. 

Imediat după 23 august 1944, partidul comunist a trecut la 

organizarea activității sale în condiții de legalitate. Au fost luate 

măsuri politice și organizatorice pentru ridicarea nivelului de 

organizare a rîndurilor partidului la înălțimea influenței sale 

politice în mase, a sarcinilor mari care îi reveneau ca forță 

conducătoare a revoluției populare. A fost reorganizat aparatul 

central, reorganizate comitetele de partid regionale, județene, de 

plasă, iar în întreprinderi, cartiere și sate au fost întărite 

organizațiile de partid existente, o dată cu crearea de noi 

organizații. Bazîndu-se pe zecile de mii de membri de partid și 

simpatizanți care luptaseră în ilegalitate sub conducerea sa, 

partidul reușește să-și organizeze în scurt timp forțele în 

principalele întreprinderi industriale, la sate, în instituții de cultură 

și învățămînt, în aparatul de stat, în toate centrele țării. În partid au 

fost primiți în primul rînd muncitori din marile întreprinderi 

industriale, pentru a se asigura un puternic nucleu muncitoresc, 

oameni ai muncii care în anii ilegalității au activat în organizațiile 

de masă conduse sau influențate de partidul comunist, proletari 

agricoli și țărani muncitori, intelectuali patrioți. 

O atenție principală se acordă organizării clasei muncitoare, 

partea cea mai înaintată și mai combativă a poporului, forța socială 

principală a revoluției în jurul căreia polarizau toate celelalte forțe 

sociale interesate să meargă pe drumul libertății și progresului. La 

scurt timp după 23 august începe refacerea mișcării sindicale pe 

baza Frontului unic muncitoresc. Pînă la sfîrșitul lunii august 1944, 

în numeroase întreprinderi din București ca „Vulcan”, „Malaxa”, 

Gaz și electricitate, Atelierele C.F.R. „Grivița”, întreprinderi din 

industria de pielărie și textilă, Societatea de tramvaie, precum și în 

numeroase întreprinderi din țară — Atelierele C.F.R. din Galați și 

Pașcani, Uzinele „Nădrag”, „Făget” și altele, muncitorii au ales 
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comitete de fabrică și au constituit organizații de sindicat. Folosind 

experiența dobîndită prin acțiunile comune ale comuniștilor și 

social-democraților în perioada insurecției armate, sindicatele și 

comitetele de fabrică reuneau în rîndurile lor oameni ai muncii fără 

deosebire de apartenență politică. La 1 septembrie 1944, are loc o 

ședință comună a delegaților comitetelor centrale ale P.C.R. și 

P.S.D., care confirmă unitatea deplină a poziției celor două partide 

în ceea ce privește organizarea profesională a clasei muncitoare, pe 

baza principiilor revoluționare ale unității muncitorești, ale luptei de 

clasă și internaționalismului proletar. Cu acest prilej s-a constituit 

Comisia de organizare a mișcării sindicale unite din România și a 

fost adoptată o rezoluție care preciza scopul, principiile de 

organizare și sarcinile mișcării sindicale unitare. Realizarea unității 

sindicale a marcat un pas înainte pe calea acțiunii comune a 

comuniștilor și social-democraților, a dus la creșterea forței de luptă 

a clasei muncitoare, a capacității sale de a-și exercita rolul 

conducător în revoluție. 

Sub îndrumarea partidului comunist și-a reorganizat 

activitatea în noile condiții organizația revoluționară a tineretului, 

Uniunea Tineretului Comunist. Dezvoltîndu-se rapid, U.T.C. a 

reușit să cuprindă mase importante ale tineretului, să le mobilizeze 

în lupta pe frontul antihitlerist cît și pentru creșterea producției. La 

începutul lunii septembrie 1944 s-a închegat Frontul unic între 

Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Tineretului Socialist. 

U.T.C., sub conducerea partidului, și-a lărgit colaborarea cu alte 

organizații democratice de tineret. 

Simultan cu preocupările și acțiunile pentru organizarea clasei 

muncitoare, partidul comunist acordă o mare atenție organizării 

aliaților proletariatului, îndeosebi a maselor de bază ale țărănimii. 

Reprezentînd marea majoritate a populației țării, asuprită și exploatată 

de moșieri și capitaliști, ținută în întuneric și mizerie de clasele 

dominante, țărănimea era vital interesată în realizarea transformărilor 

democratice, constituind o mare rezervă de energie revoluționară. 

În septembrie 1944, P.C.R. a lansat lozinca creării 

comitetelor țărănești, care să mobilizeze și să organizeze pe țărani în 

lupta pentru realizarea năzuinței lor arzătoare — reforma agrară —, 
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pentru alungarea elementelor fasciste din administrația comunală, 

pentru sprijinirea războiului antihitlerist. La chemarea comitetelor 

regionale și județene de partid, mii de muncitori membri de partid și 

ai sindicatelor au mers la sate pentru a desfășura muncă politică în 

rîndurile țărănimii și a contribui la organizarea maselor țărănești. 

În dezvoltarea procesului de radicalizare a țărănimii, un rol 

important l-a avut formarea și întărirea organizațiilor P.C.R. la sate, 

extinderea rapidă în numeroase județe a Frontului plugarilor — 

organizație democratică a țărănimii. 

Organizarea clasei muncitoare și a aliatului său principal — 

țărănimea — a influențat puternic asupra altor categorii ale 

populației. Numeroși oameni din rîndurile micii burghezii orășenești, 

îndeosebi intelectuali, au intrat în Uniunea patrioților și în Apărarea 

patriotică, organizații de masă cu caracter antifascist. O puternică 

dezvoltare a luat organizația democratică a oamenilor muncii 

maghiari — Madosz (ulterior Uniunea populară maghiară). 

Desfășurarea activității acestor organizații de masă sub îndrumarea 

politică a partidului comunist, căruia i-au recunoscut rolul 

conducător, a asigurat orientarea lor pe linia intereselor poporului, a 

revoluției. 

În vederea apărării și dezvoltării cuceririlor democratice, 

P.C.R. a chemat proletariatul să întărească formațiunile de luptă 

patriotice. În septembrie 1944 s-a reorganizat comandamentul acestor 

formațiuni cu misiunea de a asigura întărirea capacității lor de luptă, 

instruirea și aprovizionarea lor. 

Elementele reacționare din guvern au încercat în repetate 

rînduri să dezarmeze formațiunile de luptă patriotice. În ședințele 

guvernului, miniștrii național-țărăniști și liberali au cerut în mod 

deschis dizolvarea acestor formațiuni, iar ministrul de interne, 

amenințînd că va trece la dezarmarea lor, a declarat că „guvernul nu 

dorește să aibă alte organizații înarmate decît: armata, jandarmeria și 

poliția”. 

Muncitorii n-au mai lăsat însă din mînă armele cu care au 

înfăptuit insurecția. Formațiunile de luptă patriotice s-au întărit prin 

intrarea în rîndurile lor a zeci de mii de muncitori, a căror pregătire 

militară se ridica mereu la un nivel mai înalt. În scurt timp, 
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formațiunile de luptă patriotice au ajuns să cuprindă în întreaga țară 

circa 70 000 de oameni, fiind gata să intervină, sub conducerea 

directă și nemijlocită a partidului comunist, în sprijinul luptei 

revoluționare a maselor, pentru zădărnicirea acțiunilor 

contrarevoluționare ale reacțiunii. 

La 12 septembrie 1944, a avut loc semnarea Convenției de 

armistițiu între România, pe de o parte, și Uniunea Sovietică, Regatul 

Unit și Statele Unite ale Americii pe de altă parte. Consfințind starea 

de fapt a ieșirii României din războiul antisovietic și întoarcerii 

armelor împotriva Germaniei hitleriste, convenția prevedea ca țara 

noastră să participe mai departe la război cu nu mai puțin de 12 

divizii, efectiv pe care, în fapt. România l-a depășit în desfășurarea 

războiului antihitlerist, pentru a contribui la înfrîngerea mai rapidă a 

fascismului. De asemenea, convenția prevedea alte obligații cu 

privire la dezvoltarea României în perioada postbelică. 

În a doua jumătate a lunii septembrie 1944, contradicțiile 

manifestate de la început în cadrul Blocului Național Democrat și al 

guvernului instaurat la 23 august au devenit tot mai ascuțite. În rîndul 

poporului creștea nemulțumirea față de tergiversarea de către 

majoritatea reacționară din guvern a aplicării măsurilor democratice 

corespunzătoare intereselor țării. Devenise limpede că guvernul 

Sănătescu nu mai corespunde situației create, nefiind capabil să 

înfăptuiască sarcinile cerute de dezvoltarea democratică a țării. 

„Guvernul actual și Blocul Național Democrat, care și-au încheiat 

rolul, ...nu mai sînt expresia voinței și intereselor maselor largi ale 

poporului și nu se bucură de încrederea țării” — se arăta în apelul 

adresat întregului popor de Frontul unic muncitoresc, Sindicatele 

unite, Uniunea patrioților. Apelul sublinia că în noile condiții 

„guvernul nu este în stare să îndrumeze România spre democrația 

adevărată, dorită și cerută de întregul popor”1. 

Deși în această vreme partidul comunist și celelalte organizații 

politice democratice erau în minoritate în guvern, forța lor era 

determinată de sprijinul activ al clasei muncitoare, al țărănimii, al 

maselor celor mai largi, de luptele revoluționare ce se desfășurau în 

 
1 Scînteia nr. 17 din 7 octombrie 1944. 
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întreaga țară. Sub conducerea P.C.R., muncitorii din întreprinderi 

demascau pe sabotorii producției, impuneau desființarea gărzilor 

militare rămase din perioada dictaturii fasciste, izgoneau din 

întreprinderi pe fasciștii cu funcții de conducere administrativă și 

tehnică. Adunările, mitingurile, demonstrațiile cetățenești împotriva 

reacțiunii, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai se țineau lanț. Într-

o singură zi, 6 septembrie 1944, au avut toc în București numeroase 

acțiuni de masă, printre care o puternică combativitate au arătat 

întrunirea a peste 2 000 muncitori din Sectorul II Negru, demonstrația 

a circa 10 000 cetățeni din Sectorul I Galben, a circa 200 000 de 

cetățeni din Sectorul III Albastru, precum și adunările muncitorești 

din marile întreprinderi. În multe comune ca Soldana, Chiajna, 

Florești din fostul județ Ilfov, Chirnogeni, Ovidiu, Izvorul Nou, 

Pecineaga ș.a. din fostul județ Constanța, Castranova din fostul județ 

Romanați, Cocargeaua din fostul județ Ialomița și în numeroase 

comune din județele Dolj, Dîmbovița ș.a. masele au înlăturat cu forța 

pe primarii reacționari, instaurînd o conducere democratică. Aceste 

acțiuni erau expresia unui grandios proces de democratizare de jos a 

aparatului de stat, care avea să capete în lunile următoare o amploare 

din ce în ce mai mare. 

Partidul Comunist Român s-a orientat spre unirea tuturor 

forțelor democratice în cadrul unui Front Național Democrat pe baza 

unui program de transformări economico-sociale care corespundea 

caracterului agrar, antifeudal și antiimperialist al revoluției în acea 

etapă. Platforma elaborată în acest scop și publicată la 28 septembrie 

1944 arăta necesitatea luptei pentru un guvern democratic care să 

reprezinte cele mai largi mase populare; susținerea pînă la victorie a 

frontului antihitlerist; exproprierea moșierilor și împroprietărirea 

țăranilor fără pămînt și cu pămînt puțin; democratizarea țării; abolirea 

măsurilor fasciste și rasiale; pedepsirea criminalilor de război. 

Proiectul de platformă al F.N.D. conținea, de asemenea, prevederi 

referitoare la refacerea economică și îmbunătățirea condițiilor de trai 

ale clasei muncitoare, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 

desfășurarea unei politici de egalitate în drepturi și prietenie între 

poporul român și naționalitățile conlocuitoare, precum și alte măsuri 

cu caracter democratic. Lozincile lansate de P.C.R. în această 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

308 

 

perioadă „Totul pentru front, totul pentru victorie!”, „Regim 

democratic!”, „Pămînt țăranilor” exprimau într-o formă concentrată 

prevederile platformei sale politice, însuflețeau în acțiune forțele 

democratice și patriotice ale țării. 

Platforma de transformări cu caracter democratic, agrar și 

antiimperialist elaborată de partidul comunist a avut un larg ecou 

în rîndul păturilor largi ale populației. La 29 septembrie 1944, 

partidul social-democrat aduce la cunoștința partidului comunist 

că în ceea ce privește prevederile cuprinse în platformă „punctul 

său de vedere este principial același cu al partidului comunist”, 

fapt care a făcut posibil ca platforma să devină programul de 

activitate al Frontului unic muncitoresc. În scurtă vreme, la 

revendicările prevăzute în platformă au aderat Comisia de 

organizare a mișcării sindicale, Frontul plugarilor, Uniunea 

Tineretului Comunist, Apărarea patriotică, Madosz-ul, Societatea 

scriitorilor din România, Uniunea patrioților și alte organizații 

democrate. La 12 octombrie s-a constituit Consiliul Național al 

Frontului Național Democrat din reprezentanții tuturor 

organizațiilor politice și obștești care au aderat la platformă. 

Astfel Frontul Național Democrat reprezenta o largă coaliție de 

forțe care cuprindea muncitori, țărani, intelectuali, păturile sociale 

mijlocii de la orașe, masele de femei și tineret, oameni ai muncii 

aparținînd naționalităților conlocuitoare. Crearea F.N.D. a 

însemnat un mare succes al luptei P.C.R. de grupare în jurul și 

sub conducerea clasei muncitoare a tuturor celor care doreau 

dezvoltarea democratică a țării, independența și suveranitatea ei. 

Urmărind atragerea în luptă pentru eliberarea țării și refacerea 

economiei naționale a tuturor forțelor politice, partidele din Frontul 

unic muncitoresc au purtat tratative cu conducătorii partidului 

național-țărănesc și partidului național-liberal în vederea constituirii 

unui nou guvern în care organizațiile din Frontul Național Democrat 

să dețină poziții corespunzătoare raportului real de forțe social-

politice. Tratativele au eșuat însă, din cauza atitudinii negative a 

liderilor P.N.Ț. și P.N.L., care sperau în menținerea guvernului 

existent, aflat sub controlul lor. Considerînd că nu mai este posibilă 

colaborarea în cadrul guvernului constituit pe baza Blocului Național 
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Democrat, reprezentanții P.C.R. și P.S.D. s-au retras din guvern (18 

octombrie 1944), chemînd masele să-și intensifice lupta pentru 

democratizarea țării și înfăptuirea prevederilor Platformei F.N.D. Ca 

un uriaș val s-a ridicat în întreaga țară lupta maselor pentru 

înlăturarea guvernului Sănătescu și instaurarea guvernului propus de 

F.N.D., pentru aplicarea în viață a prevederilor Platformei. În ziua de 

19 octombrie au demonstrat pe străzile capitalei circa 60 000 de 

oameni; în ziua de 22 octombrie, numărul demonstranților a fost la 

Lupeni de peste 25 000; la Petroșeni 20 000; la Iași 10 000; la Bacău 

5 000; la Brăila peste 5 000; la Brașov 3 000. În numeroase alte orașe 

ale țării — Ploiești, Craiova, Timișoara, Constanța, Arad — au loc 

întruniri, mitinguri și manifestații populare, în care zeci de mii de 

oameni ai muncii cer cu hotărîre înlăturarea guvernului Sănătescu și 

formarea unui guvern al forțelor democrate. 

Sub presiunea membrilor de rînd ai P.N.Ț. și P.N.L., adînc 

nemulțumiți de politica reacționară promovată de liderii acestor 

partide, s-au raliat la Frontul Național Democrat și unele organizații 

locale ale acestor partide, ca, de pildă, organizațiile național-țărăniste 

din județele Vîlcea și Argeș. A început astfel un proces de 

descompunere a principalelor partide burghezo-moșierești, proces 

care avea să se intensifice tot mai mult în lunile următoare. 

Amploarea luptei maselor populare și criza de guvern 

declanșată o dată cu demisia reprezentanților P.C.R. și P.S.D. au 

silit conducerile partidului național-țărănesc și partidului național-

liberal să accepte propunerile forțelor democratice privind 

constituirea unui guvern de coaliție alcătuit din reprezentanți ai 

partidelor cuprinse în Blocul Național Democrat. La baza activității 

guvernului urma să stea un program în care erau înscrise unele din 

prevederile Platformei F.N.D, ca: susținerea cu toate forțele a 

frontului antihitlerist, democratizarea țării, îmbunătățirea situației 

materiale a maselor populare. În noul guvern, format la 4 noiembrie 

1944, sub președinția generalului C. Sănătescu, forțele democrate 

și-au consolidat pozițiile, deținînd vicepreședinția Consiliului de 

Miniștri, 6 ministere și 3 subsecretariate de stat. Majoritatea 

ministerelor reveneau însă și în acest guvern, reprezentanților 

partidelor burgheze, ceea ce nu exprima raportul real al forțelor 
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sociale și politice, raport care se modifica — în cadrul unui proces 

rapid — în favoarea democrației. 

Prin constituirea noului guvern, forțele democrate și-au lărgit 

posibilitățile de a acționa împotriva reacțiunii, nu numai prin lupta 

„de jos” a maselor, ci și dinăuntrul guvernului. Grupate în Frontul 

Național Democrat, ele și-au intensificat acțiunea de înlăturare a 

primarilor și a prefecților reacționari, instaurînd administrații locale 

care exprimau interesele poporului. Aceasta a avut o imensă 

însemnătate în lupta pentru victoria revoluției, îngustînd continuu 

sfera de exercitare a autorității majorității reacționare a guvernului, 

punînd bazele făuririi, încă înainte de instaurarea puterii populare, a 

unui aparat de stat nou, democratic, în locul vechiului aparat de stat, 

reacționar. În același timp, la chemarea partidului comunist, țăranii 

din numeroase sate, îndeosebi din județele în care fuseseră instalați 

prefecți și primari democrați, au pus mîna cu forța pe pămînturile 

moșierilor fugiți și ale sabotorilor. Sprijinul acordat de muncitorii 

din întreprinderi țărănimii pentru a pune mîna pe pămîntul 

moșieresc și pentru democratizarea administrației comunale, 

participarea din ce în ce mai numeroasă a țăranilor la mitingurile și 

demonstrațiile de la orașe pentru un guvern F.N.D., constituiau pași 

importanți pe linia făuririi alianței dintre clasa muncitoare și 

țărănimea muncitoare. 

Acțiunile revoluționare ale maselor muncitoare au alarmat 

reacțiunea, care vedea că pozițiile cucerite de coaliția democratică în 

organele puterii de stat periclitează grav dominația claselor 

exploatatoare. Dînd expresie sentimentelor de teamă care au cuprins 

reacțiunea, șeful guvernului, C. Sănătescu, în ședința Consiliului de 

Miniștri din 20 noiembrie 1944 spunea: „Ceea ce mă îngrijorează pe 

mine este faptul ca nu cumva să scăpăm din mînă autoritatea și să 

treacă peste noi aceste mase care astăzi vor să se aleagă primari, 

mîine vor cere de lucru etc. și nu le vom mai putea stăpîni”. 

Înspăimîntați de dezvoltarea luptei revoluționare, de presiunea 

crescîndă din partea maselor și a miniștrilor reprezentînd Frontul 

Național Democrat, exponenții partidelor național-țărănesc și liberal 

au ieșit din guvern la 2 decembrie 1944, determinînd pe generalul 

Sănătescu să prezinte regelui demisia întregului cabinet. Scopul 
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urmărit de reacțiune era îndepărtarea din guvern a reprezentanților 

forțelor democratice, recîștigarea pozițiilor politice pierdute și 

salvarea regimului burghezo-moșieresc de la prăbușire. Dar 

împotrivirea forțelor democrate, hotărîrea lor de a aduce la putere un 

guvern de concentrare democratică determină partidele burghezo-

moșierești să accepte, la 6 decembrie 1944, formarea unui nou 

guvern, în care s-a menținut aceeași repartizare a portofoliilor ca în 

cel de-al doilea guvern Sănătescu. 

Promisiunile pe care noul prim-ministru, generalul N. 

Rădescu, s-a văzut nevoit să le facă prin declarația-program de la 

începutul guvernării sale, privind defascizarea și democratizarea 

aparatului de stat, înfăptuirea reformei agrare, erau menite să dea 

răgaz cercurilor reacționare pentru a opri valul luptelor populare 

și a evita o răsturnare revoluționară. Pe această linie a fost 

constituită o „comisie pentru studierea reformei agrare” (15 

decembrie 1944), formată în majoritate din reprezentanți ai 

moșierimii, care sub pretextul „studierii” problemei agrare amîna 

la nesfîrșit înfăptuirea ei. În același timp N. Rădescu ia măsuri 

„de mînă forte”, interzicînd alegerea prefecților și primarilor de 

către masele populare, demonstrațiile de stradă și acțiunile 

țărănești pentru pămînt. 

Una din cele mai importante probleme în jurul căreia s-au 

înfruntat forțele democratice și reacțiunea în această perioadă a 

fost refacerea economică a țării. Capitaliștii căutau să împiedice 

repunerea în funcțiune a întreprinderilor, refuzau să facă investiții 

de capital în producție, ascundeau materiile prime și produsele 

industriale, în speranța că prin adîncirea haosului economic și 

înfometarea maselor vor putea stăvili avîntul revoluției populare. 

Sabotajul capitaliștilor agrava consecințele economice ale 

distrugerilor provocate de războiul și jaful hitlerist. Pe piață se 

resimțea o acută criză de produse industriale și agroalimentare. 

Într-un timp scurt prețurile alimentelor s-au mărit, în medie, de 

patru-cinci ori; articolele de larg consum erau inaccesibile pentru 

cea mai mare parte a muncitorilor și funcționarilor. 

Reprezentanții reacțiunii din fruntea departamentelor economice, 

deși în vorbe se arătau preocupați de refacerea economiei, în fapt 
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o împiedicau, sprijinind acțiunile de sabotaj ale capitaliștilor. 

În fața acestei situații clasa muncitoare și-a luat sarcina 

grea a refacerii întreprinderilor și a economiei naționale în 

ansamblul ei, printr-o luptă îndîrjită împotriva capitaliștilor. 

Partidul comunist a desfășurat o largă muncă politică pentru a 

lămuri masele că reconstruirea întreprinderilor distruse de război, 

punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor existente, creșterea 

producției industriale și agricole erau principalele căi de sprijinire 

a frontului antihitlerist, de îmbunătățire a aprovizionării interne, 

de stăvilire a speculei și scumpetei. Un accent deosebit a fost pus 

pe refacerea transporturilor și industriei petroliere, care suferiseră 

cele mai grave distrugeri și care aveau o mare importanță în 

susținerea frontului și refacerea celorlalte ramuri ale economiei 

naționale. 

Muncitorii au dat dovadă de abnegație și adevărat eroism, 

izbutind, în ciuda condițiilor economice deosebit de grele, să 

obțină unele realizări importante pe linia refacerii și creșterii 

producției în principialele ramuri ale economiei naționale. Spre 

sfîrșitul lunii noiembrie 1944 se introduc controlul muncitoresc 

asupra producției și controlul cetățenesc asupra distribuirii 

articolelor de larg consum. Comisiile speciale ale controlului 

muncitoresc, numite de comitetele de întreprinderi, luau parte la 

întocmirea planurilor de producție și controlau realizarea 

acestora, cu care prilej descopereau și înlăturau pe sabotori. 

Minerii din Valea Jiului și Valea Trotușului au sporit simțitor 

producția. Ceferiștii au reușit, pînă la sfîrșitul lunii decembrie 

1944, să restabilească o cincime din lungimea totală a liniilor 

distruse. În Valea Prahovei, numeroase schele petroliere distruse 

și avariate au fost repuse în funcțiune. În întreprinderile 

industriale principale din București, ca „Malaxa”, „Vulcan”, 

„SET”, pînă în ianuarie 1945 producția a crescut în medie cu 

50%. Succesele oamenilor muncii în creșterea producției 

reprezentau în același timp importante succese obținute în lupta 

pentru consolidarea forțelor democratice. 
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LUPTA FORȚELOR DEMOCRATE SUB CONDUCEREA 

P.C.R. PENTRU INSTAURAREA GUVERNULUI 

DEMOCRATIC ȘI ÎNFĂPTUIREA REFORMEI AGRARE 
 

Consolidarea continuă a partidului comunist și creșterea 

influenței sale în mase, întărirea colaborării cu partidul social-

democrat în cadrul Frontului unic muncitoresc, sporirea influenței 

Frontului Național Democrat și efervescența de nestăvilit a 

maselor au determinat o schimbare neîntreruptă a raportului de 

forțe în favoarea democrației. Intensificînd lupta în vederea 

aducerii la cîrma țării a unui guvern democratic, Partidul 

Comunist Român publică la începutul anului 1945 programul de 

guvernare a Frontului Național Democrat, însușit de partidul 

social-democrat, de sindicate, de Frontul plugarilor și Uniunea 

patrioților, în ședința Consiliului F.N.D. din 24 ianuarie 1945. 

Experiența făcută de la 23 August 1944 și pînă astăzi — se arată 

în program — demonstrează clar întregului popor român că 

așezarea la cîrma țării a unor guverne în care domină elementul 

reacționar împiedică reala democratizare a țării, scoaterea ei din 

situația gravă în care se găsește, împiedică țara să-și cucerească 

locul în rîndurile popoarelor iubitoare de pace și libertate. 

Experiența făcută de guvernele de coaliție arăta că țara și poporul 

român aveau nevoie de un guvern cu adevărat democratic, ieșit 

din concentrarea într-un singur front a tuturor forțelor democrate. 

Reluînd cele mai de seamă obiective cuprinse în platforma F.N.D. 

din septembrie 1944, programul cuprindea în plus unele obiective 

noi, printre care reorganizarea și democratizarea armatei, 

reîntoarcerea prizonierilor de război aflați în U.R.S.S., stabilirea 

de schimburi comerciale cu toate țările democrate. 

De însemnătate deosebită este faptul că programul a înscris 

ca o sarcină imediată înfăptuirea reformei agrare, confiscarea 

tuturor moșiilor, în proprietatea moșierilor rămînînd o suprafață 

de cel mult 50 de hectare, împărțirea pămînturilor confiscate la 

țăranii fără pămînt sau cu pămînt puțin. Potrivit programului, 

pămînturile mănăstirești și bisericești erau exceptate de la 

confiscare, răpindu-se astfel din mîna reacțiunii posibilitatea de a 
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folosi împotriva revoluției o parte a clerului și de a influența 

diferite alte pături ale populației. 

Programul de guvernare a F.N.D. prevedea unele înfăptuiri 

economice de natură să permită atragerea unei însemnate părți a 

burgheziei industriale și bancare, alături de forțele democratice, la 

opera de refacere economică a țării. Astfel se prevedea că 

guvernul F.N.D. va acorda tot sprijinul meseriașilor și micilor 

comercianți, precum și tuturor acelor industriași care vor colabora 

cinstit la refacerea întreprinderilor, la reorganizarea și ridicarea 

producției. Pe linia atragerii tuturor factorilor economici care 

voiau să colaboreze la refacerea și dezvoltarea economică a țării, 

s-a renunțat la prevederea cuprinsă în platforma F.N.D. din 

septembrie 1944 privind naționalizarea Băncii Naționale și a 

celorlalte bănci mari, precum și la naționalizarea întreprinderilor 

cartelate din industria de bază, prevederi neadecvate etapei 

istorice date. Renunțarea la astfel de prevederi reflectînd suplețea 

partidului comunist în aprecierea realității permitea lărgirea 

coaliției forțelor politice democratice. 

Caracterul larg democratic al programului de guvernare al 

F.N.D., care interesa marea majoritate a poporului, folosirea cu 

iscusință de către P.C.R. a contradicțiilor ce se adînceau în 

rîndurile burgheziei și moșierimii, în condițiile radicalizării 

maselor populare, au făcut posibilă colaborarea burgheziei 

liberale condusă de Gh. Tătărăscu cu Frontul Național Democrat. 

Această grupare burgheză, ale cărei interese economice fuseseră 

lezate în timpul dictaturii militaro-fasciste, urmărea redresarea 

pozițiilor sale economice și politice, dînd dovadă de mai mult 

realism în aprecierea evoluției evenimentelor. De asemenea, 

gruparea național-țărănistă condusă de Anton Alexandrescu a 

aderat la Frontul Național Democrat (23 februarie 1945). 

Un important eveniment pentru întărirea unității clasei 

muncitoare și afirmarea sa în lupta revoluționară l-a constituit în 

acest timp primul Congres general al Sindicatelor unite (26–30 

ianuarie 1945), care a hotărît crearea Confederației Generale a 

Muncii din România. La data ținerii Congresului existau în 

întreaga țară 12 uniuni sindicale, dintre care cele mai puternice 
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erau Uniunea C.F.R., Metalo-chimică și Minieră; cele 513 

sindicate existente în țară cuprindeau circa 519 000 de salariați. 

Prin lucrările sale, prin constituirea Confederației Generale a 

Muncii, Congresul general al sindicatelor a dat un nou și puternic 

impuls mișcării sindicale, luptei clasei muncitoare pentru 

refacerea economiei și democratizarea țării. 

Sub puternica influență a consolidării unității de acțiune a 

clasei muncitoare, se adîncea procesul de radicalizare și organizare 

a țărănimii. O dată cu crearea la sate a unor noi organizații ale 

P.C.R. și comitete țărănești, crește influența Frontului plugarilor. În 

ianuarie 1945 au avut loc conferințe ale organizațiilor locale ale 

Frontului plugarilor. Problema centrală dezbătută la aceste 

conferințe, ca și în cadrul a numeroase întruniri de masă ale 

țărănimii, o constituia înfăptuirea neîntîrziată a reformei agrare. 

La sfîrșitul lunii ianuarie și la începutul lunii februarie 1945, 

în întreaga țară masele populare, prin demonstrații de stradă, cereau 

aplicarea neîntîrziată a programului preconizat ele P.C.R., 

instaurarea unui guvern al Frontului Național Democrat. În 

București au participat la demonstrația de stradă din ziua de 30 

ianuarie peste 300 000 de oameni; la Ploiești și Constanța, în zilele 

de 3 și 4 februarie, cîte 30 000 de oameni, la Tîrgoviște 10 000, la 

Brăila 8 000, la Craiova 6 000, la Cîmpina 5 000, la Roman și 

Botoșani cîte 3 000. La uriașele mitinguri și demonstrații de la orașe 

au venit să participe mii de țărani, manifestînd pentru înfăptuirea 

imediată a reformei agrare. 

La începutul lunii februarie 1945, C.C. al P.C.R. a lansat 

lozinca ocupării cu forța a pămînturilor moșierești de către țărani. 

Lupta pentru pămînt a cuprins întreaga țară, împletindu-se strîns cu 

lupta pentru un guvern democratic. Înfruntînd uneori gloanțele 

jandarmilor trimiși în apărarea moșierilor, țăranii, cu muncitorii în 

frunte, au trecut la împărțirea pămînturilor fără să mai aștepte legea 

agrară, pe care miniștrii reacționari o amînau la nesfîrșit. În numai 

trei săptămîni, împărțirea moșiilor a devenit un fenomen general, 

cuprinzînd întreaga țară. Astfel, la începutul lunii martie, în județul 

Botoșani fuseseră împărțite 80% din pămînturile supuse 

exproprierii, în județul Constanța 90%. Participarea muncitorilor la 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

316 

 

înfăptuirea reformei agrare a dat acestei acțiuni un caracter 

organizat, a contribuit considerabil la creșterea conștiinței maselor 

țărănești, a încrederii lor în forțele proprii și în forțele clasei 

muncitoare, în justețea liniei partidului comunist. În focul luptei 

pentru înfăptuirea reformei agrare se închega alianța dintre clasa 

muncitoare și țărănimea muncitoare, făurindu-se astfel o uriașă forță 

socială plină de combativitate revoluționară. Țărănimea s-a convins 

că nu-și putea împlini visul său decît în alianță și sub conducerea 

clasei muncitoare, împotriva moșierimii și a întregii reacțiuni. 

În același timp cu realizarea pe cale revoluționară a 

reformei agrare, s-au extins în întreaga țară acțiunile de alungare 

a prefecților și primarilor reacționari și înlocuirea lor cu 

reprezentanți ai poporului, în multe locuri avînd loc lupte grele cu 

poliția, cu jandarmeria. La începutul lunii martie 1945, din totalul 

de 58 de județe, 52 aveau în fruntea lor prefecți ai F.N.D., lipsind 

astfel reacțiunea din guvern de controlul administrativ și politic 

asupra celei mai mari părți a țării. 

Imensa majoritate a intelectualității, situîndu-se pe linia 

tradițiilor democratice, progresiste, se manifestă deschis de partea 

forțelor populare. La 14 februarie, un numeros grup de profesori 

universitari publică un apel prin care cer înlăturarea lui Rădescu 

și instalarea unui guvern democrat, care să fie expresia tuturor 

elementelor democratice ale țării și să realizeze imediat 

programul de guvernare al Frontului Național Democrat. Printre 

semnatarii acestui apel se aflau dr. C. Parhon, S. Stoilov, dr. 

D. Bagdasar, M. Ralea, M. Condurachi, I. Sanielevici, Traian 

Gheorghiu și alți fruntași ai vieții științifice și culturale. 

Pe măsura creșterii luptelor revoluționare s-a accentuat 

procesul de discreditare și descompunere a partidelor politice 

burghezo-moșierești reacționare. În primele zile ale lunii 

februarie 1945, numeroase organizații locale național-țărăniste și 

național-liberale din Iași, Someș, Satu Mare, Bistrița, Dej, Neamț 

ș.a. aderă la Frontul Național democrat. În multe locuri țăranii din 

partidul național-țărănesc părăsesc acest partid și intră în rîndurile 

Frontului plugarilor. Toate acestea slăbeau pozițiile claselor 

exploatatoare, lărgeau breșa în lagărul reacțiunii, înlesnind 
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concentrarea atacului împotriva principalelor forțe ale burgheziei 

și moșierimii. 

În aceste condiții în care reacțiunea pierdea tot mai mult 

teren, iar metoda diversiunilor demagogice nu mai putea înșela, 

elementele reacționare din guvern și conducerile partidelor 

„istorice” încearcă să-și salveze pozițiile prin acțiuni „de forță”, 

mergînd pînă la amenințarea cu dezlănțuirea războiului civil sau 

intervenția militară a cercurilor imperialiste străine. Bande 

legionare atacă demonstrațiile populare, sedii ale organizațiilor 

democratice, recurg la măsuri teroriste. În ziua de 20 februarie 

1945, la uzinele „Malaxa” din București, un grup de clemente 

fasciste au încercat să dizolve cu forța comitetul sindical ales în 

mod democratic, pe baza Frontului unic muncitoresc. Delegații 

Confederației Generale a Muncii, sosiți la fața locului, au fost 

întîmpinați cu focuri de arme de către fasciști, care au omorît un 

muncitor și au rănit grav pe președintele Confederației Generale a 

Muncii și pe alți muncitori. În același timp, primul ministru N. 

Rădescu Încearcă să folosească forța militară împotriva maselor, 

amenințînd că va trece la represiuni. 

Demascînd manevrele reacțiunii, Partidul Comunist Român 

a reușit să evite provocările și antrenarea țării pe panta războiului 

civil. La sfîrșitul lunii februarie 1945, în întreaga țară au loc 

puternice demonstrații, în care manifestanții cer formarea unui 

guvern al F.N.D. Astfel, la uriașele demonstrații ce au loc la 24 

februarie în întreaga țară participă peste 600 000 de muncitori, 

țărani, intelectuali, funcționari, militari, la București, peste 60 000 

la Ploiești, circa 30 000 la Timișoara, peste 20 000 la Craiova. Din 

ordinul lui Rădescu, subunități de jandarmi deschid focul asupra 

demonstranților din rîndul cărora cad morți și răniți. La București, 

în Piața palatului au căzut sub gloanțele trase din clădirea 

Ministerului de Interne și alte clădiri învecinate mai mulți 

manifestanți, printre care: Banu Gheorghe, Voicu I. Stănescu, 

Pușcașu Nicolae, Miu Mircea, Dogaru Gheorghe și alții. 

Încercarea de a stăvili avîntul maselor prin forță nu și-a 

atins scopul. Masele au rămas pretutindeni stăpîne pe stradă. Zeci 

și sute de mii de oameni s-au revărsat pe străzile orașelor zi după 
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zi, într-un torent ce nu mai putea fi zăgăzuit de forțele reacțiunii, 

masele afirmîndu-și cu hotărîre voința de a nu înceta lupta pînă 

nu vor instaura guvernul lor, propria lor putere democrată, 

revoluționară. Istoria României n-a mai cunoscut pînă atunci o 

activizare politică atît de clocotitoare a milioanelor de oameni de 

la orașe și sate. 

Încercările reacțiunii de a folosi unitățile militare, aflate în 

țară împotriva poporului au eșuat. Armata, formată în majoritate 

covîrșitoare din țărani și muncitori, participase la 23 August 1944, 

alături de formațiunile de luptă patriotice, de masele muncitoare, la 

înfăptuirea insurecției armate, ceea ce i-a imprimat o atitudine de 

solidaritate cu mișcarea revoluționară populară. În rîndurile 

soldaților și ofițerilor, vital interesați în democratizarea țării, în 

înfăptuirea reformei agrare, în consolidarea independenței naționale, 

partidul comunist desfășura o muncă politică continuă, lărgindu-și 

mereu influența și consolidîndu-și pozițiile. Ofițeri, subofițeri, 

soldați participau la mitinguri și demonstrații de masă, luau cuvîntul 

la întruniri, se pronunțau pentru reforme democratice. 

Un ecou deosebit de puternic în rîndurile întregii armate, ale 

maselor populare l-a avut declarația publicată la 26 februarie 1945 

de un important grup de generali și ofițeri superiori, printre care 

generalii Ilie Crețulescu și Ștefan Bardan, subșefi ai Marelui Stat 

Major, Dumitru Dămăceanu, Radu Rusescu, C. Vasiliu-Rășcanu, 

comandantul Corpului 5 teritorial, Constantin Popescu, 

comandantul Pieței București, maiorul Nicolae Popescu din Marele 

Stat Major și alții, prin care condamnau încercarea guvernului 

Rădescu de a folosi armata împotriva poporului, desolidarizîndu-se 

de orice acțiuni ale șefului guvernului. 

Activitatea politică în rîndurile armatei, solidarizarea acesteia 

cu forțele democratice, întărirea formațiunilor patriotice de luptă au 

fost elemente esențiale în politica partidului de a pune reacțiunea în 

imposibilitate să transforme țara în teatrul unui sîngeros război civil. 

Această politică a fost favorizată și de faptul că reacțiunea din 

interior a fost lipsită, datorită împrejurărilor internaționale care nu îi 

erau prielnice, de posibilitatea practică de a primi un sprijin armat 

din partea imperialismului. 
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Sub presiunea valului revoluționar, Rădescu s-a văzut 

nevoit să demisioneze, iar la scurt timp după aceasta regele a fost 

obligat să accepte guvernul propus de forțele democrate și 

susținut de popor. Astfel, masele populare de la orașe și sate au 

hotărît soarta bătăliei pentru putere, instaurînd la 6 martie 1945 

un guvern de largă concentrare democratică, guvern în care clasa 

muncitoare avea rol conducător. În fruntea guvernului s-a aflat dr. 

Petru Groza, patriot și democrat, eminent om politic și de stat. În 

acest guvern au intrat reprezentanții clasei muncitoare și ai 

aliaților săi — țărănimea și celelalte pături mic-burgheze —, 

precum și reprezentanți ai burgheziei grupate în jurul partidului 

liberal de sub conducerea lui Gh. Tătărăscu. Frontul Național 

Democrat deținea președinția Consiliului de Miniștri și 14 

ministere, grupării politice a lui Gh. Tătărăscu revenindu-i postul 

de vicepreședinte și 3 ministere. 

Factorul principal care genera forța, stabilitatea și trăinicia 

guvernului democrat îl constituia faptul că la baza activității sale 

stăteau Frontul unic muncitoresc, alianța dintre clasa muncitoare 

și țărănimea muncitoare, sub conducerea proletariatului. 

Instaurarea primului guvern democratic din istoria României 

în care clasa muncitoare avea rolul conducător a constituit o mare 

victorie a luptei revoluționare de mase, asigurînd dezvoltarea 

democratică și progresistă a țării noastre. În condițiile cînd raportul 

de forțe în țară se schimba în mod rapid în favoarea proletariatului și 

a aliaților săi, care dețineau poziții politice hotărîtoare, participarea 

unei părți a burgheziei la guvern, ca șt existența monarhiei, n-au 

putut schimba caracterul puterii de stat, care reprezenta în esență 

dominația politică revoluționar-democratică în societate a 

proletariatului și țărănimii. 

Instaurarea guvernului democratic, cucerire de mare 

importanță în procesul dezvoltării revoluției populare, a determinat 

schimbări esențiale în ceea ce privește caracterul, sarcinile șt 

funcțiile statului. Cursul revoluției a intrat într-o nouă fază, în care 

oamenii muncii aveau să folosească puterea de stat pentru zdrobirea 

definitivă a reacțiunii, pentru apărarea și lărgirea drepturilor și 

libertăților democratice, înfăptuirea pînă la capăt a transformărilor 
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economice și sociale cu caracter burghezo-democratic, pregătirea 

condițiilor trecerii la etapa revoluției socialiste. 
 
 

PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA RĂZBOIUL 

ANTIHITLERIST PÎNĂ LA VICTORIA FINALĂ ASUPRA 

GERMANIEI NAZISTE 
 

Consolidarea independenței naționale a României, eliberarea 

părții de nord-vest a țării, lărgirea cuceririlor revoluționare obținute 

de masele muncitoare în timpul insurecției erau strîns legate de 

înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste. Războiul dus de poporul 

român împotriva Reichului german și a aliaților lui a fost un război 

drept, de eliberare. 

În primele zile ale lunii septembrie 1944, unitățile române, 

care participaseră la luptele insurecționale, s-au deplasat la nord-vest 

de Carpații Meridionali, în raioanele trupelor care făceau acoperirea 

frontierelor și împreună cu acestea au stăvilit acțiunile ofensive 

începute de hitleriști și horthiști la 5 septembrie, în Podișul 

Transilvaniei, și la 13 septembrie, în Banat și Crișana. Rezistînd 

atacurilor forțelor fasciste superioare numericește, apărînd cu 

dîrzenie pozițiile de luptă ocupate inițial, contraatacînd și 

regrupîndu-se cu repeziciune, unitățile române au trecut la 

contraofensivă în ziua de 9 septembrie, respingînd pe hitleriști și 

horthiști pînă la Mureș. Lupte grele s-au dus în zonele Sfîntu 

Gheorghe, Turda, Luduș, Tîrnăveni, Arad, Timișoara, Oravița, 

Reșița și în alte localități. 

Zădărnicind planul comandamentului hitlerist, care urmărea 

să pună stăpînire pe Carpații Meridionali și să organizeze un front de 

luptă de-a lungul întregului lanț carpatic, Armata română a menținut 

un mare cap de pod în Podișul Transilvaniei și în Banat, unde s-au 

concentrat nestingherite forțele sovietice și române ce aflu iau din 

interior. 

Trupele sovietice au ajuns, între 7 și 18 septembrie 1944, pe 

aliniamentele unde ostașii români se aflau în contact cu unitățile 

hitleriste și horthiste, au ocupat poziții de luptă, schimbînd 
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considerabil raportul de forțe în detrimentul inamicului. Prin 

acțiunea energică a forțelor române și sovietice, pînă la începutul 

lunii octombrie a fost eliberat sud-estul Transilvaniei, au fost 

respinse forțele fasciste din Podișul Transilvaniei pe aliniamentul 

frontierei impuse României prin dictatul de la Viena, iar în Crișana și 

Banat, pe linia frontierelor de stat ale României cu Ungaria și 

Iugoslavia. Acțiunile din cursul lunii septembrie s-au caracterizat 

prin lupte de acoperire a concentrării forțelor române și sovietice, 

ofensive cu caracter local pentru cucerirea unui aliniament favorabil 

operațiilor ulterioare de mare amploare. 

La 6 octombrie 1944, armatele sovietice și române au trecut la 

o puternică ofensivă — cunoscută sub numele de „operația Debrețin” 

— cu scopul de a zdrobi inamicul din partea de nord-vest a României 

și din teritoriul ungar pînă la Tisa. Marile unități române angajate în 

această acțiune au totalizat un efectiv de peste 260 000 de oameni. 

După ce au rupt puternica apărare a inamicului de pe Mureș și 

Arieș, trupele române și sovietice, înfrîngînd rezistențele înverșunate 

opuse de unitățile armatelor hitleriste și horthiste, la care se adăugau 

greutățile terenului și ale anotimpului rece și ploios, au eliberat prin 

lupte orașele Tîrgu-Mureș, Cluj, Oradea, Salonta și altele. 

La 25 octombrie 1944, prin zdrobirea ultimelor rezistențe 

inamice din zona orașelor Satu Mare și Oarei, a fost desăvîrșită 

eliberarea întregului teritoriu al României de sub jugul fascist. Partea 

de nord a Transilvaniei, smulsă din trupul țării prin dictatul 

imperialist de la Viena, a revenit în hotarele firești ale României. 

Poporul român a primit vestea eliberării întregului teritoriu al 

țării cu mare bucurie. În întreaga țară au avut loc mitinguri, în cadrul 

cărora masele populare și-au exprimat recunoștința față de ostașii 

români și sovietici, angajîndu-se să-și sporească eforturile pentru 

susținerea frontului, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei 

hitleriste. În amintirea faptelor de vitejie ale ostașilor români în lupta 

de eliberare a țării de sub jugul fascist, data de 25 octombrie a fost 

proclamată „Ziua Forțelor Armate ale R.S.R.”, sărbătoare a 

întregului popor. 

În acțiunile militare de pe teritoriul țării, ostașii români din 

Armatele 1 și 4 comandate de generalii Nicolae Macici și Gheorghe 
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Avramescu, precum și din alte unități, înfruntînd cu abnegație și 

eroism numeroase greutăți, au eliberat prin luptă 872 de localități, 

dintre care 8 orașe, au străbătut 4 masivi muntoși și au forțat 4 

cursuri de apă. 

Lupta ostașilor români și sovietici s-a bucurat de sprijinul 

neprecupețit acordat de populație. Urînd de moarte pe cotropitorii 

fasciști, răspunzînd chemărilor P.C.R., muncitorii din Timișoara, 

Arad, Cluj, Reșița, minerii din Baia de Arieș și din alte localități, în 

frunte cu comuniștii, au format gărzi pentru apărarea întreprinderilor 

împotriva hitleriștilor și au participat, cu arma în mînă, la luptele 

împotriva acestora. Mulți tineri și vîrstnici, muncitori, țărani și 

intelectuali, s-au înrolat voluntar în unitățile militare care acționau în 

aceste regiuni. Numeroși muncitori din zonele de operații sau din 

spatele frontului inamicului au sprijinit trupele române și sovietice, 

au furnizat ostașilor informații despre inamic, au transportat muniții 

sub bombardamentele aviației la zeci de kilometri de localitățile lor, 

au ajutat la refacerea căilor de transport, au dat adăpost, îngrijire și 

hrană răniților. Locuitori din zona de operație și ostași fugiți din 

armata horthistă s-au încadrat în grupele de partizani, care au 

acționat în regiunea Maramureș. 

Pe timpul retragerii lor din Moldova și nord-vestul țării, 

hitleriștii și horthiștii au săvîrșit numeroase acte de cruzime și 

sălbăticie. Numai pe Valea Oituzului au fost jefuite și apoi 

incendiate un mare număr de localități, dintre care Hîrja, Palanca, 

Preluci, Brusturoasa, Poiana Sărată. În satul Moiseiu (aproape de 

Vișeul de Sus) au fost uciși 29 de țărani și incendiate 260 de case. În 

Sărmaș 126 de români și maghiari, bătrîni, femei și copii, au fost 

uciși într-un mod bestial. Satele Sabișa, Lubei și Pesac au fost 

incendiate. În 15 comune din fostul județ Timiș-Torontal, printre 

care Gioroc, Pesac, Periam și altele, au fost asasinate prin 

spînzurătoare, împușcare în ceafă sau ardere 80 de persoane. 

Eroismul ostașilor români, sprijinul larg și multilateral dat de 

masele populare luptătorilor au dovedit caracterul popular al 

războiului antihitlerist, dorința vie a poporului român de a se elibera 

de sub jugul fascist, de a elibera Transilvania de sub ocupația 

hitleristă. Sîngele vărsat în comun de către ostașii români și sovietici 
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a cimentat prietenia de arme româno-sovietică, a pus temelia 

relațiilor de colaborare frățească care s-au statornicit între popoarele 

român și sovietic. 

Încă înainte de terminarea eliberării întregului teritoriu al 

României de sub ocupația hitleristă-horthistă, unitățile Armatei 1 

române au depășit, în înaintarea lor, frontiera româno-ungară 

(8 octombrie 1944); prin lupte grele, urmărind pe dușmani, au ajuns 

pe teritoriul Ungariei și unitățile Armatei a 4-a române. Continuînd 

acțiunile militare dincolo de hotare, trupele române au participat 

activ la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, la înfrîngerea deplină a 

Germaniei fasciste și încheierea victorioasă a războiului în Europa. 

În strînsă cooperare cu trupele sovietice, Armata română a 

luptat cu vitejie, străbătînd Ungaria de la o graniță la alta. Pe 

teritoriul Ungariei au acționat 17 divizii, Corpul aerian român, o 

divizie de artilerie antiaeriană, o brigadă de căi ferate și alte unități și 

formațiuni, totalizînd peste 210 000 oameni. Ea și-a adus contribuția 

la eliberarea Budapestei — unde Corpul 7 armată român, comandat 

de generalul Nicolae Șova, a ajuns prin lupte grele pînă în centrul 

orașului —, la luptele de la Debrețin, Miskolc și altele. În Ungaria, 

unitățile române au eliberat 1 237 de localități, dintre care 14 orașe, 

au forțat rîurile Tisa, Bodrogul, Hernadul și Ipelul, au străbătut prin 

asalt de zi și noapte masivii muntoși Hegyalya, Bükk și Matra, 

sfărîmînd în sectoarele lor de operații pozițiile inamicului, în 

majoritatea cazurilor puternic și adînc fortificate. 

La 18 decembrie 1944, marile unități sovietice și române au 

depășit frontiera de stat ungaro-cehoslovacă. Luptînd pe teritoriul 

Cehoslovaciei, în condițiile aspre de iarnă, cu posibilități reduse de 

aprovizionare, într-un teren muntos și împădurit, trupele române au 

dus lupte grele în munții Javorina, Tatra Mică, Metalicii Slovaci, 

Fatra Mare, Fatra Mică, au înfrînt succesiv rezistențele opuse de 

inamic și au contribuit la eliberarea a numeroase localități, printre 

care centre importante ca: Lučenec, Zvolen, Banska-Bistrica etc. 

La 9 mai 1945, Germania nazistă a capitulat fără condiții. 

Gruparea hitleristă din Cehoslovacia, care însuma aproximativ un 

milion de oameni, a refuzat însă să depună armele. Pentru lichidarea 

și a acestei ultime rezistențe, trupele sovietice, române, cehoslovace 
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și poloneze au trecut la acțiuni hotărîte. Cele două armate române au 

ajuns la 12 mai 1945 pînă la aproximativ 80 km de Praga. 

Al doilea război mondial s-a terminat prin strălucita victorie 

militară obținută de coaliția antihitleristă asupra Germaniei naziste. 

La numai cîteva luni după înfrîngerea Germaniei a fost scos din 

luptă și aliatul acesteia din Asia, Japonia imperialistă, care a 

capitulat necondiționat la 2 septembrie 1945. 

Unitățile române participante la operațiile din Cehoslovacia 

— 16 divizii, un corp aerian, o divizie de artilerie antiaeriană, o 

brigadă de căi ferate, un regiment de tancuri și alte numeroase 

unități și formațiuni — au totalizat un efectiv de peste 248 000 de 

oameni. Armata română a pătruns în dispozitivul inamic pe o 

adîncime de 400 km, a străbătut un număr de 10 masivi muntoși, a 

forțat 4 rîuri mari și a eliberat 1 722 de localități, între care 31 

orașe. 

Prin rezultatele obținute, comandamentele Armatei 1 

române — comandant general Vasile Atanasiu —, Armatei 4 

române — comandant general Nicolae Dăscălescu — și Corpul 

aerian român — comandant general Emanoil Ionescu — și 

comandamentele marilor unități în subordine au dovedit fermitate 

și măiestrie în organizarea și conducerea operațiilor. 

Luptele duse pe teritoriile Ungariei și Cehoslovaciei au 

reprezentat continuarea și în același timp încununarea aportului 

României la înfrîngerea Germaniei fasciste; ele au constituit 

totodată o manifestare a solidarității internaționaliste a poporului 

român. 

Terminarea celui de-al doilea război mondial în Europa a 

găsit România angajată cu tot potențialul său militar și economic 

alături de coaliția antihitleristă. Participarea la război fiind expresia 

hotărîrii poporului român de a lupta pentru eliberarea sa națională 

și socială, numărul diviziilor române de pe frontul antihitlerist a 

fost în permanență mai mare decît cel prevăzut de Convenția de 

armistițiu cu Națiunile Unite și în Protocolul militar încheiat între 

Marele Stat Major al Armatei române și Comisia aliată de control. 

Astfel, de la 23 august 1944 pînă la terminarea celui de-al doilea 

război mondial în Europa, efectivele militare angajate de România 
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în războiul antihitlerist s-au ridicat la aproape 540 000 de oameni. 

Aproape 170 000 de militari români (morți, răniți și dispăruți) s-au 

jertfit în marile bătălii purtate împotriva cotropitorilor fasciști. 

Faptele de arme ale zecilor de mii de eroi, printre care cele ale 

căpitanului Pete Romulus, elevului Virgil Iovănaș, soldatului 

Eftimie Croitoru, sergentului Elena Chiriță, ale soldaților uteciști 

Prică Ion, Godeanu Constantin, Petre Iosif, Tzeler Ion și ale tuturor 

vitejilor țării vor rămîne în amintirea poporului român ca pildă de 

jertfă supremă în lupta pentru zdrobirea cotropitorilor hitleriști, 

pentru gloria patriei. Pentru a menține capacitatea de luptă a 

unităților, au fost trimise din țară, pe toată durata războiului, 

completări care s-au ridicat la circa 160 000 oameni. 

Luptînd neîntrerupt timp de 260 de zile, unitățile române au 

pătruns în dispozitivul inamicului peste 1 000 km, au forțat 17 

masivi muntoși, 12 cursuri de apă, au eliberat 3 831 localități, dintre 

care 53 orașe importante, și au pricinuit inamicului pierderi în 

oameni de peste 136 000 prizonieri și morți găsiți pe teren. De la 23 

august 1944 pînă la 12 mai 1945, Armata română a scos din luptă 

peste 17 divizii hitleriste și horthiste. Victoriile obținute de trupele 

noastre au reliefat înaltele calități morale și de luptă ale ostașilor 

români, capacitatea cadrelor comandamentelor operative și tactice 

ale Armatei române. 

Partidul comunist a stabilit căile și metodele care au asigurat 

participarea întregului popor la sprijinirea efortului de război al țării, 

a coalizat toate forțele social-politice interesate în obținerea victoriei 

asupra Germaniei hitleriste. 

Pe cîmpurile de bătălie, ostașii români au fost însuflețiți de 

chemările partidului comunist, de politica dusă de acesta, de mersul 

revoluției populare care-și punea amprenta și asupra întregii 

activități a armatei. Prin comuniștii și uteciștii de pe front, prin presa 

comunistă și democratică, prin manifeste și apeluri, P.C.R. a întărit 

convingerea întregului popor în victoria asupra dușmanului. 

Pentru acțiunile lor vitejești, pentru bărbăția și eroismul de 

masă manifestate în lupte, trupele române au fost citate prin 

numeroase ordine de zi ale Ministerului de Război și Marelui Stat 

Major al Armatei române, evidențiate prin 7 ordine ale 
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Comandamentului suprem sovietic, 21 comunicate de război 

sovietice. Peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri au fost distinși 

cu ordine și medalii de război românești, sovietice, cehoslovace și 

ungare. 

Poporul român a făcut în războiul antihitlerist mari eforturi 

economice și financiare. În această perioadă întreaga economie 

națională a țării a fost mobilizată pentru nevoile frontului. La 

chemarea partidului comunist, sub lozinca „Totul pentru front, totul 

pentru victorie!”, oamenii muncii din industrie, transporturi, țăranii, 

intelectualii progresiști, funcționarii și micii meseriași, vîrstnici și 

tineri — întregul popor și-a încordat puterile și a asigurat sporirea 

producției. Refacerea industriei cu forțele clasei muncitoare a permis 

ca, pînă la victoria definitivă asupra fascismului, baza de 

aprovizionare a Armatei române operative s-o constituie economia 

națională. Industria a asigurat frontului antihitlerist cantități 

însemnate de armament, muniții, echipament, alimente, carburanți, 

România îndeplinindu-și, totodată, celelalte sarcini de sprijinire a 

efortului de război, pe care și le-a asumat alături de puterile aliate. 

Rețeaua de căi ferate, materialul rulant pe care-l poseda atunci 

România, precum și celelalte mijloace de comunicație și transport 

ale țării — navele fluviale și maritime, transportul auto și aero, 

conductele petroliere, rețeaua telefonică și telegrafică etc. — au fost 

puse aproape în întregime la dispoziția frontului. 

Sprijinirea frontului antihitlerist a cerut poporului român mari 

eforturi și sacrificii legate atît de asigurarea participării Armatei 

române la operații, cît și de contribuțiile cerute de întreținerea 

trupelor sovietice și de executarea clauzelor armistițiului. 

După o evaluare aproximativă, contribuția economică a 

României la războiul dus contra Germaniei hitleriste se ridică la cca. 

770 milioane de dolari (valuta 1938). Împreună cu pagubele 

materiale pricinuite țării noastre de trupele fasciste după 23 august 

1944, efortul de război se ridică mult peste un miliard de dolari 

(valută 1938), sumă echivalentă cu cel puțin de 4 ori bugetul anului 

1937/1938. Semnificativ pentru aprecierea acestui efort este și faptul 

că în anul 1945 venitul național reprezenta doar cca. 50% din cel al 

anului 1938. 
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Trecînd cu întregul său potențial militar și economic de 

partea coaliției antifasciste, prin bătăliile purtate și sîngele vărsat, 

prin eforturile depuse pentru aprovizionarea frontului, poporul 

român și-a adus contribuția la scurtarea duratei războiului pe 

fronturile europene, la grăbirea capitulării necondiționate a 

inamicului. 

Participarea României la războiul antihitlerist, parte integrantă 

a procesului revoluționar ce se desfășura în țară, constituie una din 

paginile eroice ale istoriei poporului nostru, ale luptei lui pentru 

libertate și independență națională. 
 
 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN CONDUCĂTORUL 

LUPTEI MASELOR PENTRU CONSOLIDAREA ȘI 

DEZVOLTAREA REGIMULUI DEMOCRAT 
 

După 6 martie 1945, în fața partidului comunist, 

principalul partid politic din România și a celorlalte forțe care 

alcătuiau coaliția guvernamentală, s-au ridicat noi sarcini 

izvorîte din situația social-economică a țării, din necesitățile 

reconstrucției și dezvoltării forțelor de producție, ale 

consolidării regimului democrat. 

În momentul instaurării guvernului democratic la 

6 martie, 1945 economia țării se afla într-o situație grea. 

Pozițiile economice principale se aflau în mîinile claselor 

exploatatoare. În sectorul industrial, îndeosebi cel petrolier, în 

comerț și bănci, o pondere însemnată avea capitalul străin. O 

bună parte din mijloacele de producție erau încă distruse de pe 

urma ocupației hitleriste și la războiului. Asupra agriculturii s-a 

abătut o secetă pustiitoare care a durat doi ani. Nivelul scăzut al 

producției industriale și agricole, distrugerile și pagubele 

provocate de război, cerințele impuse de obligațiile 

internaționale, specula și sabotajul organizat de reacțiune 

făceau ca sectorul economic să devină terenul principal al 

luptei pentru consolidarea și dezvoltarea regimului instaurat la 

6 martie. 
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Refacerea economiei naționale, asigurarea dezvoltării 

continue a forțelor de producție ale țării, ridicarea producției și 

îmbunătățirea treptată a nivelului de trai al maselor muncitoare, 

antrenarea la această operă a tuturor forțelor și valorilor materiale și 

umane de care dispunea țara noastră au cerut mari eforturi din 

partea întregului popor, îndeosebi din partea clasei muncitoare, care 

purta greul luptei pentru consolidarea regimului democratic. 

Concomitent cu acțiunea de biruire a greutăților existente pe 

plan intern, forțele democratice au trebuit să înfrunte, încă din 

primele zile ale activității lor, presiuni politice și economice, 

încercări de amestec în treburile interne din partea cercurilor 

imperialiste din Occident, ostile transformărilor revoluționare și 

îngrijorate de perspectiva de a pierde pozițiile pe care le deținuseră 

în România. 

Principala măsură înfăptuită de guvernul democrat imediat 

după instaurarea sa a fost legiferarea reformei agrare. Pe baza legii 

din 23 martie 1945 au fost expropriate pămînturile aparținînd 

elementelor fasciste și celor care au colaborat cu Germania nazistă, 

ale criminalilor de război și ale celor vinovați de dezastrul țării, 

precum și terenurile agricole ce depășeau suprafața de 50 ha ale 

celorlalți moșieri. 

În lupta pentru înfăptuirea reformei agrare, P.C.R., pornind 

de la condițiile obiective și de la faptul că în lichidarea moșierimii 

era interesată și burghezia sătească, a aplicat față de aceasta o 

politică de neutralizare, ceea ce a ușurat înfăptuirea programului său 

agrar. 

Înfăptuită pe cale revoluționară, în condițiile unei ascuțite 

lupte de clasă, reforma agrară a avut ca rezultat principal 

desființarea moșierimii, clasa cea mai reacționară din România. 

Totodată, reforma agrară a dus la schimbări importante în structura 

socială și în viața politică a satelor. S-a redus considerabil ponderea 

țărănimii sărace și a crescut rolul țărănimii mijlocașe. Sprijinul 

material acordat de stat prin tractoare și mașini agricole, prin 

semințe, a creat condiții favorabile ridicării economice și culturale a 

satelor, antrenării țărănimii la opera de refacere a economiei 

naționale. Prin efectuarea și legiferarea reformei agrare a fost 
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rezolvată problema fundamentală a desăvîrșirii revoluției burghezo-

democratice, s-a închegat alianța dintre clasa muncitoare și 

țărănime. 

Guvernul democratic a înfăptuit un vast program pentru 

continuarea acțiunii începute de mase în perioada anterioară — de 

democratizare a aparatului de stat, a administrației publice, 

armatei, jandarmeriei și justiției. Judecarea criminalilor de război 

și a celor vinovați de dezastrul țării, a conducătorilor bandelor 

teroriste național-țărăniste au lovit puternic pozițiile reacțiunii 

burghezo-moșierești. Măsurile luate de guvernul dr. Petru Groza 

pentru democratizarea țării, conjugate cu acțiunea de creare a unor 

noi instituții, de reorganizare și orientare a activității celor 

existente, făceau parte din procesul continuu de transformare 

structurală a vechiului aparat de stat și de creare a unui aparat de 

stat nou, corespunzător cerințelor revoluției. 

Refacerea economiei naționale și democratizarea țării aveau 

loc în condițiile împotrivirii înverșunate a grupărilor politice 

reacționare burgheze și a monarhiei. Folosind prerogativele regale 

și avînd sprijinul cercurilor imperialiste dinafară, forțele 

contrarevoluționare organizează noi acțiuni împotriva guvernului 

democratic. Începînd cu august 1945 regele a rupt orice contact cu 

guvernul dr. Petru Groza și a refuzat semnarea decretelor legi, cu 

scopul de a face inoportună activitatea guvernului democratic și a-l 

înlătura, în acest scop apelînd și la intervenția marilor puteri. Bazat 

pe sprijinul poporului, guvernul și-a continuat însă activitatea, 

acționînd în administrație pe calea actelor normative. Consolidarea 

continuă a regimului democrat-popular, fermitatea guvernului, 

hotărîrea de luptă a maselor au făcut să eșueze încercările 

contrarevoluționare ale reacțiunii. 

Urmărind cu consecvență creșterea producției și 

normalizarea vieții economice, guvernul elaborează și aplică o 

serie de măsuri legislative cu caracter economic. Astfel este 

introdus impozitul progresiv pe venitul global, se iau măsuri pentru 

reglementarea salariilor și a prețurilor, readucerea în circulație a 

mărfurilor dosite de reacțiune, reprimarea speculei ilicite și a 

sabotajului economic. În iunie 1945 guvernul legiferează trecerea 
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industriei de război la producția de pace, constituind o comisie 

interministerială însărcinată cu aplicarea acestei legi. 

Stabilirea salariilor tarifare cu participarea reprezentanților 

muncitorimii, obligarea patronilor să respecte legislația muncii, 

încheierea contractelor colective de muncă, crearea economatelor, 

reorganizarea cooperativelor de aprovizionare au reprezentat acțiuni 

însemnate în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață 

ale salariaților. 

În cursul anului 1945 se stabilesc relații comerciale cu 

Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia și cu alte state. Pe 

baza acordurilor încheiate la 8 mai și 11 septembrie 1945, U.R.S.S, a 

livrat României importante cantități de fontă, oțel, materiale tehnice, 

bumbac, grîu, porumb ș.a. 

În vara anului 1945 au luat ființă întreprinderile mixte 

româno-sovietice „Sovrom” — într-o serie de ramuri industriale 

(industria petrolieră, minieră, transporturi etc.). Atît prin modul de 

organizare cît și prin sistemul de participație și repartiție 

întreprinderile mixte au constituit o formă neechivalentă de relații 

economice între România și U.R.S.S. Aceste societăți nu respectau 

principiul avantajului reciproc, afectau independența națională și 

suveranitatea României. Problemele privind orientarea producției, 

desfacerii și investițiilor, repartiția teritorială a unităților de 

producție, promovarea cadrelor nu puteau fi rezolvate de sine 

stătător de către guvernul român, ci în comun cu administrația 

sovietică a întreprinderilor. Sistemul beneficiilor garantate de stat 

afecta în fiecare an economia națională și bugetul, statul român fiind 

obligat să asigure partenerului cota parte de beneficii pentru toate 

întreprinderile, chiar și pentru acelea care, dintr-un motiv sau altul, 

nu realizau beneficii. Toate acestea deformau relațiile economice 

normale dintre cele două țări, deformau rolul statului, al guvernului 

român, diminuau rolul conducător al partidului comunist în aceste 

întreprinderi*. 

Perioada ce a urmat după 6 martie 1945 este caracterizată 

printr-un proces de întărire continuă a P.C.R. și a legăturilor sale cu 

 
* În 1956, întreprinderile mixte româno-sovietice au fost desființate. 
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masele, de consolidare a poziției sale în cadrul coaliției 

guvernamentale. Între 10–20 august 1945 au avut loc conferințele 

organizațiilor regionale ale P.C.R., primele conferințe ale 

organizațiilor partidului desfășurate în condiții legale. În cadrul 

conferințelor a fost analizată multilateral activitatea politică a 

organizațiilor de partid și au fost aleși delegații pentru Conferința 

Națională a partidului. Dezbaterea problemelor vieții și muncii de 

partid, a luptei pentru refacerea și dezvoltarea țării, alegerea noilor 

comitete regionale de partid au contribuit la întărirea organizațiilor 

de partid și a legăturilor acestora cu masele, la ancorarea lor în mai 

mare măsură în problemele economice și politice specifice regiunilor 

țării. O contribuție importantă la viața politică a țării au adus 

conferințele și congresele celorlalte organizații politice din cadrul 

frontului democratic. 
 
 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN ȘI ÎNSEMNĂTATEA EI 
 

Între 16–21 octombrie 1945 și-a desfășurat lucrările în 

București Conferința Națională a Partidului Comunist Român. 

Conferința a avut ca obiectiv principal dezbaterea problemelor de 

bază care stăteau în fața partidului ca forță conducătoare a 

poporului în lupta pentru refacerea și dezvoltarea economică a 

țării, consolidarea independenței naționale, întărirea regimului 

popular. La lucrările Conferinței au participat 320 de delegați și un 

mare număr de invitați, între care membri ai guvernului și 

personalități ale vieții cultural-științifice. Ordinea de zi a 

Conferinței a fost următoarea: 

1. Raportul politic al Comitetului Central 

2. Proiectul de statut al partidului comunist 

3. Alegerea Comitetului Central. 

La baza lucrărilor Conferinței a stat raportul politic al C.C. 

al P.C.R., prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a făcut o 

multilaterală analiză a situației politice și economice a României și 

a trasat un program de dezvoltare democratică a țării. 
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Pornind de la faptul că sarcinile progresului economic al 

României erau deosebit de complexe, că nu putea fi vorba numai 

de a reface ceea ce s-a distrus, ci de a construi și dezvolta 

economia țării pe temelii noi, Conferința a stabilit că „la baza 

acțiunii de refacere și reconstruire a țării trebuie să stea refacerea și 

dezvoltarea industriei grele”, că industria grea „constituie pivotul 

în jurul căruia întreaga economie se va dezvolta în condiții noi”. 

Conferința a respins și zdrobit concepțiile reacționare, 

antinaționale despre România ca țară eminamente agricolă, 

promovate de unii teoreticieni puși în slujba claselor exploatatoare 

și a imperialismului, prin care căutau să justifice înapoierea 

economică a României și să o mențină în situația de hinterland 

agricol pentru puterile occidentale dezvoltate din punct de vedere 

capitalist. Conferința a arătat că „progresul țării noastre este în 

directă și nemijlocită legătură cu progresul industrializării țării și 

că de tăria industrială a țării depinde în mare măsură însăși 

independența statului nostru”1. 

Punînd la temelia reconstrucției și dezvoltării României 

refacerea și dezvoltarea industriei, conferința a stabilit un amplu 

program pentru refacerea uzinelor siderurgice și metalurgice, 

restabilirea integrală și dezvoltarea transporturilor, exploatarea 

judicioasă a resurselor energetice și electrificarea țării, atragerea în 

circuitul economic și de descoperire de noi rezerve de materii 

prime, valorificarea bogățiilor naturale; o rațională folosire a forței 

de muncă, a capacității și energiei creatoare a poporului. 

În programul de refacere și dezvoltare a economiei naționale, 

dezbătut de Conferință, un loc important l-a ocupat agricultura. 

Conferința a stabilit măsuri pentru ridicarea agriculturii și a 

nivelului de trai al maselor țărănești cum sînt: desăvîrșirea reformei 

agrare; organizarea centrelor de închiriat mașini și tractoare, 

înzestrarea agriculturii cu noi utilaje produse de industria națională, 

sporirea producției agricole și a suprafeței arabile, refacerea și 

dezvoltarea șeptelului; asigurarea agriculturii cu credite necesare 

 
1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole și cuvîntări, ed. a IV-a, E.S.P.L.P., 

1955, pag. 62. 
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investițiilor; o judicioasă exploatare a fondului forestier. 

Conferința a indicat necesitatea reorganizării sistemului de 

credit, care să permită statului să controleze și să coordoneze 

creditele și investițiile; de asemenea a fost subliniată necesitatea 

efectuării unei reforme fiscale și monetare, a combaterii inflației și 

haosului financiar. 

Alături de problemele economice, conferința a acordat o 

mare atenție problemelor întăririi politice a regimului democratic, 

rolului statului în viața economică și social-politică a țării, 

intensificării luptei împotriva reacțiunii, pentru victoria forțelor 

democratice în alegerile parlamentare ce urmau să aibă loc. În acest 

scop au fost stabilite măsuri cu privire la întărirea continuă a unității 

de acțiune a clasei muncitoare, a alianței muncitorești-țărănești, a 

frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților 

conlocuitoare. 

Conferința Națională a P.C.R. a acordat o mare atenție 

problemelor vieții interne de partid. Remarcînd rămînerea în urmă 

pe plan organizatoric a partidului față de creșterea influenței sale 

politice în mase, faptul că nivelul politic și ideologic al cadrelor de 

partid nu ținea pas cu creșterea generală a partidului, precum și o 

seamă de alte neajunsuri în domeniul muncii organizatorice, 

Conferința a orientat întregul partid spre lichidarea acestor 

neajunsuri, a pus în fața partidului, a tuturor comuniștilor, sarcini de 

mare însemnătate, privind consolidarea pe mai departe a 

organizațiilor de partid, întărirea activității organizatorice în rîndul 

muncitorilor, țăranilor muncitori și intelectualilor: lupta împotriva 

pripelii și grabei în luarea hotărîrilor, organizarea temeinică a 

muncii politice pe baza studierii situației concrete, întărirea 

răspunderii colective și individuale a cadrelor, printr-un control 

riguros și ajutor continuu din partea organelor de conducere asupra 

îndeplinirii sarcinilor, întărirea disciplinei de partid; ridicarea 

nivelului politic al cadrelor, imprimarea unui spirit critic și 

autocritic în toate organizațiile de partid, întărirea vigilenței 

revoluționare și a legăturilor partidului cu masele. 

Conferința Națională a subliniat ca o sarcină de prim ordin a 

comuniștilor de a lupta pentru păstrarea unității și purității rîndurilor 
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partidului. Apreciind că luptele fracționiste și sectarismul constituie 

un pericol pentru partid, îi slăbesc forța sa de organizator și 

conducător politic al clasei muncitoare și al poporului, Conferința 

sublinia: „Iată pentru ce, una din sarcinile centrale ale partidului este 

de a sfărîma încercarea de slăbire a unității sale de voință, a 

descoperi și înăbuși în fașă manifestări care pot submina unitatea 

ideologică, politică și organizatorică a partidului”. 

Un important rol în îndeplinirea acestor sarcini l-a avut 

Statutul partidului adoptat de Conferință. Avînd la bază principiile 

marxism-leninismului, urmărind întărirea politico-organizatorică și 

călirea marxist-leninistă a partidului, Statutul P.C.R. a constituit o 

armă însemnată în acțiunea de apărare a unității rîndurilor partidului 

împotriva manifestărilor fracționiste, de călire a cadrelor și 

membrilor de partid. 

Conferința Națională a P.C.R. a pus ca o sarcină de 

covîrșitoare importanță realizarea unității politice și organizatorice a 

clasei muncitoare, subliniind pe această cale necesitatea întăririi 

colaborării dintre partidul comunist și partidul social-democrat în 

cadrul Frontului unic muncitoresc, crearea treptată a condițiilor 

pentru unirea celor două partide pe bazele principiale ale marxism-

leninismului. 

În ultima zi a lucrărilor sale, Conferința Națională a ales 

Comitetul Central, compus din 27 membri și 8 membri supleanți. La 

22 octombrie a avut loc prima ședință plenară a Comitetului 

Centrai, care a desemnat Biroul Politic și Secretariatul Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român. Ca secretar general al 

partidului a fost ales Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar ca președinte al 

Comisiei de revizie Constantin Pîrvulescu. 

Sfîrșitul anului 1945 a găsit partidul, guvernul și forțele 

democratice în plină luptă pentru consolidarea regimului democrat. 

Pînă la sfîrșitul acestui an, majoritatea întreprinderilor industriale au 

fost puse în funcțiune, sporind capacitatea de producție a țării. A 

început construcția unor obiective industriale noi și fabricarea unor 

produse pentru prima oară în țara noastră. Treptat a sporit producția 

la o serie de produse hotărîtoare pentru economie: fontă, oțel, 

laminate, gaz metan, celuloză, hîrtie, ciment, cherestea. 
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Transpunerea în viață a programului de refacere și dezvoltare 

a economiei s-a făcut în condiții foarte grele. Reacțiunea nu 

contenea acțiunile contrarevoluționare. La 8 noiembrie 1945, sub 

pretextul unei demonstrații promonarhiste, forțele reacționare au 

scos în stradă bande de huligani fasciști care au tras în muncitori, au 

atacat sediile unor organizații democratice și ale unor ministere. Au 

căzut răpuși de gloanțele fasciștilor 16 oameni. 

În întreaga țară au avut loc manifestații populare 

impresionante de înfierare a atacurilor și crimelor comise de 

reacțiune și de solidaritate cu guvernul democratic. În mitinguri 

impresionante care au cuprins 750 000 de oameni la București, 50 

000 la Ploiești, 40 000 la Cluj, 30 000 la Galați, 30 000 la Brașov 

etc. demonstranții au cerut cele mai severe măsuri împotriva 

complotiștilor și asasinilor. Reacțiunea a căutat din nou sprijinul 

puterilor occidentale. Ca o condiție a normalizării relațiilor dintre 

guvern și rege, la insistența S.U.A. și a Angliei, conferința 

miniștrilor de externe ai celor trei puteri, care s-au întrunit la 

Moscova în decembrie 1945, a cerut — iar guvernul Groza a 

acceptat — să fie inclus în guvern cîte un reprezentant din partea 

partidelor „istorice” și să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp. 

Apreciind greșit raportul real de forțe, reacțiunea sconta pe o 

victorie în alegeri. Dar în ciuda greutăților economice prin care 

trecea țara, a presiunilor puterilor imperialiste, a acțiunilor 

turbulente ale forțelor reacționare din interior, partidul comunist a 

știut să îndrume în așa fel activitatea guvernului democratic, lupta 

maselor, încît a fost păstrată stabilitatea politică, au fost evitate 

crizele de guvern, precum și amestecul altor state în treburile interne 

ale României, regimul democratic consolidîndu-se pas cu pas. 
 
 

VICTORIA FORȚELOR DEMOCRATICE ÎN ALEGERILE 

PARLAMENTARE DIN 1946 
 

În anul 1946 viața politică a țării a fost dominată de lupta 

forțelor democratice, în frunte cu P.C.R., pentru zdrobirea reacțiunii 

și cîștigarea victoriei în alegerile parlamentare. În această perioadă 
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au loc schimbări substanțiale în raportul de forțe din societate: se 

consolidează pozițiile clasei muncitoare în viața politică și socială; 

se întărește alianța clasei muncitoare cu țărănimea; se dezvoltă 

unitatea tuturor forțelor democratice și progresiste. 

Tactica P.C.R. în campania electorală a fost elaborată de 

plenara Comitetului Central din 25–28 ianuarie 1946, care a stabilit 

că partidul comunist trebuie să militeze pentru gruparea într-un 

singur bloc a tuturor forțelor politice participante la guvern și 

prezentarea lor în alegeri pe o listă comună. 

Privind alegerile ca un prilej important de activizare politică a 

milioanelor de oameni, de întărire a alianțelor clasei muncitoare cu 

celelalte pături neproletare, partidul comunist a apreciat că în 

această acțiune punctul nodal îl constituie unitatea clasei 

muncitoare, colaborarea dintre P.C.R. și P.S.D., și a făcut partidului 

social-democrat propunerea de a merge în alegeri pe liste comune 

cu celelalte forțe democrate. 

Hotărîrea P.C.R. cu privire la linia tactică în alegeri, 

propunerea concretă făcută în această direcție conducerii P.S.D. cît 

și preocuparea acestui partid de elaborare a unei tactici proprii în 

campania electorală, au determinat o adîncă frămîntare în rîndurile 

partidului social-democrat. În acest partid a avut loc o intensă luptă 

dusă de aripa stîngă majoritară, împotriva aripii de dreapta, care sub 

lozinca separatismului în alegeri, urmărea să spargă Frontul unic 

muncitoresc și să reînvie sciziunea în rîndurile mișcării 

muncitorești. În zilele de 9–10 februarie 1946 ședința plenară a C.C. 

al P.S.D. a luat hotărîrea de a se convoca congresul partidului, 

pentru a discuta problema participării la alegerile parlamentare. Un 

succes important al forțelor de stînga din partid s-a obținut chiar la 

această plenară cînd, cu 19 voturi pentru, 10 contra, plenara a hotărît 

să se recomande congresului participarea în alegeri pe liste comune 

cu celelalte forțe politice din guvernul Groza. 

La 10 martie 1946 s-a deschis Congresul extraordinar al 

partidul social-democrat. La Congres s-au ciocnit deosebit de 

puternic cele două tendințe din partid, ieșind victorioasă linia 

colaborării cu comuniștii, susținută de masa de membri ai P.S.D., 

precum și de o serie de fruntași ai acestui partid, ca: Șt. Voitec, 
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L. Rădăceanu, Th. Iordăchescu și alții. Congresul a respins acțiunile 

scizioniste ale celor de dreapta și a hotărît cu 232 voturi pentru, 29 

voturi contra și 60 de abțineri ca P.S.D. să meargă în alegeri pe liste 

unice cu forțele democratice. Grupul de dreapta condus de Titel 

Petrescu, președintele partidului, care se opunea unității de acțiune 

cu forțele democratice, a fost îndepărtat din partid. Hotărîrile 

congresului P.S.D. din 10 martie 1946, de a merge în alegeri pe liste 

comune, măsurile ulterioare de înlăturare din partid a elementelor 

scizioniste, au creat condiții mai bune pentru întărirea colaborării 

dintre partidul social-democrat și partidul comunist, pentru 

apropierea tovărășească crescîndă dintre cele două partide 

muncitorești. 

Un moment deosebit în lupta pentru coalizarea tuturor 

forțelor democratice în alegeri l-a constituit publicarea Platformei-

program a Blocului Partidelor Democratice. Elaborată de P.C.R. și 

propusă celorlalte partide și organizații politice, Platforma prezenta 

un program de guvernămînt, care ținea seama de cerințele tuturor 

claselor și păturilor sociale interesate în progresul continuu al țării și 

înfrîngerea reacțiunii în alegeri. Astfel se prevedea concentrarea 

eforturilor pentru refacerea și dezvoltarea economiei naționale, 

întărirea regimului democrat-popular, ridicarea bunăstării materiale 

a populației, în primul rînd prin mărirea producției atît în industrie 

cît și în agricultură. Se preconiza de asemenea etatizarea Băncii 

Naționale a României, democratizarea sistemului fiscal, reforma 

justiției, lărgirea drepturilor cetățenești, stimularea dezvoltării 

culturii, a științei ș.a. 

Înfăptuirea acordului de colaborare în alegeri între P.C.R. și 

P.S.D., caracterul realist al programului ce urma să stea la baza 

coaliției forțelor democrate, au ușurat acțiunea de concentrare în 

jurul clasei muncitoare a altor partide și grupări politice. Astfel, în 

cursul lunilor martie și aprilie 1946, Frontul plugarilor, Partidul 

național popular, Partidul național țărănesc — Anton Alexandrescu 

și Partidul național liberal — Tătărăscu s-au pronunțat pentru 

participarea la alegeri pe o listă comună cu comuniștii și social-

democrații. La 17 mai se constituie Blocul Partidelor Democrate 

(B.P.D.), coaliție de forțe politice în care partidele care îl 
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compuneau, păstrîndu-și independența ideologică și politică, se 

uneau cu scopul de a înfrînge reacțiunea în alegerile parlamentare și 

a asigura dezvoltarea democratică a țării. 

Guvernul democrat a luat o serie de măsuri pentru a asigura o 

largă participare a maselor populare la viața politică a țării. La 15 

iulie 1946 a fost elaborată o nouă lege electorală care a adus 

modificări esențiale constituției în vigoare în ceea ce privește 

organizarea organului legislativ al țării, stabilindu-se existența unei 

singure camere — Adunarea Deputaților — și desființarea 

Senatului, care în trecut fusese forul legiuitor cel mai reacționar. 

Legea electorală acorda, pentru prima dată în istoria României, 

votul universal, egal, direct și secret pentru cetățenii țării de la vîrsta 

de 21 de ani, fără deosebire de sex, naționalitate, avere, credință 

religioasă sau grad de cultură. Legea stabilea ca nefiind demni de a 

alege, de a fi aleși, de a face propagandă electorală criminalii de 

război, vinovații de dezastrul țării, vîrfurile fostului aparat de stat al 

dictaturii militare fasciste și alte elemente care au servit direct 

dictatura militară fascistă și pe hitleriști. 

În cursul campaniei electorale, între coaliția forțelor 

democratice și partidele reacționare s-a desfășurat o ascuțită luptă 

politică. Au fost luate măsuri hotărîte pentru a se respinge acțiunile 

teroriste organizate de partidele reacționare, precum și încercările 

S.U.A. și Angliei de amestec în treburile interne ale țării. În timpul 

luptelor electorale de mari proporții s-a vădit din plin forța 

conducătoare și mobilizatoare a P.C.R., legăturile sale cu masele 

largi de oameni ai muncii, capacitatea sa de a îndruma spre un 

singur obiectiv activitatea diferitelor organizații politice și de masă. 

În ziua de 19 noiembrie 1946 au avut loc alegeri 

parlamentare, la care au luat parte circa 7 milioane de cetățeni, 

aproape jumătate din populația țării. La aceste alegeri, forțele 

democrate au obținut 79,6% din totalul voturilor. Pentru reacțiune, 

izolată de popor, alegerile au constituit o înfrîngere zdrobitoare; cu 

toate uneltirile și manevrele întreprinse, partidele reacționare 

conduse de Maniu și Brătianu au obținut doar 7,94% din voturi1. 

 
1 Scînteia nr. 684 și 685 din 22 și 23 noiembrie 1946. 
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Voința poporului, manifestată cu hotărîre în alegerile din noiembrie 

1946, a constituit o sentință definitivă a istoriei împotriva celor mai 

reacționare partide burghezo-moșierești. 

Victoria obținută de Blocul Partidelor Democrate în alegerile 

parlamentare din 1946 oglindește baza social-politică largă pe care 

se sprijinea guvernul democratic, compromiterea și izolarea de masă 

a partidelor burgheze reacționare. 

Ca rezultat al alegerilor din 19 noiembrie 1946 a fost creat 

primul parlament democratic din istoria României, în care forțele 

democratice dețineau 378 de mandate din 4141. Din totalul 

mandatelor B.D.P. 304, adică două treimi din numărul 

participanților, reveneau reprezentanților maselor populare, adică 

proletariatului și aliaților săi, forțe sociale profund interesate în 

înfăptuirea pînă la capăt a sarcinilor desăvîrșirii revoluției burghezo-

democratice și trecerii la revoluția socialistă. 

Pe baza rezultatelor obținute în alegeri, Consiliul Politic al 

B.P.D. a hotărît remanierea guvernului în urma căruia P.C.R. și 

P.S.D. și-au consolidat simțitor pozițiile. Președinte al Consiliului 

de Miniștri a rămas în continuare dr. Petru Groza. Ministerul 

Economiei Naționale, care pînă atunci era deținut de reprezentanții 

grupării liberale tătărăsciene, a fost trecut sub conducerea partidului 

comunist. Acest minister, în fruntea căruia se afla secretarul general 

al P.C.R., constituia poziția cheie în opera de refacere și dezvoltare 

a economiei naționale. 

Viața politică internațională a fost dominată în anul 1946 de 

pregătirea și desfășurarea Conferinței de pace, care urma să 

reglementeze situația postbelică a țărilor foste satelite ale Germaniei 

hitleriste, printre care și România. Condițiile Tratatului de pace cu 

România urmau a-și pune amprenta pe evoluția situației politice 

interne și internaționale a țării noastre. Poporul român era profund 

interesat ca prevederile Tratatului de pace să corespundă aspirațiilor 

sale spre progres, pace și bunăstare, să recunoască aportul său la 

zdrobirea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, să 

ducă la consolidarea independenței și suveranității țării. 

 
1 Scînteia nr. 706 din 18 decembrie 1946. 
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În timpul lucrărilor Conferinței de pace de la Paris, din 29 

iulie – 15 octombrie 1946, delegația română din rîndurile căreia 

făceau parte Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Tătărăscu, Mihail Ralea, Ion 

Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec și alții, prin declarații oficiale 

expuse în plenara Conferinței sau în comisiile acesteia, prin 

memorii, discuții și intervenții a apărat interesele naționale ale 

României. Astfel, delegația avea de înfruntat nu numai numeroasele 

greutăți provocate de interesele contradictorii ale marilor puteri, ci și 

de acțiunile antipatriotice desfășurate de unele cercuri reacționare 

din România. Acestea, simultan cu acțiunea de calomniere a 

regimului democrat și de îngreunare a situației delegației României 

la Conferința de pace, au încercat să provoace dezordini în interiorul 

țării, să împiedice rezolvarea justă a problemelor teritoriale și 

naționale, să slăbească unitatea de acțiune a forțelor democrate. 

Hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 6–8 iulie 1946 cu privire la 

poziția P.C.R. față de curentele șovine și revizioniste, activitatea 

intensă de clarificare a maselor desfășurată de organele și 

organizațiile partidului comunist și social-democrat, politica real 

democratică promovată de guvern au dus la eșuarea încercărilor 

reacțiunii de a folosi vrajba națională pentru a produce divizarea 

forțelor democrate, au contribuit la întărirea unității întregului 

popor. 
 
 

SCHIMBAREA DEFINITIVĂ A RAPORTULUI DE FORȚE 

ÎN FAVOAREA PROLETARIATULUI ȘI A ALIAȚILOR SĂI 

PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE 
 

Realizările de însemnătate istorică obținute de poporul român 

în perioada scursă de la 23 August 1944 au creat condiții favorabile 

intensificării bătăliei pentru normalizarea vieții economice și 

pregătirea condițiilor în vederea trecerii la revoluția socialistă. În 

acest cadru un loc deosebit de important revine măsurilor 

economice cu caracter anticapitalist aplicate în prima jumătate a 

anului 1947. La 20 decembrie 1946 parlamentul a votat legea pentru 

etatizarea Băncii Naționale a României. Smulgerea acestei instituții 
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bancare din mîinile capitalului brătienist, transformarea ei într-o 

puternică pîrghie economică în mîna guvernului democratic pusă în 

slujba progresului general al țării, a fost urmată în aprilie 1947 de 

reorganizarea Ministerului Economiei Naționale, devenit Ministerul 

Industriei și Comerțului, în atribuțiile căruia intrau îndrumarea, 

supravegherea și controlul activității economice a țării — producția, 

circulația mărfurilor, repartiția materiilor prime și a creditelor, 

inclusiv în întreprinderile proprietate privat-capitalistă. A urmat, în 

mai 1947, crearea oficiilor industriale, instrumente prin care statul 

intervenea activ în organizarea și coordonarea producției și 

repartiției, în scopul refacerii economiei naționale, conform 

intereselor maselor muncitoare. Pînă la 1 decembrie 1947 au fost 

constituite 14 oficii industriale, care grupau aproape 750 de 

întreprinderi, reprezentînd 80% din capacitatea de producție a 

industriei. Oficiile industriale, avînd un pronunțat caracter 

anticapitalist, au reprezentat un instrument eficace al evidenței și 

controlului guvernului democratic asupra producției și desfacerii în 

întreprinderile particulare. 

O mare atenție s-a acordat întăririi alianței muncitorești-

țărănești, consolidării rezultatelor reformei agrare, înfrîngerii 

tendinței elementelor capitaliste de la sate de a acapara pămîntul de 

la țăranii muncitori. În iunie 1947 este elaborată legea pentru 

reglementarea circulației și stabilirea regimului juridic al imobilelor 

agricole, prin care se obliga chiaburimea să înapoieze fără plată 

pămîntul luat de la țăranii muncitori în timpul și ca urmare a 

efectelor secetei din anii 1945–1946, iar statului i se stabilește 

dreptul de preemțiune în actul de vînzare-cumpărare a imobilelor 

agricole. Prin legea care declară reforma agrară drept „act de 

guvernămînt”, guvernul interzice atacarea prin justiție, de către 

foștii moșieri sau altcineva, a rezultatelor reformei. Aceste măsuri, 

lovind puternic în burghezia sătească, în elementele speculative și 

cămătărești, au provocat o îndîrjită rezistență din partea cercurilor 

politice ale burgheziei. 

Pe măsură ce guvernul democratic se orienta tot mai hotărît 

spre măsuri cu caracter anticapitalist, conducătorii P.N.Ț. au părăsit 

activitatea politică propriu-zisă, recurgînd la diversiuni, spionaj și 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

342 

 

activitate subversivă. Sperînd într-un ajutor extern, la 14 iulie 1947 

un grup de conducători ai P.N.Ț. au încercat să fugă peste graniță, 

pentru a constitui un guvern în emigrație cu scopuri antinaționale. 

Aceasta a marcat degenerarea totală a acestui partid, care a evoluat 

de la un partid de opoziție la un grup de complotiști și trădători de 

țară. P.N.Ț. a fost dizolvat, mandatele deputaților săi în Adunarea 

Deputaților au fost anulate, iar cei ce au încălcat legile țării au fost 

judecați și condamnați. Desființarea P.N.Ț. se înscrie ca o puternică 

lovitură dată părții celei mai agresive și mai reacționare a marelui 

capital și a moșierimii expropriate. 

Cu toate eforturile depuse de oamenii muncii pentru 

refacerea și dezvoltarea economică a țării, pentru ridicarea 

condițiilor de viață ale poporului, nivelul producției continua să fie 

încă scăzut, atît în industrie, cît și în agricultură. Lipsa de materii 

prime în principalele sectoare economice, gradul ridicat de uzură a 

utilajului industrial, inflația monetară, greutățile în transporturi 

constituiau piedici grele în calea normalizării vieții economice a 

României. Această stare de lucruri cerea intensificarea în continuare 

a eforturilor poporului nostru și adoptarea unor noi măsuri 

organizatorice și politice pentru asigurarea refacerii și dezvoltării 

economice a țării. În acest scop, în iunie 1947 P.C.R. a supus spre 

aprobare guvernului și apoi dezbaterii întregului popor „Propunerile 

pentru îmbunătățirea situației economice și financiare a țării”, 

program menit să ducă la însănătoșirea grabnică a vieții economice. 

Ele prevedeau creșterea productivității muncii, reducerea prețului de 

cost, punerea în valoare a unor noi surse de materii prime, 

normalizarea activității financiare și de credit, a comerțului și 

aprovizionării populației. Aceste propuneri s-au bucurat de sprijinul 

celor mai largi mase de oameni ai muncii care, sub lozinca „cu fața 

spre producție”, au extins întrecerea patriotică, dînd viață politicii 

P.C.R. 

În redresarea economică a țării, un rol important l-a avut 

stabilizarea monetară de la 15 august 1947, care a lovit puternic în 

pozițiile economice ale burgheziei, în speculanți și cămătari, a 

contribuit la îmbunătățirea situației materiale a maselor, la 

consolidarea independenței economice și politice a țării. 
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Roadele politicii economice a guvernului începeau să se 

arate spre sfîrșitul anului 1947. În condițiile unor mari greutăți sînt 

repuse în funcțiune întreprinderile industriale, începe să se 

învioreze economia națională, se trece la fabricarea unor noi 

produse industriale, sînt deschise un număr de șantiere naționale, 

pe care lucrau brigăzi ale tineretului. În întreprinderi se dezvoltă 

întrecerea patriotică pentru punerea în funcțiune a capacităților de 

producție, economisirea materiilor prime și a materialelor, sporirea 

producției și a productivității muncii, obținîndu-se lună de lună 

rezultate însuflețitoare în muncă. Ca urmare, producția a început să 

crească, astfel încît în septembrie 1947 producția medie lunară a 

industriei de bază reprezenta aproape 80% din producția anului 

1938, față de numai 45% cît reprezenta în anul 1945. Spre sfîrșitul 

anului 1947 erau redate în circulație principalele linii de cale 

ferată, iar 95% din flota comercială era repusă în funcțiune. În 

procesul refacerii economiei se îmbunătățesc treptat condițiile de 

viață ale oamenilor muncii, este frînată specula și se redresează 

treptat piața internă. 

Guvernul democratic a inițiat, de asemenea, o serie de 

măsuri pentru dezvoltarea științei, artei și culturii. A fost constituit 

Consiliul național de cercetări științifice, sub egida Academiei, 

căruia i s-au alocat importante fonduri materiale, în vederea 

dezvoltării cercetării puse în slujba refacerii economice a țării. În 

pofida unor elemente retrograde, care perorau pe tema unei 

pretinse „crize a culturii”, artiști de valoare au pus în scenă opere 

democratice, iar scriitori și poeți au început să publice lucrări care 

zugrăveau transformările democratice petrecute în țară. Reacțiunea 

avea încă rădăcini în rîndurile unor intelectuali care încercau să 

folosească libertățile democratice cu scopul de a întreprinde acțiuni 

ostile dezvoltării democratice a țării. Caracteristic era însă faptul 

că figuri reprezentative ale științei și artei românești sprijineau 

opera guvernului democratic, că în masa intelectualității se 

dezvolta tot mai puternic curentul progresist. 

Deși mulți intelectuali nu ajunseseră încă să înțeleagă rolul 

P.C.R., al clasei muncitoare, ei s-au aliniat treptat forțelor 

democratice, mulți activînd în diferite organizații obștești, 
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contribuind astfel la înfrîngerea reacțiunii, la consolidarea 

regimului democrat. 

Realizările obținute de puterea populară pe plan intern au fost 

în anul 1947 însoțite și de succese de seamă în politica externă a 

României. La 10 februarie 1947 a fost semnat la Paris Tratatul de 

pace între România și Puterile aliate și asociate. Prin el s-a consfințit 

anularea dictatului de la Viena și s-a afirmat hotărîrea marilor puteri 

în a sprijini cererea României de a deveni membră a Organizației 

Națiunilor Unite. 

După încheierea tratatului de pace, România s-a manifestat 

pe plan extern cu tot mai multă hotărîre, ca luptătoare activă pentru 

stabilirea și lărgirea relațiilor de colaborare internațională, pentru 

consolidarea păcii. În iunie 1947, România a cerut admiterea ei ca 

membră în Organizația Națiunilor Unite. Această cerere, cu totul 

îndreptățită, n-a fost însă rezolvată atunci, datorită opoziției marilor 

puteri imperialiste. 

Ca urmare a întăririi și dezvoltării regimului democrat, a 

politicii consecvente de apărare a păcii, de dezvoltare a relațiilor cu 

toate țările duse de România, în ciuda numeroaselor piedici și 

greutăți, pînă la sfîrșitul anului 1947 s-au stabilit relații diplomatice 

cu 23 de țări și schimburi comerciale cu 26. Pe baza acordurilor 

bilaterale încheiate cu U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 

Polonia și Ungaria, în 1947 peste 80% din totalul exporturilor 

românești și circa 70% din import se efectua cu aceste țări. Relațiile 

de colaborare dintre România și țările vecine au avut un rol 

important în normalizarea și refacerea economiei naționale. 

În afară de aceste relații, între România și țările vecine s-au 

stabilit și dezvoltat legături în domeniul cultural, științific, au avut 

loc schimburi de vizite guvernamentale etc. 

O latură importantă a activității desfășurate de România pe 

plan extern o constituie relațiile și acțiunile întreprinse de partidele 

clasei muncitoare și de organizațiile de masă. Partidul comunist, 

partidul social-democrat și mișcarea sindicală unită au participat la 

numeroase reuniuni internaționale, congrese, conferințe, consfătuiri, 

au făcut și primit vizite în cadrul schimburilor de experiență etc. 

Partidele muncitorești din România — P.C.R. și P.S.D. —, acționînd 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

345 

 

în front unic, ca și mișcarea sindicală unită, au militat pentru unitatea 

mișcării muncitorești internaționale, pentru strîngerea relațiilor dintre 

diferitele detașamente ale clasei muncitoare în lupta comună 

împotriva asupririi și exploatării, pentru rezolvarea pe cale pașnică a 

problemelor litigioase între state, pentru întărirea păcii între popoare. 

Măsurile economice inițiate de P.C.R. și adoptate de guvern 

în această perioadă au influențat pozitiv asupra vieții economice și 

financiare a țării, ducînd la sporirea producției industriale. Statul 

muncitoresc-țărănesc își îndeplinea tot mai eficient rolul său de 

control și îndrumare a vieții economice și sociale, în timp ce 

burghezia, care deși deținea principalele mijloace de producție, 

pierdea posibilitatea de a influența în mod hotărîtor viața economică 

și social-politică a țării în interesele ei de clasă. Aceste succese au 

fost în mod determinant influențate de întărirea continuă a P.C.R. și 

a legăturilor lui cu masele. O expresie a creșterii autorității și 

influenței P.C.R. asupra maselor largi populare o constituie creșterea 

sa numerică, faptul că spre partid se orientau zeci și sute de mii de 

oameni ai muncii, hotărîți să participe în rîndurile sale la lupta 

revoluționară a poporului. 

Partidul comunist s-a consolidat din punct de vedere politic 

și organizatoric, a acumulat o bogată experiență în conducerea 

maselor și a devenit cel mai puternic și mai influent partid politic 

din țară. 

Desfășurarea activității partidului comunist în această etapă 

n-a fost ferită de lipsuri și greutăți. Dezvoltarea organizatorică a 

partidului nu mergea încă în pas cu influența sa politică în mase. În 

unele organizații locale ale partidului se manifestau tendințe de 

sectarism și acțiuni voluntariste, care se răsfrîngeau asupra 

legăturilor partidului cu masele. Dușmanul de clasă căuta să 

strecoare elementele sale în rîndurile partidului, pentru a-l lovi 

dinăuntru. 

În contrast cu linia justă imprimată de cadrele de bază ale 

partidului, inspirată din realitățile social-politice ale țării noastre și 

care avea în vedere interesele vitale ale clasei muncitoare și ale 

întregului popor român, a început să se manifeste linia nefastă a 

grupului Pauker-Luca. Sosiți în țară după victoria insurecției 
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antifasciste, Pauker-Luca, care în tot timpul războiului antisovietic 

fuseseră emigrați în U.R.S.S, și erau rupți de realitățile românești, au 

acaparat în toamna anului 1944 poziții importante în conducerea 

partidului, încălcînd în mod grosolan normele vieții de partid. 

Datorită acțiunilor lor, compoziția socială a partidului s-a înrăutățit, 

scăzînd ponderea muncitorilor. În partid au pătruns elemente mic-

burgheze, carieriste, unele dintre ele dușmănoase, care întreprindeau 

acțiuni anarhice, încălcînd linia politică a partidului și legislația țării, 

încercînd să creeze confuzii și nemulțumiri în rîndurile oamenilor 

muncii, să compromită partidul în fața maselor. 

Cu toată situația grea creată în conducerea partidului, 

organizațiile locale, masa membrilor de partid, acționînd pe baza 

indicațiilor cadrelor de bază ale partidului și a experienței dobîndite 

în activitatea practică revoluționară, s-au orientat și au rezolvat în 

mod just problemele pe care le ridica procesul complex de luptă 

pentru democratizarea țării, pentru cucerirea puterii politice din 

mîinile reacțiunii. 

La sfîrșitul anului 1947 s-a hotărît sistarea temporară a 

primirii de noi membri în partid, adoptîndu-se măsuri care să ducă la 

curățirea rîndurilor sale de elementele străine, dușmane. 

Întărirea continuă a partidului comunist și a legăturilor sale cu 

masele, colaborarea multilaterală dintre P.C.R. și P.S.D. au apropiat 

tot mai mult pe comuniști și social-democrați în lupta comună 

împotriva social-democraților de dreapta, au creat condiții favorabile 

realizării unității politice și organizatorice a clasei muncitoare. La 27 

septembrie 1947, Birourile Politice ale P.C.R. și P.S.D. au hotărît să 

pună în discuția forurilor conducătoare ale celor două partide 

mijloacele practice pentru desăvîrșirea unității clasei muncitoare. 

Ulterior, la 23 octombrie, C.C. al F.U.M. a luat în dezbatere 

problemele legate de realizarea partidului unic, a constituit comisia 

pentru elaborarea platformei partidului unic și a proiectului de statut. 

La 11 noiembrie, în ședința comună a Birourilor Politice ale P.C.R. 

și P.S.D., a fost adoptată platforma partidului muncitoresc, care 

cuprindea principiile ideologice, tactice, organizatorice marxist-

leniniste ale viitorului partid, ca și sarcinile lui de bază în lupta 

pentru dezvoltarea democratică și socialistă a României. 
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În întreaga țară au fost create comisii de unificare care au 

organizat dezbaterea în adunările organizațiilor celor două partide a 

platformei P.U.M., au coordonat toate acțiunile politico-

organizatorice și ideologice ale clasei muncitoare. 

Desfășurarea luptei pentru înfăptuirea transformărilor 

burghezo-democratice și pregătirea condițiilor de trecere la revoluția 

socialistă au ridicat în fața clasei muncitoare ca o chestiune a 

practicii nemijlocite problema reconsiderării atitudinii sale față de 

clasele și grupările social-politice aliate. 

Dacă în procesul transformărilor cu caracter antifascist și 

antifeudal, alături de clasa muncitoare și de masele de bază ale 

țărănimii au participat cercuri ale burgheziei — acum, în condițiile 

adoptării unor măsuri cu caracter tot mai pronunțat anticapitalist, 

aceste cercuri, încetînd să mai fie interesate în transformările 

preconizate de forțele democratice, se opuneau deschis noilor 

prefaceri economice și social-politice. Astfel, gruparea liberală 

condusă de Gh. Tătărăscu respectase acordul de colaborare cu forțele 

democrate din guvern, atîta timp cît revoluția nu atingea direct 

interesele burgheziei pe care o reprezenta. Dar, pe măsură ce 

cerințele dezvoltării revoluției impuneau măsuri cu caracter 

anticapitalist, acest partid se opunea tot mai mult mersului înainte. 

Pozițiile sale de clasă l-au împins în aprilie 1947 să se abțină de la 

vot în problema legii oficiilor industriale, apoi să opună obstrucție 

măsurilor preconizate de P.C.R. pentru refacerea economică a țării. 

Tătărăscu încerca să transforme partidul său într-un centru de raliere 

a grupărilor burgheze dușmănoase regimului democrat. El s-a opus 

tot mai mult dezvoltării democratice a țării, preconizînd adoptarea 

planului Marshall, luptînd pentru reintroducerea României în lagărul 

imperialist, căutînd în acest scop sprijinul puterilor imperialiste. 

Gruparea tătărăsciană nutrea speranța că, păstrîndu-și pozițiile 

în guvernul democrat, va reuși să coalizeze forțele politice ale 

claselor exploatatoare și să readucă lucrurile în starea lor din trecut. 

De aceea, Tătărăscu a început să manevreze în interiorul B.P.D. 

pentru a sparge unitatea forțelor democratice și a izola partidul 

comunist. Astfel, în lagărul guvernamental s-a petrecut o regrupare a 

forțelor politice. Devenise clar că gruparea tătărăsciană constituia 
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piedica principală în calea mersului mai departe al revoluției. 

La 6 noiembrie 1947, în urma votului de neîncredere dat de 

parlament activității desfășurate în guvern de Gh. Tătărăscu, 

președintele P.N.L., reprezentanții burgheziei au fost îndepărtați din 

guvern. Înlăturarea tătărăscienilor din guvern, act care a marcat o 

fundamentală schimbare în caracterul puterii de stat, a creat condiții 

favorabile trecerii la lichidarea contradicției dintre conținutul puterii 

și forma de stat monarhică. 

Pregătind înlăturarea monarhiei, P.C.R., sprijinindu-se pe 

forța guvernului muncitoresc-țărănesc și avînd de partea sa imensa 

majoritate a poporului, a ținut seama de faptul că, deși monarhia și 

reacțiunea în ansamblu erau mult slăbite, puteau recurge totuși la 

acțiuni aventuriste care ar fi provocat tulburări și vărsări de sînge. Ca 

urmare a măsurilor politice și organizatorice luate, a stării de spirit a 

maselor interesate în mersul înainte al revoluției, ca și a faptului că 

reacțiunea nu mai dispunea de o forță reală, regele s-a văzut nevoit 

să accepte abdicarea. Astfel, la 30 decembrie 1947 monarhia a fost 

înlăturată, proclamîndu-se Republica Populară Română. 

Înlăturarea monarhiei și proclamarea Republicii Populare au 

însemnat începutul puterii democrat-populare, au constituit unul din 

cele mai importante momente ale luptei oamenilor muncii sub 

conducerea partidului pentru transformarea revoluționară a 

României, a marcat încheierea etapei de desăvîrșire a revoluției 

burghezo-democratice și trecerea la revoluția socialistă. 
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CAPITOLUL VIII 

 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN ÎN LUPTA 

PENTRU CONSTRUIREA SOCIALISMULUI 

(1948–1962) 
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PRIMELE MĂSURI POLITICE ȘI SOCIAL-ECONOMICE 

PENTRU CONSOLIDAREA DICTATURII PROLETARIATULUI 
 

Îndepărtarea din guvern la sfîrșitul anului 1947 a ultimilor 

reprezentanți ai burgheziei, abolirea monarhiei și proclamarea 

Republicii Populare Române au marcat preluarea de către clasa 

muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare, a întregii puteri 

politice; aceasta a constituit cucerirea fundamentală a oamenilor 

muncii din țara noastră. Se încheia cu succes etapa desăvîrșirii 

revoluției burghezo-democratice, trecîndu-se la o nouă etapă — etapa 

revoluției socialiste, a clădirii edificiului României socialiste. Vasta 

operă de construire a noii societăți impunea lichidarea exploatării și 

inegalității sociale, creșterea puternică a forțelor de producție ale țării, 

făurirea, dezvoltarea și consolidarea relațiilor de producție socialiste 

la orașe și sate. 

Pentru realizarea acestor obiective fundamentale ale 

transformării socialiste a României, în anii 1948–1950, pornindu-se 

de la situația concret istorică a țării, au fost înfăptuite o serie de 

măsuri politice, economice și sociale de mare însemnătate: realizarea 

deplină a unității clasei muncitoare, crearea organelor centrale și 

locale ale puterii oamenilor muncii, a aparatului de stat, lichidarea 

puterii economice a marii burghezii, trecerea la industrializarea 

socialistă a țării și la cooperativizarea agriculturii. 

De o deosebită importanță pentru ca clasa muncitoare să-și 

poată exercita rolul său conducător în opera de construire a 

socialismului era făurirea partidului ei unic, revoluționar, marxist-

leninist. Crearea unui asemenea partid a fost pregătită de condițiile 
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anterioare, de activitatea desfășurată de partidul comunist în acest 

scop. Întărirea continuă a partidului comunist, colaborarea 

multilaterală de sus și pînă jos dintre P.C.R. și P.S.D. în guvern și 

parlament, în comitetele de front unic, în sindicate, activitatea de 

clarificare ideologică și lupta neîntreruptă împotriva oportunismului și 

reformismului duse de conducerea Partidului Comunist Român și 

conducerea Partidului social-democrat, de comuniști și de majoritatea 

membrilor P.S.D. au determinat unificarea celor două partide. Pe baza 

unei platforme comune adoptată în unanimitate în noiembrie 1947 de 

către conducerile celor două partide, dezbătută pe larg în toate 

organizațiile partidului comunist și social-democrat, a început procesul 

făuririi partidului unic. 

La 21–23 februarie 1948 s-au desfășurat la București lucrările 

Congresului al VI-lea al P.C.R. (Congresul I al P.M.R.)*. La data 

ținerii Congresului unitatea organică a rîndurilor partidului era un fapt 

împlinit. Congresul din februarie 1948 a desăvîrșit realizarea unității 

depline a clasei muncitoare, unificarea partidelor comunist și social-

democrat și crearea unui singur partid care a luat denumirea de 

Partidul Muncitoresc Român**. 

Unitatea politică, ideologică și organizatorică a clasei 

muncitoare din România a fost realizată pe temelia marxism-

leninismului, a principialității de clasă, fără tranzacții și compromisuri 

de ordin politic și ideologic; ea s-a înfăptuit pe baza principiului 

unității organice. „Unitatea partidului — se arăta în Rezoluția adoptată 

 
* Ordinea de zi a Congresului: 1) Raportul politic general, prezentat de 

Gheorghe Gheorghiu-Dej; 2) Raportul asupra proiectului de statut, prezentat de 

Lothar Rădăceanu; 3) Alegerea Comitetului Central. Aproximativ un milion de 

membri ai celor două partide au fost reprezentați la Congres de 822 delegați cu 

drept de vot deliberativ, dintre care 760 de delegați aleși în conferințele județene și 

62 de membri ai celor două comitete centrale, precum și de 8 membri supleanți ai 

Comitetelor Centrale ca delegați cu drept de vot consultativ; 73,4% din numărul 

delegaților la Congres erau muncitori, 6,13% țărani, 6,85% funcționari și 13,58% 

intelectuali. Ca invitați au participat reprezentanți ai partidelor comuniste și 

muncitorești din 14 țări. 
** Sub această denumire, partidul marxist-leninist al clasei muncitoare din 

România a activat pînă la Congresul din 1965, cînd și-a reluat denumirea de 

Partidul Comunist Român 
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de Congres — trebuie păstrată și întărită, neadmițîndu-se în rîndurile 

lui nici un fel de fracțiuni sau grupulețe”. Partidul unic, continuator al 

celor mai bune tradiții ale mișcării revoluționare și socialiste din 

România, al activității eroice a partidului comunist, și-a stabilit ca scop 

final desființarea oricărui fel de exploatare a omului de către om, 

construirea socialismului și comunismului. 

Unificarea celor două partide a pus capăt sciziunii care măcinase 

paste două decenii mișcarea muncitorească din România, a zdrobit 

definitiv încercările elementelor social-democrate de dreapta de a 

menține dezbinarea. Ea a constituit un eveniment de seamă în viața 

politică a țării, în istoria clasei noastre muncitoare, a însemnat victoria 

deplină și definitivă a marxism-leninismului asupra reformismului în 

mișcarea muncitorească din țara noastră. 

Congresul a aprobat întreaga activitate depusă de Comitetele 

Centrale ale P.C.R. și P.S.D. în vederea unificării. Delegații la Congres 

au adoptat statutul și au ales Comitetul Central format din 41 de membri 

și 16 supleanți. 

Au fost alese organele conducătoare ale partidului*: Biroul 

Politic (format din 13 membri și 5 supleanți) și Secretariatul C.C. al 

P.M.R. (alcătuit din 5 membri). Secretar general al partidului a fost 

ales Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Crearea Partidului Muncitoresc Român a asigurat clasei 

muncitoare condițiile organizatorice și politice pentru a-și putea 

îndeplini înalta misiune de clasă conducătoare a societății în opera de 

construire a socialismului. 

 
* Din Biroul Politic făceau parte: Apostol Gheorghe, Bodnăraș Emil, 

Chișinevschi Iosif, Constantinescu Miron, Georgescu Teohari, Gheorghiu-Dej 

Gheorghe, Iordăchescu Theodor, Luca Vasile, Moghioroș Alexandru, Pauker Ana, 

Rădăceanu Lothar, Gheorghe Vasilichi, Voitec Ștefan — membri și Chivu Stoica, 

Moraru Mihai, Rangheț Iosif, Tănase Zaharia, Vaida Vasile — membri supleanți. 

Secretariatul C.C. al P.M.R. era alcătuit din Gh. Gheorghiu-Dej — secretar general, 

Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Lothar Rădăceanu — secretari. 

După cum se vede, în aceste organe conducătoare ale partidului poziții importante 

dețineau elemente fracționiste, antipartinice și antistatale, care nu erau încă 

demascate și care, ascunzîndu-și fățarnic sensul activității lor, se mai bucurau de o 

anumită autoritate în partid. Ele s-au folosit de aceasta încercînd să abată partidul de 

la linia sa justă, să-i impună propria linie oportunistă. 
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Congresul I al P.M.R. a stabilit liniile directoare ale activității 

partidului în domeniile economic și social-politic. Pornind de la țelul 

fundamental al politicii economice a partidului — lichidarea înapoierii 

economice a României, transformarea ei într-o țară socialistă cu o 

economie puternică, multilateral dezvoltată, congresul stabilea ca 

sarcini imediate: crearea condițiilor pentru conducerea planificată a 

economiei concentrînd toate resursele materiale și umane în vederea 

refacerii și dezvoltării economice a tării; încordarea tuturor forțelor 

muncitorimii, tehnicienilor și funcționarilor pentru a atinge și depăși 

nivelul producției industriale din 1938; crearea, pe baza resurselor 

interne (o politică sistematică de economii, mărirea producției și 

productivității muncii), a fondurilor de investiții necesare dezvoltării 

industriei, intensificarea eforturilor pentru sprijinirea agriculturii, a 

fermelor de stat, a cooperației etc. 

Avînd în frunte detașamentul său de avangardă — Partidul 

Muncitoresc Român —, clasa muncitoare din România, legată printr-o 

strînsă alianță cu țărănimea muncitoare, concentrînd în jurul ei 

intelectualitatea progresistă și pe toți oamenii muncii, a pășit cu hotărîre 

la îndeplinirea acestor sarcini menite să asigure continua întărire și 

adîncire a democrației populare și avîntul economiei naționale. 

De mare însemnătate pentru dezvoltarea democratică a țării au 

fost adoptarea Constituției și înfăptuirea reformei administrative, crearea 

noilor organe ale puterii populare și a aparatului statului socialist, 

potrivit indicațiilor Congresului partidului din februarie 1948. 

Adunarea deputaților constituită în noiembrie 1946 ca parlament 

cu o majoritate muncitorească-țărănească s-a autodizolvat la 24 

februarie 1948. În martie același an au fost organizate alegerile pentru 

deputați în noul organ reprezentativ al puterii denumit Marea Adunare 

Națională. În Marea Adunare Națională, emanație a voinței maselor 

populare, au fost aleși aproape toți candidații Frontului Democrației 

Populare*. Din 414 mandate, 405, reprezentînd 93,2% din totalul 

voturilor exprimate, au revenit candidaților F.D.P.** 

 
* Frontul Democrației Populare (F.D.P.) cuprindea: Partidul Muncitoresc 

Român, Frontul plugarilor, Partidul național popular și Uniunea populară 

maghiară. La F.D.P. au aderat sindicatele, organizațiile de femei și tineret 
** P.N.L.–Bejan a obținut 7 mandate și P.Ț.D.–Lupu 2 mandate. 
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Ca organ suprem al puterii de stat, Marea Adunare 

Națională exercită toate drepturile statului român, fiind expresia 

autentică a suveranității poporului nostru muncitor. La 13 aprilie 

1948, Marea Adunare Națională a votat Constituția R.P.R., stat al 

oamenilor muncii de la orașe și sate, egali în drepturi, fără 

deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie, unde toată puterea 

emană de la popor, fiind exercitată prin organe alese de popor. 

În procesul de formare a statului socialist un loc important l-

a ocupat constituirea organelor locale ale puterii și ale 

administrației de stat. În prima etapă a revoluției populare 

schimbările care au avut loc în aparatul administrativ al statului au 

afectat atît compoziția cît și conținutul activității sale. În ce 

privește forma de organizare a acestui aparat, structura și 

instituțiile sale (prefecturi, preturi, primării), acestea rămăseseră 

neschimbate. Centralismul excesiv, structura îngustă a vechiului 

sistem administrativ deveniseră o frînă în realizarea sarcinilor 

complexe ale construcției socialiste. 

În aprilie 1949, primăriile, preturile și prefecturile au fost 

înlocuite cu Comitetele provizorii, iar în decembrie 1950 au fost 

alese direct de către cetățeni Sfaturile populare, organe 

reprezentative ale puterii de stat pe plan local. 

Prin constituirea Sfaturilor populare în care au fost aleși 

peste 100 000 de deputați din rîndul muncitorilor, țăranilor și 

intelectualilor, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, români și de alte 

naționalități, s-a desăvîrșit procesul de făurire a organelor locale 

ale puterii de stat, corespunzătoare atît prin conținut cît și prin 

formă sarcinilor construirii socialismului. 

Marea Adunare Națională împreună cu Sfaturile populare 

sînt organele nemijlocite ale puterii de stat a clasei muncitoare, 

aliată cu țărănimea, constituind baza politică a orînduirii de stat. 

Ele sînt singurele organe ale puterii de stat și răspund de activitatea 

lor numai în fața poporului, care le-a ales și care poate revoca pe 

orice deputat care nu îndreptățește încrederea acordată. 

În anii 1948–1950, concomitent cu făurirea organelor 

puterii, a fost creat și aparatul administrației centrale de stat, care 

să organizeze construirea economiei și culturii socialiste. 
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Astfel au fost create unele organe cu totul noi, necunoscute 

statului burghez, care să poată îndeplini funcțiile economică-

organizatorică și cultural-educativă proprii statului socialist. Pe 

lîngă Consiliul de Miniștri au fost create organe centrale care să 

contribuie la realizarea sarcinilor constructive — Comitetul de Stat 

al Planificării și Comisia Controlului de Stat, ministerele au fost 

organizate pe ramuri de producție, iar Marea Adunare Națională, 

guvernul țării și Sfaturile populare au fost învestite cu atribuții noi 

legate de sarcinile economice și culturale ale construcției socialiste. 

Concomitent cu aceasta, a fost făurit aparatul menit să 

asigure securitatea cuceririlor revoluționare ale poporului, a patriei 

socialiste. A fost desăvîrșit procesul de făurire a armatei noi început 

în primii ani ai revoluției populare. S-a trecut pe scară largă la 

dotarea armatei cu tehnică modernă de luptă, la adoptarea unei 

concepții militare închegate, științifice în ceea ce privește pregătirea 

și conducerea trupelor pentru ca forțele armate ale țării să devină 

scut de nădejde al apărării cuceririlor poporului nostru, al 

independenței și suveranității naționale. În scopul reprimării 

comploturilor, sabotajului și a altor acțiuni antistatale organizate de 

dușmanii poporului muncitor, au fost create, în august 1948, 

organele de securitate ale statului. 

În locul organelor poliției și jandarmeriei, reorganizate pe 

baze democratice în prima etapă a revoluției populare, a fost creată 

în ianuarie 1949 miliția — instrument al dictaturii proletariatului 

pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, menținerea 

ordinii publice, apărarea proprietății socialiste etc. S-a organizat, 

conform noilor sarcini, sistemul organelor judecătorești, fiind 

stabilite principiile de bază ale justiției socialiste. A fost creată 

procuratura, menită să asigure supravegherea respectării legilor 

statului democrat-popular. 

Prin formarea organelor centrale și locale ale puterii și ale 

administrației de stat, clasa muncitoare, sub conducerea partidului 

său revoluționar, și-a făurit instrumentul principal capabil să asigure 

reprimarea împotrivirii exploatatorilor răsturnați de la putere și 

lichidarea lor ca clasă, apărarea cuceririlor revoluționare și 

construirea orînduirii socialiste. Statul a devenit instrumentul 
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principal de construire a socialismului în România. 

Conducînd poporul român în opera vastă de construire a 

orînduirii socialiste, partidul nostru s-a călăuzit după învățătura lui 

Marx și Engels, care încă în „Manifestul Partidului Comunist” 

arătaseră că proletariatul trebuie să folosească puterea politică pe 

care a cucerit-o „pentru a smulge burgheziei, pas cu pas, întreg 

capitalul, pentru a centraliza toate uneltele de producție în mîinile 

statului, adică în mîinile proletariatului organizat ca clasă 

dominantă, și pentru a mări, cît se poate de repede, masa forțelor de 

producție”. 

O necesitate obiectivă urgentă pe drumul construcției 

socialiste în România era desființarea pe cale revoluționară a puterii 

economice a marii burghezii, transformarea principalelor mijloace 

de producție în proprietate de stat, bun al întregului popor. 

Naționalizarea principalelor mijloace de producție a fost 

pregătită de întreaga activitate economică, politică și organizatorică 

desfășurată de partidul comunist și guvernul democrat în prima 

etapă a revoluției, de împrejurarea că în anii 1944–1947, încă în 

condițiile existenței proprietății capitaliste asupra principalelor 

mijloace de producție, statul democrat-popular a exercitat, pe scară 

din ce în ce mai largă, atribuții economico-organizatorice, în 

special în direcția controlului și îndrumării producției. Paralel cu 

orientarea guvernului, începînd de la sfîrșitul anului 1946, spre o 

politică economică net anticapitalistă, în care scop au fost înfăptuite 

o serie de măsuri importante (naționalizarea Băncii Naționale a 

României, preluarea de către comuniști din mîinile burgheziei 

liberal-tătărăsciene a conducerii Ministerului Industriei și 

Comerțului, organizarea oficiilor industriale etc.), clasa muncitoare 

și alte pături ale oamenilor muncii au fost atrase în lupta pentru 

îngrădirea și controlul activității economice a burgheziei. Astfel a 

fost introdus prin lege controlul economic de stat, au fost numiți 

controlori permanenți, administratori unici și de supraveghere în 

unele întreprinderi capitaliste care au contribuit la creșterea 

experienței muncitorimii în domeniul organizării și îndrumării 

producției. În același timp, în a doua jumătate a anului 1947, 

direcțiile dezvoltării principalelor ramuri ale economiei, nivelul 
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producției principalelor produse industriale, repartizarea producției 

și a materiilor prime au fost stabilite de către guvern, care în iunie 

1947 a adoptat integral propunerile partidului comunist pentru 

însănătoșirea vieții economice și financiare a țării. 

Înfăptuirea acestor măsuri a dus la creșterea rolului statului 

democrat-popular în economia națională, a pregătit condițiile pentru 

trecerea la naționalizarea principalelor mijloace de producție. 

După cucerirea întregii puteri politice și înlăturarea 

monarhiei, problema trecerii în proprietatea statului socialist a 

mijloacelor de producție, băncilor și societăților de asigurare 

proprietate particulară a fost înscrisă în Constituția țării. Pe acest 

temei juridic, la 11 iunie 1948, Marea Adunare Națională a votat 

legea naționalizării principalelor mijloace de producție industriale, 

miniere, de transport, bancare și de asigurare*. În aceeași zi, 

comisii județene de naționalizare au organizat preluarea 

întreprinderilor naționalizate, conducerea acestora fiind încredințată 

noilor directori, în majoritatea lor recrutați din rîndurile clasei 

muncitoare. 

Ca urmare a naționalizării, au trecut în proprietatea statului 

peste 8 500 de întreprinderi siderurgice, ale metalurgiei 

prelucrătoare (cu peste 100 de salariați), șantierele navale, căile 

ferate particulare, întreprinderile petroliere, de ciment, chimice și 

textile etc**. 

Naționalizarea principalelor mijloace de producție a marcat 

un moment istoric în lupta poporului român împotriva 

exploatatorilor, pentru întărirea independenței țării. Ea a constituit 

primul act care a avut un rol hotărîtor în desfășurarea revoluției 

 
* Ulterior au fost trecute în proprietatea statului și alte bunuri. La 2 noiembrie 

1948 au fost naționalizate toate instituțiile sanitare, la 3 noiembrie 1948 întreprinderile 

cinematografice; la 2 martie 1949 au fost trecute în proprietatea statului pămînturile și 

„fermele model” lăsate moșierilor pe baza reformei agrare din 1945. La 2 aprilie 

1949 au fost naționalizate farmaciile, iar la 20 aprilie 1950 a fost naționalizată o parte 

din fondul de locuințe de la orașe. 
** Prin legea cu privire la înfăptuirea naționalizării (legea 119 din 11 iunie 

1948, cap. IV) s-a prevăzut acordarea unor despăgubiri proprietarilor și acționarilor 

întreprinderilor naționalizate. 
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socialiste, pasul decisiv, după cucerirea puterii politice de către 

clasa muncitoare, spre realizarea scopului final al luptei partidului 

comunist — construirea societății socialiste. Prin înfăptuirea 

naționalizării a fost lichidată marea burghezie industrială și 

financiară, au fost înlăturate definitiv investițiile de capital 

imperialist în România, dreptul de a crea noi întreprinderi revenind 

exclusiv statului socialist. În urma naționalizării s-a deschis o nouă 

etapă în istoria relațiilor de producție din țara noastră, a fost creat 

un puternic sector socialist în economia României; în 

întreprinderile naționalizate relațiile de producție capitaliste au fost 

înlocuite cu relații de producție socialiste, lichidîndu-se pentru 

totdeauna exploatarea muncitorilor. 

Sectorul socialist a devenit temelia dictaturii proletariatului și 

principala premisă economică a victoriei socialismului în întreaga 

economie națională. Crearea acestui sector a permis trecerea la 

exercitarea celei mai importante funcții economice-organizatorice a 

statului socialist: planificarea economiei naționale. 

Obiectivul fundamental al politicii partidului în primii ani ai 

revoluției socialiste (1948–1950) l-a constituit desăvîrșirea refacerii 

economice a țării prin atingerea și depășirea nivelului producției globale 

industriale din anul 1938 și în același timp trecerea la crearea bazei 

economice a socialismului, la industrializarea țării și transformarea 

socialistă a agriculturii. Direcția principală a dezvoltării economice a 

țării a constituit-o extinderea sectorului socialist, concomitent cu 

reducerea continuă a sectorului capitalist și cu atragerea micilor 

producători de mărfuri pe făgașul socialismului. 
 
 

POLITICA P.C.R. DE INDUSTRIALIZARE A ȚĂRII ȘI DE 

TRANSFORMARE SOCIALISTĂ A AGRICULTURII. 

CREȘTEREA NIVELULUI MATERIAL AL OAMENILOR 

MUNCII 
 

Conducînd opera de făurire a noii orînduiri, Partidul Comunist 

Român a orientat consecvent eforturile maselor muncitoare spre 

creșterea puternică a forțelor de producție ale țării, spre crearea bazei 
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economice a socialismului. Călăuzindu-se după învățătura marxist-

leninistă, pornind de la realitățile țării, noastre și sprijinindu-se pe 

forțele poporului român, partidul a pus în centrul întregii activități de 

construire a bazei tehnico-materiale a noii societăți industrializarea 

socialistă, ca temelie a progresului economiei și culturii, ridicării 

nivelului de viață al poporului, dezvoltării multilaterale a societății, 

asigurării independenței și suveranității naționale. 

Înfăptuirea industrializării socialiste a constituit o necesitate 

istorică pentru România. Ca urmare a politicii claselor exploatatoare 

și a cercurilor imperialiste străine care avuseseră poziții dominante în 

economie, țara noastră dispunea, în acea perioadă, de o industrie slab 

dezvoltată, cu o tehnică învechită și cu un grad înalt de uzură a 

utilajelor. Predominau întreprinderile mici răspîndite nerațional pe 

teritoriul țării. Ramuri de cea mai mare însemnătate, ca industria 

producătoare de energie electrică, construcțiile de mașini, prelucrarea 

metalelor și chimia dețineau laolaltă doar 15,8% din producția 

industrială. Agricultura era înapoiată și slab înzestrată tehnic. Partidul 

Comunist Român a văzut în industrializarea socialistă calea sigură 

pentru a pune capăt acestei stări de lucruri, veriga hotărîtoare pentru a 

asigura victoria noii orînduiri, dezvoltarea armonioasă a tuturor 

ramurilor economiei naționale, inclusiv a agriculturii, ridicarea 

nivelului de trai al celor ce muncesc de la orașe și sate, independența 

și suveranitatea națională. 

România avea resurse naturale variate, care permiteau făurirea 

unei industrii puternice, a unei economii complexe și echilibrate, 

dispunea, ca urmare a creării și întăririi sectorului socialist și a 

dezvoltării planificate a economiei, de mijloacele necesare 

industrializării. 

Partidul Comunist Român a stabilit ca direcție principală a 

industrializării țării dezvoltarea cu prioritate a industriei grele, în 

special a construcției de mașini. Creșterea cu precădere a ramurilor 

industriale producătoare de mijloace de producție a constituit o 

condiție fundamentală a înfăptuirii reproducției socialiste lărgite, a 

dezvoltării rapide a întregii economii. 

Linia spre industrializarea socialistă străbate ca un fir roșu 

politica economică a partidului și statului nostru în întreaga perioadă 
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de construire a socialismului, hotărîrile congreselor partidului, toate 

planurile anuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale. 

Congresele al VII-lea (decembrie 1955) și al VIII-lea (iunie 

1960) ale P.C.R. au avut o deosebită însemnătate în elaborarea și 

aplicarea politicii științifice a partidului de industrializare. Ele au 

stabilit ritmuri înalte de creștere pentru industrie, au orientat 

eforturile spre ramurile industriale de însemnătate hotărîtoare pentru 

întreaga noastră economie și au asigurat o judicioasă repartizare a 

fondurilor. 

De-a lungul anilor, ținînd seama de condițiile concrete în 

continuă schimbare și de experiența acumulată, partidul comunist a 

adus corecturi politicii de industrializare, a îmbogățit-o cu noi 

elemente. Astfel, plenara Comitetului Central din 19–20 august 

1953, constatînd că se alocaseră fonduri prea mari pentru industria 

grea și pentru unele lucrări care nu erau strict necesare dezvoltării 

economiei noastre și că se ajunsese la o serioasă rămînere în urmă a 

agriculturii și a industriei bunurilor de consum, a luat măsuri pentru 

o mai justă repartizare a venitului național între fondul de acumulare 

și fondul de consum, pentru sporirea investițiilor acordate ramurilor 

producătoare de bunuri de consum și altor nevoi social-culturale. O 

mare importanță pentru stimularea dezvoltării industriei socialiste 

au avut hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1956 

privind perfecționarea conducerii economiei naționale și aplicarea 

consecventă a principiului centralismului democratic în activitatea 

economică și de stat. 

Opera de industrializare a țării a cerut însemnate fonduri de 

investiții. Este un menit al Partidului Comunist Român și al statului 

nostru socialist de a fi știut să mobilizeze aceste fonduri, să asigure 

sporirea continuă și rapidă a acumulărilor socialiste. După crearea 

sectorului socialist, o sursă a investițiilor a constituit-o plusprodusul 

obținut în întreprinderile naționalizate, care acum nu mai intra în 

buzunarele capitaliștilor străini și autohtoni, ci era folosit de statul 

democrat-popular în interesul dezvoltării economiei naționale. O 

parte din mijloacele de acumulare au provenit din agricultură. Pe 

măsura creșterii rapide a potențialului industrial al țării, principalele 

izvoare de formare a acumulărilor socialiste au devenit sporirea 
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productivității muncii și reducerea prețului de cost. 

Concomitent cu mobilizarea intensă a rezervelor interne 

pentru a finanța opera de industrializare, statul a folosit, îndeosebi în 

prima perioadă, credite din partea unora dintre țările socialiste, 

furnizînd, pe măsura posibilităților sale, credite asemănătoare altor 

țări socialiste. 

Partidul și guvernul român au urmărit în mod consecvent ca 

orientarea investițiilor să se facă în concordanță cu nevoile reale ale 

dezvoltării economiei, cu cerințele industrializării socialiste a țării. 

În perioada 1950–1962 au fost investite numai în industrie aproape 

112 miliarde lei, reprezentînd peste 50 la sută din totalul investițiilor 

efectuate. Cea mai mare parte din fondurile alocate industriei (în 

prima perioadă a construcției socialiste, circa 80%) au fost 

îndreptate spre industria grea și îndeosebi spre ramurile ei 

principale: industria constructoare de mașini, a energiei electrice, 

chimice, siderurgică și petrolieră. 

Oamenii muncii, în frunte cu clasa muncitoare, au pus toată 

priceperea, inițiativa și abnegația lor în slujba înfăptuirii politicii 

P.C.R. Sub îndrumarea partidului, organizațiile sindicale și-au 

îndeplinit din ce în ce mai eficient sarcina de a mobiliza salariații la 

realizarea planurilor de stat. Întrecerile socialiste, în care s-au 

manifestat din plin capacitățile creatoare, noua atitudine față de 

muncă a muncitorilor și a celorlalți salariați s-au extins tot mai mult. 

Transformîndu-se, începînd din 1949, într-o largă mișcare de masă, 

întrecerea socialistă a contribuit, prin inițiativele puse în valoare, la 

răspîndirea experienței înaintate, la utilizarea integrală a 

capacităților de producție și creșterea randamentului lor, la 

îmbunătățirea proceselor tehnologice, la creșterea productivității 

muncii, la reducerea prețului de cost și ridicarea calității produselor. 

Prin consfătuiri de producție, consfătuiri ale fruntașilor, conferințe 

tehnice, colegii de sprijinire a direcțiilor întreprinderilor și prin alte 

multe forme s-a asigurat participarea largă a muncitorilor, 

inginerilor și tehnicienilor la conducerea întreprinderilor, la 

rezolvarea unor probleme complexe ale producției. 

Înfăptuirea politicii de industrializare socialistă n-a fost un 

proces ușor, neted. Au fost învinse greutăți legate de lipsa unor 
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materii prime și a numărului necesar de cadre calificate, de 

insuficienta experiență. În focul luptei de clasă a fost înfrîntă 

opoziția elementelor exploatatoare, care se dedau la sabotaje și alte 

acțiuni pentru a împiedica dezvoltarea industriei și lichidarea 

proprietății private capitaliste. 

Eforturile depuse de poporul român în vederea industrializării 

socialiste a țării s-au concretizat în realizări de importanță istorică. 

Industria a fost înzestrată la un înalt nivel tehnic, devenind capabilă 

să valorifice bogatele resurse naturale ale țării. În dezvoltarea 

economiei naționale pe o linie mereu ascendentă, industria a ocupat, 

în fiecare etapă, locul primordial. În anii 1948–1955 au fost 

construite peste 100 de uzine și fabrici, iar în 1956–1960 alte 101. 

În aceleași perioade au fost reconstruite, dezvoltate și înzestrate cu 

utilaj modern aproape 500 de întreprinderi. Printre principalele 

obiective industriale care au intrat în funcțiune în primii 12 ani de 

construire a socialismului se numără : Combinatul chimic din orașul 

Victoria, Uzinele „Carbochim” din Cluj, Fabrica de negru de fum 

din Copșa Mică, „Electroputere”–Craiova, „Electroaparataj”–

București, Uzinele textile „Moldova” din Botoșani, marea Fabrică 

de confecții „București”, Fabrica de antibiotice din Iași, Laminorul 

de țevi de la Roman, Fabrica de fire și fibre sintetice de la Săvinești, 

un furnal modern și o oțelărie la Combinatul siderurgic Hunedoara, 

noi secții la fabricile chimice de la Făgăraș, Rîșnov, Chișcani, Brăila 

și multe altele. 

După ce la sfîrșitul anului 1949 producția industrială a atins 

nivelul antebelic, ea a crescut continuu, în ritm înalt și susținut. 

Astfel, între anii 1951–1962, producția industrială globală a sporit 

într-un ritm mediu anual de 13,3 la sută. Ca urmare, volumul 

producției industriale globale a ajuns să fie în 1962 de 4,5 ori mai 

mare față de 1950 și de 6,6 ori față de 1938. 

Deși mărimea ritmului de creștere în acești ani a fost 

influențată de faptul că nivelul de plecare, de raportare era o 

industrie cu un volum redus de producție, rămasă în urmă, totuși 

ritmul realizat evidențiază din plin superioritatea economiei 

socialiste. Aceasta apare și mai clar dacă ținem seama că în nici o 

perioadă economia României burghezo-moșierești n-a putut realiza 
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o asemenea sporire*. În anii construcției socialiste ritmul de creștere s-a 

menținut în mod constant la un nivel ridicat și pentru că în toată această 

perioadă s-a asigurat prioritatea dezvoltării industriei grele. Față de anul 

1938, producția industrială din ramurile producătoare de mijloace de 

producție era în 1962 de 9,1 ori mai mare, iar cea din ramurile 

industriale producătoare de bunuri de consum de 4,4 ori mai mare. 

Locul industriei în structura economiei naționale s-a schimbat 

radical. Greutatea specifică a industriei în produsul social a crescut 

de la 39% cît reprezenta în 1938 la 55% în 1962, iar în venitul 

național de la 30% la 48,8% în aceeași perioadă. Sporindu-și 

considerabil ponderea în venitul național, cît și în produsul social, în 

condițiile dezvoltării concomitente a agriculturii și a celorlalte 

ramuri, industria a căpătat rolul dominant în economie, a devenit 

baza progresului acesteia. 

Modificări calitative s-au petrecut în însăși structura 

industriei. În timp ce în 1938 grupei A îi revenea doar 45,5 la sută 

din totalul producției industriale față de 54,5 la sută cît era ponderea 

grupei B, în 1962 producția mijloacelor de producție reprezenta 63 

la sută, iar cea a bunurilor de consum 37 la sută. 

O dezvoltare considerabilă a cunoscut industria constructoare 

de mașini și de prelucrare a metalelor care și-a sporit producția între 

1950 și 1962 de 8,3 ori, într-un ritm mediu anual de 19,3 la sută. Au 

fost dezvoltate subramuri esențiale pentru progresul general al 

economiei, ca producția de utilaj petrolier, tractoare, mașini 

agricole, mașini-unelte, camioane, motoare electrice și produse 

electrotehnice, utilaj tehnologic pentru industria minieră, 

siderurgică, chimică, alimentară, ușoară etc. 

Datorită dezvoltării sale accelerate, industria constructoare de 

mașini asigură în proporții largi echiparea cu utilaje și instalații a 

întreprinderilor, mecanizarea și chimizarea agriculturii, dotarea 

transporturilor, creșterea producției și modernizarea industriei 

bunurilor de consum, perfecționarea producției pe baza tehnicii 

celei mai înaintate. 

 
* Între anii 1929–1938 producția industrială a României a crescut într-un ritm 

mediu anual de abia 4%. 
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Pornind de la faptul că asigurarea cu energie electrică 

constituie o problemă-cheie pentru întreaga economie și pentru 

ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, partidul comunist a 

elaborat planul de electrificare de 10 ani (1951–1960), ale cărui 

prevederi au fost îndeplinite înainte de termen și în condiții de 

eficiență superioară prevederilor inițiale. Între anii 1951–1960 au 

fost construite numeroase centrale termo- și hidroelectrice, cum 

sînt: termocentralele Ovidiu, Doicești, Comănești, Sîngeorgiu de 

Pădure, Paroșeni, Borzești, Hunedoara, hidrocentralele Moroeni, 

Sadu, „V. I. Lenin”-Bicaz și multe altele. Centralele electrice puse 

în funcțiune în anii construirii socialismului au o putere instalată 

totală de 1 100 000 kW, mai mult decît s-a construit în România 

sub regimul burghezo-moșieresc în decurs de 60 de ani. S-a 

realizat și dezvoltat sistemul național energetic unic, s-a extins 

termoficarea. În anii 1950–1962 producția de energie electrică și 

termică a sporit de 5,9 ori. Concomitent cu producția de energie 

electrică a crescut cea de combustibili solizi și gazoși — cărbune și 

gaz metan. Dezvoltarea și întărirea bazei energetice cu resurse 

proprii, creșterea cu un pas înainte a producției de energie electrică 

a avut o mare importanță pentru creșterea întregii industrii, pentru 

introducerea tehnicii avansate, mecanizarea și automatizarea unor 

procese de producție. 

Partidul și guvernul au acordat o mare atenție satisfacerii 

nevoilor crescînde de metal ale economiei. În acest scop s-au pus 

în valoare noi rezerve, au fost construite și modernizate mari 

unități siderurgice. 

Ținînd seama de rolul de frunte pe care-l joacă industria 

chimică într-o economie modernă, de condițiile favorabile de care 

ea dispune în țara noastră, partidul și statul au dezvoltat puternic, 

începînd din 1951, această ramură. În anul 1962 producția industriei 

chimice era de 18 ori mai mare decît în 1938. Prin dezvoltarea 

industriei chimice sînt valorificate mai eficient resursele de petrol, 

gaz metan, sare și alte materii prime ale României, se obțin în 

condiții tehnice avantajoase produse cu caracteristici superioare 

destinate altor ramuri ale industriei, agriculturii, consumului 

maselor, precum și exportului. 
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O caracteristică a procesului de industrializare a României 

o constituie atragerea treptată în circuitul economic la noi resurse 

și valorificarea superioară a materiilor prime. Încă din primii ani 

ai construcției socialiste au fost alocate importante sume pentru 

intensificarea cercetărilor geologice, menite să descopere surse de 

materii prime. Pe măsura înaintării pe calea industrializării s-a 

trecut la punerea în valoare pe un plan superior a noi materii 

prime. Astfel, în ultimii ani s-au construit fabrici și combinate 

pentru prelucrarea lemnului, pentru industrializarea unor produse 

agricole, ceea ce contribuie la satisfacerea, în condiții mai bune, a 

nevoilor de consum ale celor ce muncesc, la sporirea eficacității 

activității economice. 

Industrializarea socialistă a României s-a făcut nu prin 

concentrarea industriei în centrele existente în cîteva zone, ci prin 

distribuirea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul 

țării, în vederea ridicării tuturor regiunilor. Ca urmare, în regiuni 

care în trecut erau rămase în urmă din punct de vedere economic 

— Moldova, Dobrogea, Oltenia, Mureș-Autonomă Maghiară — 

au fost construite și se ridică puternice obiective industriale, se 

schimbă harta economică a țării. 

Ținînd seama că industrializarea țării se petrece în epoca 

puternicei revoluții științifico-tehnice mondiale, partidul și statul 

orientează industria spre introducerea continuă a tehnicii celei 

mai avansate, a celor mai noi cuceriri ale științei, ceea ce permite 

întregii economii să beneficieze de roadele progresului tehnic 

contemporan. Crearea unor ramuri moderne, cum sînt industria 

chimică, industria electronică, dotarea noilor întreprinderi cu 

utilaj de nivel tehnic superior, reînnoirea și perfecționarea 

utilajului existent în pas cu realizările contemporane, atenția 

deosebită acordată mecanizării și automatizării proceselor de 

producție stau mărturie consecvenței cu care partidul și statul 

realizează introducerea pe scară largă a progresului tehnic. 

Un rol deosebit de important în înfăptuirea industrializării l-a 

jucat formarea unui mare număr de muncitori calificați, tehnicieni și 

ingineri necesari pentru noile întreprinderi și ramuri create în acest 

timp. Industrializarea a determinat creșterea rîndurilor și ridicarea 
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nivelului de pregătire a clasei muncitoare, precum și întărirea rolului 

ei conducător în societate. Numărul muncitorilor ocupați în 

industrie și construcții a crescut de la 778 100 în 1950 la 1 633 700 

în 1962. Între aceiași ani ponderea celor ocupați în industrie și 

construcții a crescut, iar a celor ocupați în agricultură s-a redus. 

Pregătite în anii puterii populare, călite în focul luptei cu greutățile 

începutului, cadrele noastre de muncitori și specialiști au acumulat o 

prețioasă experiență în anii construcției socialiste, făcînd față cu 

succes încercărilor prin care au trecut, contribuind cu toată 

priceperea și pasiunea la dezvoltarea industriei socialiste românești. 

Industrializarea a jucat un rol hotărîtor în extinderea și 

consolidarea continuă a relațiilor de producție socialiste și 

lichidarea treptată a relațiilor capitaliste, în asigurarea victoriei 

socialismului și în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. 

Una din cele mai complexe probleme social-economice ale 

societății românești, care rămăsese nerezolvată de-a lungul 

secolelor, era problema agrară. Concomitent cu măsurile luate 

pentru industrializarea socialistă a țării, partidul și guvernul s-au 

preocupat cu mare grijă de elaborarea și aplicarea unei politici 

juste de ridicare a agriculturii, de atragere pe făgașul 

socialismului a tuturor păturilor țărănimii, de dezvoltare a 

relațiilor economice între oraș și sat. 

Programul de făurire a relațiilor de producție socialiste la 

sate și de întărire a alianței muncitorești-țărănești a fost elaborat 

de P.C.R. la plenara Comitetului Central din 3–5 martie 1949. 

Rezoluția plenarei, subliniind necesitatea trecerii la transformarea 

socialistă a satului, arăta că „...socialismul nu se poate construi 

numai la oraș. Sarcina construirii socialismului și a înlăturării 

exploatării se pune la țară ca și la oraș. Construirea socialismului 

cuprinde și transformarea socialistă a agriculturii”. Programul 

pentru transformarea socialistă a agriculturii elaborat de istorica 

plenară a Comitetului Central al P.C.R. din 3–5 martie 1949, 

îmbogățit cu noi indicații, măsuri și soluții adoptate ulterior pe 

baza studierii fenomenelor apărute pe parcurs, a stat la temelia 

întregii munci desfășurate de partid în vederea reorganizării 

socialiste a satului. 
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În elaborarea programului construirii socialismului la sate, 

partidul a pornit de la analiza științifică a stării agriculturii, de la 

locul pe care aceasta îl ocupă în ansamblul economiei naționale, 

de la situația relațiilor de clasă la sate și a ținut seama de 

posibilitățile pe care le creează industria socialistă în continuă 

dezvoltare pentru transformarea socialistă a agriculturii. 

Cu tot sprijinul pe care-l primea din partea statului și în 

pofida eforturilor țărănimii muncitoare pentru ridicarea producției, 

mica proprietate țărănească, slab dotată din punct de vedere tehnic și 

incapabilă să aplice sistemele agrotehnice înaintate, nu putea asigura 

acoperirea nevoilor mereu mai mari ale economiei naționale, ale 

industriei în plină dezvoltare cu materii prime agricole și ale 

populației orășenești cu produse agricole vegetale și animale. Se 

impunea, deci, ca o necesitate obiectivă a revoluției și construcției 

socialiste trecerea de la mica producție de mărfuri la marea 

agricultură socialistă, capabilă să asigure lichidarea exploatării 

omului de către om, creșterea rapidă a producției și productivității 

muncii, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii. 

Partidul comunist a conceput transformarea socialistă a 

agriculturii ca un proces treptat, continuu, condiționat de dezvoltarea 

unei industrii capabile să pună la dispoziția agriculturii tractoarele și 

mașinile de care are nevoie, de pregătirea cadrelor de agronomi și 

tehnicieni, care să conducă agricultura după metode științifice, de o 

muncă sistematică de lămurire și convingere a masei țărănimii 

muncitoare despre superioritatea marii gospodării socialiste. 

Indicînd calea socialistă de trecere la marea agricultură, 

plenara C.C. al P.C.R. din martie 1949 a arătat că relațiile socialiste 

de producție la sate trebuie făurite prin unirea gospodăriilor 

individuale mici și mijlocii în cooperative agricole de producție. 

Este meritul P.C.R. de a fi asigurat în politica sa că făurirea 

cooperativelor agricole de producție, a marilor gospodării 

cooperatiste, să aibă loc nu pe baza ruinării și distrugerii 

gospodăriilor țărănimii muncitoare, nu pe calea luptei cu ele, ci prin 

ridicarea lor economică, prin respectarea liberului consimțămînt în 

procesul de unire a micilor producători și prin aplicarea cu 

consecvență a principiului cointeresării materiale a țărănimii 
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muncitoare în creșterea producției agricole. Un rol important în 

convingerea țăranilor muncitori de necesitatea unirii pămînturilor 

lor și trecerii la marea agricultură socialistă a revenit formelor 

simple de cooperare în agricultură. 

Aplicarea liniei politice a P.C.R. de transformare socialistă 

a satului a dus la consolidarea continuă a alianței dintre clasa 

muncitoare și țărănimea muncitoare. Forța conducătoare în lupta 

pentru transformarea socialistă a agriculturii a constituit-o clasa 

muncitoare, care s-a sprijinit pe țărănimea săracă, a strîns alianța 

cu țărănimea mijlocașă și a dus o luptă neîntreruptă împotriva 

chiaburimii. Față de chiaburime partidul și statul au dus o politică 

de îngrădire a posibilităților ei de exploatare și micșorare, pe 

această cale, a ponderii ei în populația satelor. 

Succesul politicii Partidului Comunist Român de construcție 

socialistă la sate a fost determinat în mod hotărîtor de crearea, în 

procesul dezvoltării neîntrerupte și echilibrate a economiei naționale 

în ansamblu, a bazei tehnice-materiale a agriculturii. În acest scop, 

în perioada 1960–1961 statul a investit în agricultură peste 

23 miliarde lei; un rol de cea mai mare importanță a avut crearea 

unei puternice industrii constructoare de mașini, capabilă să 

înzestreze agricultura cu tractoare și mașini la nivelul și cerințele 

progresului tehnic contemporan. Numai în decursul primului plan 

cincinal au fost construite un număr de 16 întreprinderi specializate 

în producția de mașini agricole. La începutul anului 1962 

agricultura dispunea de 54 000 tractoare fizice, 50 000 semănători 

mecanice, 25 000 combine pentru păioase și alte mașini agricole. 

Au fost luate măsuri pentru dezvoltarea industriei 

producătoare de îngrășăminte și alte substanțe chimice. Producția 

acestora a ajuns la peste 400 000 tone în 1962. Totodată, pentru 

creșterea suprafețelor cultivate și a producției agricole au fost 

efectuate lucrări de îndiguiri, desecări și alte îmbunătățiri 

funciare, s-a extins suprafața terenurilor irigate etc. 

Statul democrat-popular a acordat unităților cooperatiste din 

agricultură credite pentru a-și procura animale și a ridica construcții 

zootehnice, sămînță de soi, asistență tehnică prin cadre calificate. 

Prin intermediul stațiunilor de mașini și tractoare statul a pus la 
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dispoziția țărănimii tehnica necesară, a sprijinit unitățile agricole 

socialist-cooperatiste în conducerea, organizarea și dezvoltarea 

proprietății obștești, în creșterea continuă a producției agricole 

vegetale și animale. Concentrarea în mîinile statului a principalelor 

mașini și unelte agricole s-a dovedit a fi în întreaga perioadă de 

transformare socialistă a satului mijlocul cel mai eficace de a ajuta 

țărănimea muncitoare să aplice tehnica nouă în producție. 

O pîrghie puternică în dezvoltarea agriculturii socialiste au 

constituit-o gospodăriile agricole de stat, care reprezintă cea mai 

înaintată formă de organizare a producției în agricultură. Ca 

urmare a dotării și sprijinului primit, gospodăriile agricole de stat 

au obținut an de an producții sporite la hectar și pe animal, făcînd 

să crească ponderea lor în formarea fondului central de produse 

agricole vegetale și animale. Totodată, gospodăriile agricole de stat 

au demonstrat țărănimii superioritatea agriculturii socialiste, fiind 

un exemplu de organizare și conducere științifică a producției, au 

pus la îndemîna unităților cooperatiste semințe din soiurile de 

înaltă productivitate, material săditor și animale de rasă. 

Concomitent cu înzestrarea tehnică a agriculturii și 

reorganizarea ei pe baze socialiste, partidul și guvernul au 

asigurat o pregătire sistematică a cadrelor de ingineri, tehnicieni, 

medici veterinari, economiști, a cadrelor de conducere din 

unitățile socialiste, precum și ridicarea continuă a nivelului 

cunoștințelor agrozootehnice al întregii mase de oameni ai muncii 

de la sate. Reorganizat și îmbunătățit, învățămîntul agricol a 

pregătit pentru nevoile agriculturii în anii 1949–1962 un număr 

de 14 000 de cadre cu studii superioare, 25 000 de cadre cu 

pregătire medie, peste 100 000 de mecanizatori, precum și alți 

muncitori calificați în școlile profesionale și la cursuri de 

calificare. În 1962 fiecare cooperativă agricolă de producție avea 

cel puțin un specialist cu studii superioare. 

În pas cu crearea și dezvoltarea bazei tehnice-materiale a 

agriculturii, partidul a desfășurat o vastă muncă politico-

organizatorică în vederea atragerii micilor producători de la sate 

pe drumul marii producții socialiste. Declarîndu-se de la început 

adversar al spontaneității, al mersului de la sine în construirea 
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socialismului, partidul comunist a combătut, în același timp, orice 

pripeală, orice forțare a ritmului cooperativizării, subliniind că 

trecerea țărănimii la agricultura socialistă cere o muncă de 

lămurire și convingere desfășurată cu multă răbdare și atenție. 

O contribuție însemnată în munca politică pentru atragerea 

țărănimii muncitoare pe drumul agriculturii socialiste au adus 

organizațiile de masă ale oamenilor muncii: Frontul plugarilor, 

pînă la autodizolvarea sa în anul 1953, Uniunea sindicatelor de 

salariați agricoli, organizațiile de tineret, de femei, Sfaturile 

populare etc. 

În aplicarea politicii marxist-leniniste a P.C.R. de 

transformare socialistă a agriculturii a fost înfrîntă rezistența 

dușmanilor socialismului. Burghezia satelor a încercat să frîneze 

cooperativizarea agriculturii, îndemnînd țăranii muncitori să nu se 

înscrie în cooperativele agricole de producție, iar acolo unde 

cooperativele se creau, erau sabotate, țăranii erau amenințați și 

chiar terorizați. Elemente chiaburești, rămășițele burgheziei și 

moșierimii, foștii legionari, ofițeri deblocați au căutat să pătrundă 

în conducerea gospodăriilor agricole de stat — și în multe dintre 

ele au și pătruns în primii ani —, urmărind să saboteze producția 

lor, să le compromită și să le împiedice să-și îndeplinească 

menirea pentru care fuseseră create. 

Totodată, partidul a demascat și zdrobit grupul fracționist 

antipartinic Pauker-Luca, care, abuzînd de pozițiile pe care le 

deținea în partid și stat, a încălcat în mod grosolan indicațiile 

partidului privind respectarea liberului consimțămînt în formarea 

cooperativelor agricole de producție, s-a opus cu înverșunare 

folosirii formelor simple în procesul de transformare socialistă a 

agriculturii, a încercat să împiedice dezvoltarea bazei tehnice-

materiale a gospodăriilor agricole de stat și chiar să le lichideze. 

Politica aventuristă a fracționiștilor a frînat în acea perioadă 

construcția socialistă la sate și dacă Comitetul Centrai al 

partidului nu ar fi intervenit, luînd măsuri pentru înlăturarea lor, 

putea aduce prejudicii grave alianței muncitorești-țărănești. 

Demascarea și înlăturarea din conducerea partidului și a 

statului în 1952 a grupului fracționist și lichidarea urmărilor 
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activității acestuia au creat condiții pentru intensificarea 

procesului de transformare socialistă a agriculturii. 

În perioada ce a urmat, s-a accentuat procesul de unire a 

țărănimii muncitoare în cooperative agricole de producție și s-a 

trecut într-un ritm înalt la formarea de întovărășiri agricole cu 

caracter permanent. Întovărășirile agricole au constituit o 

adevărată școală pentru educarea milioanelor de țărani în spiritul 

muncii în comun, i-au deprins cu organizarea socialistă a muncii, 

au permis maselor țărănești să se convingă prin propria lor 

experiență de superioritatea marii agriculturi socialiste, le-au 

înlesnit trecerea la cooperativele agricole de producție. Numărul 

țăranilor care s-au îndreptat spre această formă de cooperare a 

crescut continuu, fiind în anul 1956 de trei ori mai mare decît al 

celor cuprinși în cooperativele agricole de producție. 

Organele de partid și de stat, desfășurînd o susținută 

activitate politică și organizatorică în vederea unirii țărănimii 

muncitoare în cooperativele agricole de producție și întovărășiri 

agricole, și-au concentrat în același timp eforturile în direcția 

consolidării economico-organizatorice a unităților socialist-

cooperatiste existente. Prin grija organelor de partid, experiența 

înaintată a unităților fruntașe a fost generalizată, s-au luat măsuri 

eficiente pentru înlăturarea lipsurilor din activitatea cooperativelor 

agricole de producție, au fost organizate numeroase vizite ale 

țărănimii muncitoare în cooperativele fruntașe pentru a se 

convinge prin puterea faptelor de viața tot mai bună pe care o 

duceau membrii cooperativelor agricole de producție. 

Munca politică desfășurată permanent și cu răbdare de 

organele și organizațiile de partid, ajutorul multilateral acordat 

țărănimii muncitoare din partea statului, rezultatele tot mai bune 

obținute de cooperativele agricole de producție și întovărășirile 

agricole în sporirea producției și a veniturilor cooperatorilor au 

exercitat o influență transformatoare asupra țărănimii muncitoare, 

grăbind ritmul cooperativizării agriculturii. Sectorul socialist la 

sate cuprindea în decembrie 1955 34,7% din suprafața agricolă a 

țării și 14% din numărul total al gospodăriilor țăranilor muncitori, 

iar în primul trimestru al anului 1959 reprezenta 55,5% din totalul 
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gospodăriilor țărănești și 60% din totalul suprafeței agricole a țării, 

devenind preponderent atît ca suprafață cît și ca producție-marfă. 

În această perioadă s-a accentuat tendința transformării 

întovărășirilor agricole în cooperative agricole de producție, a 

început procesul unirii cooperativelor agricole mici în unități mai 

mari, în scopul creării unor condiții mai bune pentru folosirea 

rațională a pămîntului, aplicarea agrotehnicii înaintate și 

utilizarea mai eficace a mijloacelor mecanizate, pentru 

dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole. 

Realizări importante au fost obținute în creșterea producției 

agricole animale și vegetale. 

Transformarea socialistă a agriculturii a avut loc în condițiile 

îngrădirii și eliminării treptate a chiaburimii, cea mai numeroasă 

clasă exploatatoare din țara noastră. Sarcina de îngrădire a puterii 

economice și a influenței politice a chiaburimii a fost îndeplinită 

prin apărarea intereselor proletariatului agricol, ale țărănimii 

muncitoare față de chiaburi, printr-o politică de clasă în domeniul 

impozitelor, colectărilor, al creditelor, prin împiedicarea acaparării 

de către chiaburi a pămînturilor țărănimii muncitoare etc. Aplicînd 

cu consecvență politica de îngrădire a chiaburimii, partidul și 

guvernul au combătut denaturările, abuzurile și încălcarea legislației 

populare. Chiaburilor li s-a dat posibilitatea să-și desfășoare 

activitatea de producție și schimb în condițiile prevăzute de lege, 

interesele economiei naționale cerînd ca gospodăriile chiaburești să 

producă cantități sporite de produse agricole, să predea statului 

cotele ce i se cuveneau și să aducă produse pe piață. 

Aplicarea consecventă a politicii de îngrădire și eliminare 

treptată a burgheziei satelor a avut ca urmare îngustarea tot mai 

evidentă a posibilităților ei de exploatare, scăderea continuă a 

numărului și puterii ei economice. Ponderea gospodăriilor 

chiaburești față de numărul total al gospodăriilor individuale s-a 

redus de la 5,5% în 1948 la 1,29% în 1958. Rămășițele relațiilor 

capitaliste la sate au fost lichidate prin Decretul Prezidiului Marii 

Adunări Naționale din 28 martie 1959, care marchează momentul 

istoric al desființării ultimelor forme ale exploatării omului de 

către om în România. 
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Terenurile chiaburilor, care depășeau puterea de muncă a 

acestora, au fost trecute în folosința cooperativelor agricole de 

producție sau a altor unități agricole socialiste. Foștilor chiaburi li 

s-a lăsat pămîntul pe care îl munceau singuri și li s-a dat deplina 

posibilitate pentru a se încadra, alături de ceilalți oameni ai 

muncii, în activitatea de construire a socialismului chiar în 

comunele din care făceau parte și unde erau cunoscuți de masele 

muncitoare. Modul în care partidul nostru a rezolvat problema 

desființării chiaburimii ca clasă înainte de victoria definitivă a 

socialismului constituie un exemplu de aplicare creatoare a 

învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale țării noastre. 

Lichidarea rămășițelor relațiilor de exploatare la sate a 

deschis posibilități mai mari dezvoltării agriculturii, contribuind 

la grăbirea ritmului de trecere a țărănimii muncitoare pe făgașul 

socialismului. Numai în anul 1959 au intrat în cooperativele 

agricole de producție mai multe familii decît în cei zece ani de la 

începutul cooperativizării. 

Trecerea țărănimii pe drumul agriculturii socialiste s-a 

accentuat, luînd un caracter de masă după plenara C.C. al P.C.R. 

din 30 iunie–1 iulie 1961 și mai ales după Consfătuirea pe țară a 

țăranilor cooperatori din decembrie 1961. Lucrările consfătuirii și 

chemarea adresată țăranilor întovărășiți și cu gospodării 

individuale de a urma cu încredere cuvîntul partidului șl a intra în 

cooperativele agricole de producție au avut un mare ecou în 

rîndurile întregii țărănimi. La începutul anului 1962, cu patru ani 

înainte de termenul prevăzut, procesul de transformare socialistă 

a agriculturii în țara noastră a fost practic terminat. 

Cooperativizarea agriculturii a însemnat o profundă revoluție în 

viața satului, a eliberat de povara exploatării țărănimea, devenită 

stăpînă pe soarta și roadele muncii sale. Prin încheierea 

cooperativizării agriculturii, în România socialismul a învins 

definitiv la orașe și sate. 

Victoria definitivă a socialismului în România a cimentat și 

a ridicat pe o treaptă și mai înaltă alianța dintre clasa muncitoare 

și țărănimea muncitoare, bazată pe comunitatea de interese a 

celor două clase sociale prietene. 
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Datorită politicii agrare juste a partidului, vastei sale munci 

politice și organizatorice, priceperii și hărniciei țărănimii, profunda 

reorganizare a producției și a relațiilor sociale la sate a fost însoțită 

de creșterea continuă în această perioadă a producției agricole 

vegetale și animale. Producția medie de cereale a sporit față de 

media anilor 1934–1938 cu 1 170 000 tone în anii 1956–1960 și cu 

2 600 000 tone în 1961. A crescut, de asemenea, efectivul de 

animale, care la începutul anului 1962 era mai mare cu circa 29% la 

bovine, cu 69% la porcine, cu 23% la ovine și cu peste 63% la 

păsări. A fost astfel demonstrată cu prisosință capacitatea 

socialismului de a înfăptui transformări revoluționare ale relațiilor 

agrare în condițiile sporirii continue a producției agricole. Creșterea 

producției agricole în perioada cooperativizării agriculturii a 

constituit un factor important în echilibrarea economiei noastre, în 

satisfacerea nevoilor de consum ale populației. 

Un rol hotărîtor în sporirea producției agricole l-au avut 

aplicarea cu consecvență și perfecționarea continuă a principiului 

leninist de cointeresare materială a producătorilor agricoli în 

creșterea producției. Pe măsura consolidării gospodăriilor 

agricole de stat și a sporirii contribuției lor la formarea fondului 

central de produse agricole al statului, a dezvoltării sectorului 

socialist-cooperatist al agriculturii, au fost lărgite formele de 

schimb între oraș și sat pe baze comerciale. 

Alături de cotele obligatorii, încă din anul 1951 partidul a 

introdus în cadrul schimbului dintre oraș și sat comerțul de 

întîmpinare, iar de la sfîrșitul anului 1953 s-a trecut la 

introducerea treptată a sistemului de contractări și achiziții, care a 

fost generalizat la majoritatea produselor agricole în urma 

hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1956. 

Sistemul de contractări și achiziții a constituit unul din cele 

mai eficiente mijloace de cointeresare a țăranilor muncitori 

cooperatori și cu gospodării individuale în creșterea continuă a 

producției agricole vegetale și animale. Încheind contracte cu statul, 

atît cooperativele agricole de producție, cît și țăranii cu gospodării 

individuale au asigurată desfacerea întregii cantități de produse-

marfă la prețuri avantajoase și stabile, primind sub formă de 
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avansuri și arvune pentru cantitățile contractate adevărate credite 

fără dobîndă din partea statului. Totodată sistemul de contractări și 

achiziții a avut o mare importanță pentru dezvoltarea continuă și 

ridicarea pe o treaptă superioară a schimbului de mărfuri dintre oraș 

și sat, ducînd la consolidarea alianței dintre clasa muncitoare și 

țărănimea muncitoare. 

Dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei și, 

îndeosebi, creșterea productivității muncii sociale s-au oglindit în 

structura și nivelul venitului național, care a fost în 1962 de trei ori 

mai mare decît în 1950. 

Punînd în centrul preocupărilor sale grija pentru creșterea 

nivelului de trai al poporului muncitor, statul a repartizat cea mai mare 

parte din venitul național ca fond de consum pentru folosința 

oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru satisfacerea nevoilor 

materiale și culturale ale acestora. Partidul și guvernul au urmărit ca 

ridicarea nivelului de trai material al oamenilor muncii să se facă în 

fiecare perioadă, pe măsura realizărilor obținute în dezvoltarea 

industriei și agriculturii, a creșterii producției și productivității muncii. 

Ca urmare a aplicării unui ansamblu de măsuri, au sporit 

salariile muncitorilor și funcționarilor, au fost majorate pensiile, 

s-au redus prețurile în comerțul socialist la unele bunuri de consum, 

au fost aplicate scutiri și reduceri de impozite la unele categorii de 

salarii, toate acestea contribuind la creșterea veniturilor populației 

salariate și ale țărănimii. Salariul, real al muncitorilor a crescut în 

1962 cu 201% față de 1950, atît prin mărirea salariului mediu, 

nominal, cît și prin reducerea prețurilor bunurilor de consum. 

Cheltuielile pentru chirie și alte servicii comunale, care în 1938 

reprezentau 50% din salariul unui muncitor, s-au redus considerabil, 

ajungînd în 1955 să reprezinte numai 10–12 %. 

Au crescut de asemenea veniturile reale ale țărănimii. 

Astfel, ca urmare a creșterii veniturilor bănești și în natură, a 

scăderii impozitului agricol și a influenței micșorării prețurilor la 

produsele industriale, veniturile reale ale țărănimii au crescut în 

perioada 1951–1962 de 1,5 ori, cu un ritm mediu anual de 3,8%. A 

crescut cantitativ consumul alimentar și nealimentar al țărănimii, 

lărgindu-se sortimentul produselor utilizate. 
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An de an milioane de oameni ai muncii au beneficiat de 

venituri suplimentare provenite din fondurile sociale de consum 

sub formă de servicii și bunuri primite în instituțiile de învățămînt 

și cultură, în cele de ocrotirea sănătății, în instituțiile pentru copii, 

case de odihnă etc., precum și sub formă bănească și alte încasări 

de acest fel. 

Consumul efectiv al populației s-a schimbat atît ca 

structură, cît și calitativ. Volumul mărfurilor desfăcute cu 

amănuntul prin comerțul socialist a crescut în 1962 cu 38% față 

de 1950. 

Problema locuințelor a constituit unul din obiectivele 

principale ale politicii partidului de ridicare sistematică a 

bunăstării populației. În întreaga țară s-au construit în perioada 

1951–1962 peste 1 255 000 de locuințe dintre care aproape 

882 000 în mediul rural. Ritmul intens al construcțiilor de 

locuințe, consecință nemijlocită a politicii de industrializare și a 

dezvoltării armonioase a întregii economii naționale, a schimbat 

fața țării. Au apărut pe harta patriei noi centre urbane, printre care 

Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și Victoria, s-au reconstruit în 

același timp numeroase orașe cum sînt Hunedoara, Ploiești, 

Galați, Craiova, Iași ș. a. În București s-au construit și reconstruit 

o serie de complexe și cartiere ca Floreasca, Piața Palatului, 

Grivița, Bucureștii Noi etc. 

Grija față de om este ilustrată și de măsurile luate de partid 

și guvern pentru îmbunătățirea continuă a ocrotirii sănătății 

populației și asistenței sociale. Au fost înființate noi spitale, 

sanatorii, policlinici și alte unități sanitare. A crescut numărul 

medicilor și al personalului sanitar. În 1962 erau 26 700 medici, 

ceea ce reprezenta, în medie, un medic la 700 de locuitori, față de 

1 la 1 895 de locuitori în 1938. Anual sute de mii de oameni ai 

muncii și membri ai familiilor lor au fost trimiși la odihnă și 

refacerea sănătății în stațiunile balneoclimaterice, A scăzut la mai 

mult de jumătate mortalitatea populației, iar media de vîrstă a fost 

în 1961 de 66 de ani (față de 42 de ani în 1932). 
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ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR REVOLUȚIEI CULTURALE. 

VICTORIA IDEOLOGIEI SOCIALISTE 
 

În ritmul și pe măsura dezvoltării economiei, a satisfacerii 

nevoilor materiale ale oamenilor muncii s-a desfășurat pe un front 

larg revoluția culturală, parte integrantă a revoluției socialiste. 

Transformărilor care au avut loc în viața economică a țării le-au 

corespuns ca urmare a luptei duse împotriva ideilor, concepțiilor și 

teoriilor burgheze, victoria pe tărîm ideologic a marxism-

leninismului. 

În anii 1948–1962 au fost alocate fonduri importante pentru 

dezvoltarea învățămîntului, științei, artei și culturii. Activitatea 

pentru ridicarea nivelului de cultură al maselor în vederea 

înnobilării omului, a formării noului său profil moral, s-a desfășurat 

prin luptă față de tot ce era vechi, perimat în suprastructura societății 

și conștiința oamenilor. 

Un rol de seamă în formarea tinerelor generații și educarea 

omului nou, în ridicarea nivelului de conștiință al întregului popor și 

pregătirea cadrelor necesare economiei naționale l-a ocupat 

învățămîntul. Esența politicii P.C.R. și a statului în dezvoltarea și 

perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele a fost 

aceea a punerii la temelia sa a concepției înaintate despre natură și 

societate, a folosirii tradițiilor progresiste ale școlii românești și 

legării lui de nevoile mereu crescînde ale construcției socialiste. 

Intensa activitate a organizațiilor de partid, a sindicatelor, munca 

entuziastă a cadrelor didactice au dus la lichidarea analfabetismului. 

Începînd cu anul școlar 1955–1956, s-a generalizat 

învățămîntul de 7 ani, iar ca urmare a hotărîrii Congresului al 

VIII-lea al P.C.R., din anul școlar 1961–1962, învățămîntul general 

de 8 ani a devenit obligatoriu și gratuit. 

Condițiile de funcționare create învățămîntului prin 

dezvoltarea bazei materiale, gratuitatea manualelor pentru elevii 

claselor I–VIII au asigurat tuturor celor dornici să învețe 

posibilitatea de a urma orice categorie și grad de școală. Partidul și 

guvernul țării noastre au asigurat dezvoltarea învățămîntului de 

cultură generală, precum și cel pedagogic, profesional și tehnic. S-a 
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dezvoltat considerabil învățămîntul superior prin sporirea numărului 

institutelor, crearea de noi facultăți și secții corespunzător cerințelor 

economiei și culturii socialiste. Programele, manualele, cursurile 

universitare întocmite pe baza materialismului dialectic și istoric, a 

cunoașterii legilor specifice fiecărei discipline au dat învățămîntului 

un caracter riguros științific. În învățămîntul nou făurit de regimul 

democrat-popular s-a pus capăt oricăror discriminări naționale sau 

rasiale. 

Grija partidului și guvernului s-a materializat în puternica 

dezvoltare a rețelei școlare, în creșterea numărului elevilor și 

studenților. Dacă în anul 1938 existau în țară numai 16 instituții de 

învățămînt superior cu 33 de facultăți, frecventate de 26 489 de 

studenți, în 1962 funcționau în diferite centre 47 de universități și 

institute cu 165 de facultăți în care studiau aproape 100 000 de studenți 

la cursurile de zi și 15 000 de studenți la cursurile fără frecvență. 

În anii 1951–1962 pentru nevoile economiei naționale au fost 

pregătiți cca. 45 000 ingineri, 11 500 economiști, peste 14 000 de 

agronomi etc. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor complexe ale construirii 

socialismului, pentru dezvoltarea științei și tehnicii, pentru crearea 

unor opere de artă valoroase, care să oglindească realitatea noastră 

socialistă, P.C.R. a manifestat o deosebită grijă pentru formarea 

intelectualității socialiste. Partidul nostru, apropiindu-și intelectualii 

formați în trecut — oameni de știință, cadre didactice, scriitori, artiști 

—, i-a ajutat în înlăturarea mentalității și concepției moștenite de ei 

de la vechiul regim. Combaterea științifică, principială a feluritelor 

sisteme filozofice idealiste, dezvăluirea caracterului antiștiințific și 

obscurantist al diverselor teorii reacționare puse în slujba dușmanilor 

interni și externi în probleme de istorie, limbă, literatură etc., 

sprijinirea intelectualității în însușirea materialismului dialectic și 

istoric constituie metoda încercată prin care partidul a ajutat 

intelectualitatea să lupte împotriva influențelor ideologiei burgheze, 

să-și fructifice capacitățile creatoare. Paralel cu munca atentă, 

perseverentă de reeducare a vechii intelectualități, sub conducerea 

partidului în procesul construcției socialiste s-au format noi generații 

de intelectuali. Clasa muncitoare, țărănimea muncitoare și celelalte 
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categorii de oameni ai muncii au promovat din rîndurile lor 

organizatori ai economiei, oameni de știință și cultură, care au rezolvat 

cu succes sarcinile importante puse de partid în construcția socialistă. 

Știința a cunoscut în țara noastră, ca urmare a politicii 

partidului, o dezvoltare ascendentă. Oamenii de știință, cercetătorii au 

ridicat pe o treaptă superioară rezultatele obținute în trecut, au dus 

mai departe ceea ce a creat valoros poporul nostru în acest domeniu, 

obținînd realizări importante pentru dezvoltarea țării. Pentru 

activitatea generală de cercetare științifică în perioada 1952–1962 s-a 

cheltuit suma de 6 miliarde lei. În aceeași perioadă s-au construit și 

dotat cu aparatură modernă institute de cercetări, ca: Institutul de 

fizică atomică. Institutul de fizică București, Institutele de Chimie ale 

Academiei din Iași și Cluj, Institutul de endocrinologie, Institutul de 

inframicrobiologie de la București și altele. 

Oamenii de știință și-au adus contribuția la rezolvarea unor 

probleme ale construcției socialismului. Ei au obținut rezultate 

valoroase în matematică, studiul mecanismelor automate, aplicațiile 

radioizotopilor, în îmbunătățirea indicilor tehnico-economici ai 

agregatelor siderurgice și instalațiilor metalurgice, în studiul chimiei, 

fizicii, medicinei etc. Rezultate însemnate au fost obținute și în 

domeniile științelor economice, filozofice, juridice, ale istoriei. 

Pentru merite deosebite în activitatea științifică, față de popor și stat 

au obținut titlul de „Laureat al premiului de stat” sau de „Erou al 

Muncii Socialiste” un mare număr de academicieni, cadre didactice, 

ingineri, fizicieni, chimiști. 

Deși s-au obținut în cercetarea teoretică o serie de rezultate 

bune, domeniile științifice de importanță vitală pentru sfera 

producției materiale a societății nu s-au dezvoltat corespunzător 

cerințelor. Rămînerea în urmă a unor astfel de domenii s-a datorat 

subaprecierii rolului cercetărilor științifice proprii și recurgerii uneori 

nejustificat la licențe străine, manifestării unor atitudini rigide, 

dogmatice față de unele probleme ale științei contemporane, sau 

considerării unor descoperiri științifice ca manifestări ideologice 

reacționare. 

Una dintre cele mai importante înfăptuiri ale politicii 

partidului în construcția socialismului în țara noastră, din perioada 
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1951–1962, este făurirea, în cadrul desfășurării largi a revoluției 

culturale, a unei noi culturi, socialiste în conținut și națională în 

formă. Cultura socialistă, dezvoltată pe baza orînduirii sociale noi, 

socialiste, este continuatoarea celor mai bune tradiții progresiste ale 

culturii noastre naționale. Prin caracterul său științific, conținutul 

umanist, intransigența față de concepțiile conservatoare și 

reacționare, cultura socialistă a constituit o forță motrică a progresului 

societății noastre. 

S-au obținut rezultate deosebite în literatură, teatru, 

cinematografie, artă plastică, muzică etc. Baza materială necesară 

creației artistice a fost lărgită între anii 1951 și 1962 prin 

construirea unor importante edificii culturale, ca: Teatrul de operă 

și balet, Sala Palatului, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”, 

Centrul de producție de filme de la Buftea, precum și o vastă 

rețea de instituții de cultură de masă cum sînt: cămine și case 

raionale de cultură, cluburi, biblioteci, teatre, instituții muzicale, 

muzee. O contribuție de preț la dezvoltarea tehnicii, științei, 

literaturii și artei, la formarea conștiinței socialiste a poporului 

muncitor, a constituit-o uriașa activitate editorială și publicistică. 

Între anii 1953 și 1962 au fost editate aproape 67 500 de titluri de 

cărți și broșuri cu un tiraj total de peste 582 600 000 de 

exemplare, plus un număr mediu anual de 254 de titluri de reviste 

cu un tiraj mediu de 66 220 000 de exemplare. Pentru populația 

naționalităților conlocuitoare au fost editate în limba maternă în 

aceeași perioadă 7 495 de titluri, cu un tiraj de aproape 36,1 

milioane de volume. 

Ca urmare a transformărilor din viața materială a societății, 

precum și a vastei munci ideologice și politice-educative 

desfășurate de partid, ideologia socialistă a triumfat în țara 

noastră. Devotamentul față de cauza socialismului, avîntul în 

muncă, înaltul spirit de răspundere față de îndatoririle sociale, 

frăția indestructibilă dintre oamenii muncii de diferite 

naționalități au devenit trăsături caracteristice ale constructorilor 

societății noastre socialiste. 

Realizările obținute în înfăptuirea revoluției culturale au 

fost posibile datorită politicii juste a P.C.R., care a dat oamenilor 
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muncii un țel clar, datorită unității de nezdruncinat a rîndurilor 

sale, a muncii politice și organizatorice desfășurate de 

organizațiile de partid. 
 
 

SCHIMBĂRILE ÎN STRUCTURA SOCIALĂ. CREȘTEREA 

ROLULUI STATULUI SOCIALIST ȘI EVOLUȚIA 

FUNCȚIILOR SALE 
 

Dezvoltarea forțelor de producție, făurirea și extinderea 

relațiilor de producție socialiste au determinat schimbări profunde 

în structura de clasă a societății. 

Clasele exploatatoare au dispărut pentru totdeauna din țara 

noastră. Burghezia industrială, financiară, comercială și-a încetat 

existența în primii ani ai construcției socialiste, iar burghezia 

satelor a scăzut treptat ca număr, pînă în anul 1959, cînd s-a 

încheiat procesul de desființare a ei ca clasă. 

Societatea românească are o structură socială nouă, proprie 

orînduirii socialiste. Ea se compune din clasa muncitoare, țărănime, 

intelectualitate și alte categorii de oameni ai muncii. În procesul de 

construire a bazei economice a socialismului s-au produs modificări 

esențiale în natura, condițiile de viață și fizionomia acestor clase și 

pături sociale, ca și în raporturile dintre ele. 

Clasa muncitoare a dobîndit trăsături calitative noi. Din 

clasă în trecut asuprită, exploatată și lipsită de drepturi politice, a 

devenit stăpînă, împreună cu toți oamenii muncii, pe principalele 

mijloace de producție. Clasa muncitoare s-a dezvoltat în mod 

considerabil, din punct de vedere numeric și calitativ, a crescut 

ponderea ei în societate, s-a ridicat nivelul ei de pregătire 

profesională și tehnică. A sporit numărul muncitorilor calificați și 

al celor ocupați în ramurile de bază ale producției. Clasa 

muncitoare deține rolul hotărîtor în crearea produsului social și a 

venitului național și îndeplinește cu succes rolul de clasă 

conducătoare a întregii societăți. 

Țărănimea, în trecut fărîmițată în diferite pături specifice 

capitalismului, a devenit o clasă nouă, omogenă, cu interese 
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comune, care-și organizează activitatea de producție pe baza 

proprietății cooperatiste, socialiste. Dezvoltarea relațiilor de 

producție socialiste, folosirea pe scară tot mai largă în agricultură a 

mijloacelor mecanizate, a chimiei și irigațiilor, au determinat 

modificări însemnate în caracterul muncii prestate de țărănime, 

precum și în fizionomia ei politică, morală și spirituală. Au apărut 

și se dezvoltă profesii noi și se accelerează modernizarea vieții 

sociale rurale. Contingente însemnate de țărani au trecut și trec în 

rîndul clasei muncitoare sau al altor categorii sociale, micșorîndu-

se astfel partea populației ocupată în agricultură. 

În lupta comună a clasei muncitoare și țărănimii 

muncitoare pentru construirea socialismului, alianța dintre ele s-a 

dezvoltat și întărit continuu, a căpătat un conținut nou și o bază 

economică trainică, ridicîndu-se pe o treaptă superioară. 

Intelectualitatea socialistă s-a închegat ca un detașament 

omogen care-și desfășoară activitatea pe baza concepției marxist-

leniniste și aduce un aport tot mai important la dezvoltarea 

economică, științifică și culturală a țării. 

Clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă, intelectualitatea 

și celelalte categorii de oameni ai muncii sînt legate între ele prin 

relații de producție socialiste, prin interese comune, printr-o 

ideologie socialistă unitară în conținutul ei. S-a dezvoltat și 

consolidat comunitatea de interese dintre poporul român și 

naționalitățile conlocuitoare; a devenit mai trainică unitatea 

morală, politică și ideologică a poporului în jurul partidului 

comunist. 

În procesul de construire a socialismului, de făurire și 

consolidare a unității moral-politice și ideologice a societății și pe 

fondul acestor transformări, s-a format națiunea socialistă, formă 

de comunitate umană specifică orînduirii socialiste. Dispariția 

claselor exploatatoare a dus la dezvoltarea națiunii, la cimentarea 

unității sale. Baza economică socialistă, cultura socialistă unitară 

în conținutul ei, comunitatea intereselor social-politice 

fundamentale ale tuturor membrilor societății și continua 

apropiere între forțele sociale existente, constituie trăsături 

caracteristice ale națiunii noastre socialiste. 
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Schimbările profunde înfăptuite în domeniul economic și în 

structura de clasă a societății au lărgit continuu baza socială a 

statului socialist și au determinat evoluția activității sale. 

Partidul comunist a promovat cu fermitate politica de 

consolidare continuă a puterii politice a oamenilor muncii, de întărire 

a rolului statului în construirea socialismului și de dezvoltare a 

democrației socialiste. El a orientat activitatea statului în fiecare 

perioadă spre obiectivele principale izvorîte din realitatea istorică și 

din cerințele dezvoltării în perspectivă a țării; s-a preocupat 

permanent de a asigura perfecționarea, pe baza centralismului 

democratic, a experienței proprii acumulate și, în pas cu necesitățile 

vieții, a formelor și metodelor de conducere a economiei și culturii, 

îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și aparatului de stat. O 

atenție deosebită a fost acordată creării condițiilor tot mai favorabile 

pentru participarea oamenilor muncii la conducerea treburilor 

obștești. Partidul comunist și organizațiile de masă au desfășurat o 

vastă și multilaterală activitate de educare a maselor largi populare în 

spiritul vigilenței revoluționare, al înaltelor răspunderi pentru 

apărarea realizărilor socialismului și respectării legilor țării. 

Trăsăturile fundamentale ale orînduirii sociale și de stat și 

funcțiile statului, în perioada de trecere de la capitalism la socialism, 

au fost oglindite în Constituția adoptată de Marea Adunare Națională 

în septembrie 1952. Această Constituție a asigurat cadrul legislativ în 

care s-a înfăptuit construirea deplină a socialismului în țara noastră. 

Extinderea relațiilor de producție socialiste și sarcinile tot mai 

complexe puse de construcția noii orînduiri au sporit continuu 

atribuțiile statului în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și 

culturii, rolul și importanța funcțiilor sale economico-organizatorice 

și cultural-educative. O amploare tot mai mare a luat activitatea de 

planificare, unul din atributele fundamentale ale suveranității 

statului socialist. Prin planul unic și indivizibil, statul a asigurat 

realizarea obiectivelor politice, economice și sociale preconizate de 

partidul comunist. 

Pe baza indicațiilor date de Congresul al VII-lea al P.C.R. 

din decembrie 1955 și de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 

1956 au fost eliminate anumite manifestări de centralism excesiv 
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din activitatea economică a statului și lărgite atribuțiile 

Sfaturilor populare și conducerilor de întreprinderi socialiste. 

Ținîndu-se seama de experiența acumulată de Sfaturile populare 

și de gradul de pregătire a cadrelor acestora au fost trecute în 

subordinea lor numeroase întreprinderi de importanță locală — 

întreprinderi de bunuri de consum, de construcții și de deservire 

a populației — care înainte erau conduse direct de organe 

centrale. Conducerilor de întreprinderi industriale și agricole de 

stat li s-au încredințat sarcini mărite în întocmirea planurilor 

economice și folosirea unor venituri ale întreprinderii. Măsurile 

luate au asigurat o mai strînsă îmbinare a conducerii centralizate 

a economiei cu cea locală și cu atragerea în forme din ce în ce 

mai variate a maselor la organizarea și rezolvarea problemelor 

producției. 

Statul democrat-popular a îndeplinit rolul de principal 

instrument al clasei muncitoare în construirea socialismului și 

prin exercitarea funcției sale represive. În perioada în care 

clasele exploatatoare și rămășițele lor nu fuseseră complet 

desființate, au fost întărite verigile aparatului de stat menite să 

apere cuceririle revoluționare ale poporului împotriva 

dușmanilor interni și externi. Organele de miliție și securitate, 

justiția și procuratura au acționat cu promptitudine și hotărîre 

împotriva hoților și delapidatorilor, a sabotorilor, diversioniștilor 

și oricăror uneltiri antipopulare. Dezvoltarea relațiilor de 

producție socialiste, lichidarea claselor exploatatoare și 

consolidarea unității politico-morale a poporului au îngustat 

terenul de acțiune al elementelor dușmănoase și posibilitățile lor 

de a se opune socialismului. Ca urmare, a început un proces de 

restrîngere treptată a funcției represive a statului. 

Una din trăsăturile fundamentale ale dezvoltării statului 

nostru o constituie lărgirea și adîncirea democratismului 

socialist. Principala tendință ce se manifestă tot mai puternic în 

dezvoltarea democrației socialiste o constituie creșterea rolului 

conducător al P.C.R. în stat și în construirea socialismului și 

sporirea rolului maselor populare, al organizațiilor de masă și 

obștești în viața politică, în construcția economică și culturală.  
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Tuturor oamenilor muncii le-au fost asigurate largi drepturi 

și libertăți politice, cît și drepturi sociale. A fost statornicită 

egalitatea deplină a cetățenilor fără deosebire de sex, naționalitate, 

rasă, religie sau grad de cultură. Statul apără drepturile și libertățile 

cetățenești și asigură pedepsirea aspră pentru orice fel de 

manifestare de ură de rasă sau națională. 

A fost lărgit democratismul sistemului electoral. În perioada 

construirii socialismului a fost asigurat tuturor oamenilor muncii 

dreptul de a alege și de a fi ales în Marea Adunare Națională și în 

Sfaturile populare. Din anul 1952 s-a acordat acest drept și acelor 

elemente capitaliste sau foști exploatatori care au luptat pe frontul 

antihitlerist, au sprijinit mișcarea revoluționară antifascistă, acelora 

care erau învățători, preoți, elevi și studenți sau membri ai 

familiilor soldaților și ofițerilor. În noiembrie 1956 a fost 

desființată categoria celor declarați nedemni de a fi alegători sau 

aleși pe motivul apartenenței la fostele clase exploatatoare sau la 

rămășițele acestora. 

Marea Adunare Națională și-a exercitat tot mai efectiv rolul 

de organ suprem al puterii de stat. A sporit aportul sesiunilor 

M.A.N. și al comisiilor ei permanente la rezolvarea problemelor 

fundamentale ale politicii interne și externe a statului, în 

exercitarea controlului asupra economiei și întregii activități de 

stat. 

Sfaturile populare conduc pe plan local economia, 

gospodăria comunală, organizațiile de construcții și proiectări, 

instituțiile de învățămînt, cultură și de ocrotire a sănătății publice. 

Ele asigură prin comisiile permanente și comitetele cetățenești o 

largă și reală participare a celor ce muncesc la conducerea vieții 

politice și economice, rezolvă cu tot mai multă competență 

sarcinile ce le revin. 

Organizațiile sindicale, de tineret și de femei, uniunile de 

creație, societățile științifice îndeplinesc un rol crescînd în 

atragerea milioanelor de oameni ai muncii la realizarea 

obiectivelor economice, sociale și culturale ale partidului și 

guvernului. Organele și organizațiile obștești contribuie tot mai 

mult la combaterea unor încălcări ale normelor socialiste de 
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conviețuire în societate, la acțiunea de reeducare a oamenilor. 

Astfel, rezolvarea unor litigii ivite între salariați și conducerea 

unității în care lucrează, combaterea unor manifestări de 

indisciplină și neglijență în producție se fac, cu rezultate tot mai 

bune, de către comisiile pentru soluționarea litigiilor de muncă 

și consiliile de judecată din întreprinderi și instituții, organe 

desemnate de organizațiile sindicale. De asemenea, împotriva 

unor cazuri de încălcare a legilor statului și pentru statornicirea 

unor relații tovărășești de conviețuire între cetățeni, acționează 

cu tot mai mult succes comisiile de împăciuire de pe lîngă 

comitetele executive ale Sfaturilor populare comunale, 

orășenești și de raion orășenesc și adunările obștești ale 

oamenilor muncii. 

Consultarea largă a maselor populare în cele mai 

importante probleme ale construirii socialismului a devenit o 

metodă caracteristică conducerii de partid și de stat. Din inițiativa 

C.C. a P.C.R. și a Consiliului de Miniștri au avut loc consfătuiri 

pe țară cu muncitorii minieri din industria carboniferă, cu 

muncitorii ceferiști, cu cadrele de conducere din cooperativele 

agricole de producție, cu țăranii cooperatori și cu fruntașii din 

agricultură și cu alte categorii de oameni ai muncii. În anul 1952, 

textul proiectului de Constituție a fost dezbătut de către mase 

timp de două luni. În 1956 au fost dezbătute în consiliile și 

cercurile pedagogice, în ședințe și diverse consfătuiri cu cadre 

didactice și părinți măsurile cuprinse ulterior în hotărîrea C.C. al 

P.C.R. și Consiliului de Miniștrii cu privire la îmbunătățirea 

învățămîntului de cultură generală. În prima jumătate a anului 

1960 s-a desfășurat în întreaga țară dezbaterea proiectului de 

Directive pentru planul economic pe anii 1960–1965. Toate 

acestea au permis îmbinarea experienței de sus, a conducătorilor, 

cu experiența de jos, a maselor populare, a celor ce aplică în 

practică hotărîrile partidului și guvernului. 

Înmulțirea formelor și metodelor de antrenare a maselor la 

rezolvarea treburilor economice, politice și obștești este una din 

caracteristicile principale ale procesului de dezvoltare a 

democrației noastre socialiste. 
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ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A P.C.R. ȘI A ROLULUI SĂU 

CONDUCĂTOR ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ. 

ÎNSEMNĂTATEA CONGRESELOR VII ȘI VIII ALE P.C.R. 
 

O dată cu trecerea la construirea socialismului a început o 

nouă etapă în viața partidului comunist, a crescut rolul său de 

avangardă încercată a poporului, de forță conducătoare în stat. 

Înfăptuirea unității politice, ideologice și organizatorice a clasei 

muncitoare în februarie 1948, prin unificarea partidului comunist 

și a partidului social-democrat și crearea partidului unic 

muncitoresc pe baza ideologiei marxist-leniniste, a sporit și mai 

mult forța clasei muncitoare, forța partidului. 

Partidul nostru s-a călăuzit de concepția potrivit căreia 

premisa hotărîtoare a succesului în opera de construire a 

socialismului o constituie întărirea continuă a unității rîndurilor 

sale, a rolului conducător în toate domeniile de activitate, 

strîngerea legăturilor lui cu masele. 

Progresul forțelor de producție și punerea în valoare a 

bogatelor resurse naturale ale țării, făurirea și apoi perfecționarea 

relațiilor socialiste de producție, creșterea rolului maselor, 

formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, lupta împotriva 

dușmanului de clasă și a ideologiei burgheze au impus cu 

necesitate întărirea continuă a rolului partidului de forță politică 

conducătoare în toate compartimentele vieții sociale. 

După cucerirea întregii puteri politice de către clasa 

muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, s-a ridicat pe o treaptă 

mai înaltă activitatea politico-ideologică și organizatorică a 

partidului, s-a intensificat viața sa internă. Partidul nostru n-a 

considerat formele organizatorice și metodele sale de muncă 

invariabile. Ținînd seama că formele organizatorice trebuie să 

servească înfăptuirii sarcinilor ce-i revin, partidul și-a perfecționat 

structura organizatorică, și-a îmbunătățit stilul de muncă și 

metodele de conducere ale organelor și organizațiilor de partid, a 

îmbogățit formele muncii organizatorice și politice în rîndul 

maselor. În același timp, partidul a urmărit perseverent ca orice 

măsură de ordin organizatoric să asigure continuitatea în muncă, 
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îmbunătățirea îndrumării organelor și organizațiilor locale. Pe 

temeiul unei asemenea concepții s-a obținut ridicarea nivelului 

activității organelor locale de partid, sporirea forței lor de 

mobilizare a maselor în lupta pentru realizarea hotărîrilor 

partidului și guvernului. 

După naționalizarea principalelor mijloace de producție, 

organizațiile de partid din întreprinderile de stat au căpătat drept de 

control asupra activității conducerii administrative, drept consfințit 

apoi în hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului din 

ianuarie 1950. Tot atunci s-au adus îmbunătățiri structurii organelor 

și aparatului de partid, renunțîndu-se la unele forme de organizare 

depășite de viață. 

Potrivit hotărîrii Congresului al VI-lea al P.C.R. în perioada 

1948–1950 a avut loc verificarea membrilor de partid, acțiune 

politică de mare importanță, care a jucat un rol hotărîtor în întărirea 

partidului. Cu prilejul verificării au fost îndepărtate din partid 

aproape 200 000 de elemente legionare, oportuniste, carieriste și alte 

elemente dușmănoase. Așa cum a reieșit ulterior, pătrunderea 

masivă în partid a elementelor dușmane, străine de clasa muncitoare 

a fost posibilă ca urmare a activității antipartinice a grupului 

fracționist Pauker-Luca, care a promovat o politică oportunistă, în 

esență lichidatoristă, de negare a rolului conducător al partidului și 

de dizolvare a lui în mase. 

Ceea ce caracteriza grupul fracționist antipartinic era 

încălcarea normelor vieții de partid, a principiilor muncii colective, 

nesocotirea regulilor democratice ale construcției de partid și de stat, 

crearea unei atmosfere de neîncredere și suspiciune față de cadre 

valoroase, abuzul de putere, abateri grave de la legalitatea socialistă. 

În sectoarele de a căror activitate răspundeau în stat, fracționiștii au 

introdus linia lor proprie, contrară politicii partidului, frînînd astfel 

refacerea economică a țării, industrializarea socialistă, dezvoltarea 

agriculturii și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. 

Fracționiștii au propagat cu deosebită intensitate cultul 

personalității, au căutat în mod stăruitor — și într-o oarecare măsură 

au reușit — să introducă în viața de partid și de stat metodele și 

practicile străine determinate de acest cult. Trebuie însă subliniat că 
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metodele generate de cultul personalității și consecințele sale nu au 

avut la noi amploarea din alte țări. Este un mare merit al partidului 

nostru, al activului său de bază că, deși asupra sa au fost exercitate 

presiuni atît din interior cît și din afară, el a stat de strajă principiilor 

fundamentale ale partidului, necedînd nici unui fel de presiuni. 

Pentru a asigura promovarea politicii lor, contrară intereselor 

construirii socialismului, fracționiștii au acționat ca un grup 

constituit aparte, în afara organelor alese, au ignorat Comitetul 

Central, punîndu-se în prealabil de acord, stabilind puncte de vedere 

comune asupra problemelor ce urmau să fie puse în discuția 

organelor centrale. În întreaga perioadă din septembrie 1944 și pînă 

în 1952 normele vieții de partid, principiul conducerii colective au 

fost încălcate în organele de conducere ale partidului, fapt care a 

periclitat unitatea și coeziunea partidului, a dat naștere unor stări de 

lucruri grave, periculoase. 

Deși starea de lucruri din conducerea partidului s-a răsfrînt 

și asupra muncii organelor locale și a organizațiilor de bază ale 

partidului, totuși acestea, călăuzindu-se după prevederile statutului 

partidului, și-au desfășurat activitatea în cea mai mare parte 

normal, pe baza principiilor centralismului democratic. Datorită 

luptei perseverente, a conducerii partidului, grupul fracționist n-a 

reușit să-și înfăptuiască planurile sale criminale, să abată partidul 

de pe calea revoluționară, să spargă unitatea și coeziunea sa. 

Totuși, fracționiștii au putut să acționeze un număr de ani pentru că 

se bucurau de o anumită autoritate în partid și au reușit, în mod 

fățarnic, să acopere sensul activității lor. Invocînd adesea numele 

lui Stalin și al altor oameni care ocupau atunci funcții de mare 

răspundere în P.C.U.S. și în statul sovietic, Pauker și Luca au 

reușit să inducă în eroare pe mulți activiști ai partidului nostru. 

Pentru mulți activiști, chiar și membri ai conducerii partidului, nu 

erau clare cauzele fenomenelor negative din viața partidului, 

acestea devenindu-le limpezi treptat, pe măsură ce consecințele 

apăreau mai puternic la suprafață. 

Timp de aproape 7 ani cadrele de bază ale partidului au fost 

nevoite ca, paralel cu lupta desfășurată împotriva reacțiunii, a 

burgheziei și moșierimii, să ducă în interior o luptă grea pentru 
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dezvăluirea cît mai deplină a activității acestui grup, pentru 

demascarea și zdrobirea lui. Esența acestei lupte a fost apărarea 

partidului ca un partid al clasei muncitoare, ca partid revoluționar 

marxist-leninist puternic, unit și combativ, apărarea politicii 

partidului de construire a socialismului. De-a lungul acestor ani, 

chiar în timpul cînd elementele fracționiste acționau încă în organele 

de conducere, partidul a luat o serie de măsuri pentru a zădărnici 

acțiunea lor dușmănoasă. Astfel, în 1947 s-a sistat temporar 

primirea în partid; plenarele Comitetului Central din ianuarie și mai 

1950 au discutat abaterile ce au avut loc în domeniul muncii de 

primire în partid și încălcările democrației interne și au stabilit o 

serie de măsuri de o importanță deosebită pentru îmbunătățirea 

continuă a compoziției sociale și activității organizatorice. Dar 

practic, lucrurile au început să ia un curs hotărît spre îndreptare abia 

în 1952, cînd se creaseră condiții pentru demascarea deplină și 

înlăturarea grupului antipartinic. Această măsură a marcat un 

moment de cotitură în viața partidului, devenind posibile 

funcționarea normală a organelor de conducere ale partidului, 

aplicarea cu strictețe a principiilor și normelor marxist-leniniste, 

îmbunătățirea compoziției sociale a partidului, a întregii sale munci 

organizatorice și ideologice, întărirea controlului de partid asupra 

activității tuturor organelor de stat și disciplina de partid. 

Activizînd masa largă a comuniștilor la dezbaterea și 

rezolvarea treburilor sale, partidul a întărit conducerea colectivă, a 

promovat larg democrația internă, a stimulat critica și autocritica. În 

pofida opoziției grupului fracționist, Comitetul Central a hotărît, 

încă în 1951, trecerea la organizarea cu regularitate a adunărilor și 

conferințelor de dare de seamă și alegeri prin vot secret și 

individual, fapt care a intensificat puternic munca de partid în toate 

compartimentele și a ridicat răspunderea comuniștilor pentru bunul 

mers al treburilor organizației din care făceau parte. 

După o întrerupere de aproape 5 ani, în aprilie 1952, a fost 

reîncepută primirea de membri și candidați de partid, pe baza 

principiilor enunțate în rezoluția plenarei din iulie 1950 și a normelor 

prevăzute în Instrucțiunea Secretariatului Comitetului Central. 

Trăgînd învățăminte din greșelile săvîrșite, conducerea partidului a 
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subliniat necesitatea de a se respecta cu strictețe regula de primire 

strict individuală, de a se manifesta o înaltă exigență față de titlul de 

comunist. Măsurile elaborate de conducerea partidului erau menite să 

asigure primirea în partid a celor mai merituoși oameni ai muncii, 

îmbunătățirea compoziției sociale și calitative a partidului. Astfel, 

s-au stabilit mai multe categorii la primirea în partid în ce privește 

numărul de recomandări, vechimea în partid a celor care dau 

recomandări, stagiul de candidat etc. Toate acestea înlesneau 

primirea în partid a muncitorilor din industria de bază cu o vechime 

mai îndelungată în producție. 

O extindere deosebită a cunoscut propaganda de partid. A fost 

reorganizată Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu”, s-au 

înființat școli de partid pe lîngă comitetele regionale ale partidului, 

universități și școli serale de marxism-leninism. S-a creat un întreg 

sistem de cursuri și cercuri pentru comuniști și activul fără de partid. 

În ajutorul școlilor și cursurilor de partid au fost editate manuale, 

lecții și broșuri în tiraje de masă. S-a perfecționat sistemul de instruire 

și pregătire a lectorilor și propagandiștilor. 

Măsurile organizatorice și politice adoptate de conducerea 

P.C.R. au dus la dezvoltarea democrației interne, cimentarea 

disciplinei, creșterea rîndurilor partidului și îmbunătățirea 

compoziției sale sociale, au contribuit la întărirea partidului și a 

unității sale, au permis partidului să-și înfăptuiască cu eficiență 

sporită rolul său de forță politică conducătoare în societate. 

Între 23–28 decembrie 1955 a avut loc Congresul al VII-lea al 

P.C.R. (Congresul al II-lea al P.M.R.)* eveniment de seamă în viața 

 
* Ordinea de zi a Congresului: 1) Raportul de activitate al Comitetului 

Central, prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej; 2) Raportul Comisiei Centrale de 

Revizie, prezentat de Nicolae Guină; 3) Raportul asupra Directivelor 

Congresului al II-lea cu privire la cel de-al II-lea plan cincinal de dezvoltare a 

economiei naționale pe anii 1956–1960, prezentat de Chivu Stoica; 4) Raportul 

cu privire la modificarea Statutului partidului, prezentat de Nicolae Ceaușescu; 

5) Alegerea organelor centrale ale partidului.  

La Congres au fost prezenți 767 delegați cu drept de vot deliberativ și 

31 delegați cu drept de vot consultativ, reprezentînd 538 851 de comuniști. La 

lucrările Congresului au participat în calitate de invitați reprezentanți ai 

partidelor comuniste și muncitorești din 33 de țări. 
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partidului și a poporului român. Congresul a confirmat justețea 

activității Comitetului Central, a întregului partid pentru întărirea sa 

ca partid marxist-leninist, pentru consolidarea rolului său conducător. 

Raportul Comitetului Central a cuprins o analiză marxist-

leninistă a drumului străbătut de poporul nostru pe calea construirii 

socialismului, a etapelor revoluției populare din țara noastră. El a 

analizat problemele vieții și muncii de partid, ale activității 

economice, de stat și culturale din țara noastră. Perioada supusă 

analizei (februarie 1948 – decembrie 1955) constituie o perioadă 

importantă în istoria poporului român, caracterizată prin adînci 

transformări revoluționare, prin realizări considerabile pe drumul 

construirii socialismului. 

Congresul a apreciat că sub conducerea partidului au fost 

obținute, ca rod al muncii entuziaste a clasei muncitoare, a țărănimii 

muncitoare și a intelectualității, succese hotărîtoare în construirea 

bazei economice a socialismului, în realizarea sarcinilor primului 

plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. 

Pe baza raportului asupra Proiectului de Directive al 

Congresului al VII-lea cu privire la cel de-al doilea plan cincinal de 

dezvoltare a economiei naționale, prezentat de tovarășul Chivu 

Stoica, Congresul a stabilit obiectivele dezvoltării economiei 

naționale în anii 1956–1960. Sarcina centrală a construcției socialiste 

în această perioadă au constituit-o făurirea economiei socialiste 

unitare, industrializarea țării, creșterea puternică a industriei grele și 

în special a industriei constructoare de mașini, hotărîtoare pentru 

întreaga economie națională, transformarea socialistă a agriculturii, 

astfel ca în 1960 sectorul socialist în agricultură să fie preponderent 

atît ca suprafață cît și ca producție-marfă. Congresul a subliniat 

necesitatea dezvoltării cu prioritate a industriei mijloacelor de 

producție, a dezvoltării ramurilor principale ale industriei, de care 

depinde mersul înainte al întregii economii naționale. Din volumul 

total al investițiilor pentru lucrări capitale, circa 56% au fost alocate 

pentru industrie, din care peste 85% pentru industria producătoare de 

mijloace de producție. 

O deosebită atenție a acordat Congresul problemelor vieții 

de partid. Pe temeiul raportului prezentat de tovarășul Nicolae 
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Ceaușescu, Congresul a aprobat modificarea Statutului partidului. 

Sensul fundamental al schimbărilor aduse consta în a se crea 

cadrul politic și organizatoric care să favorizeze creșterea mai 

departe a rolului partidului de forță politică conducătoare în 

societatea noastră, ridicarea titlului de comunist la înălțimea 

sarcinilor ce decurgeau din etapa istorică respectivă, 

îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și 

organizațiilor de partid, lărgirea democrației interne, consolidarea 

disciplinei și unității partidului. 

La discuțiile care au avut loc pe marginea documentelor 

prezentate au luat parte 58 de tovarăși: activiști de partid și de 

stat, fruntași în producție din industrie și agricultură, 

reprezentanți de seamă ai culturii și artei etc. 

Congresul a aprobat activitatea desfășurată de Comitetul 

Central în perioada dintre cel de-al șaselea și al șaptelea Congres, 

a confirmat justețea măsurilor luate pentru întărirea partidului și 

consolidarea rolului său conducător, a aprobat linia politică și 

sarcinile de viitor. 

În ultima zi a Congresului a avut loc alegerea organelor 

centrale ale partidului. În Comitetul Central au fost aleși 61 de 

tovarăși. Ca membri supleanți ai C.C. au fost aleși 35 de tovarăși. 

În Comisia Centrală de Revizie au fost aleși 21 de tovarăși. 

Plenara C.C. al P.C.R. din 28 decembrie 1955 a ales Biroul 

Politic, Secretariatul și Comisia controlului de partid. Din Biroul 

Politic au făcut parte: Apostol Gheorghe, Bodnăraș Emil, Borilă 

Petre, Ceaușescu Nicolae, Chivu Stoica, Drăghici Alexandru, 

Gheorghiu-Dej Gheorghe, Moghioroș Alexandru și alții. Prim-

secretar al Comitetului Central a fost ales Gheorghe Gheorghiu-

Dej. 

Hotărîrile Congresului al VII-lea au dat un și mai mare 

avînt muncii partidului, au mobilizat întregul popor în lupta 

pentru propășirea României, întărirea potențialului ei economic și 

dezvoltarea patrimoniului cultural și științific, înarmat cu linia 

trasată de Congres, partidul și-a perfecționat metodele de 

activitate, și-a multiplicat legăturile cu poporul, sporindu-și 

eficacitatea acțiunilor sale politice și organizatorice. 
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Activitatea continuă a partidului, în frunte cu Comitetul 

Central, pentru întărirea zi de zi a coeziunii și unității rîndurilor sale, 

consecvența cu care a respins orice abatere de la linia sa marxist-

leninistă, perseverența cu care a luptat pentru un partid combativ, de 

luptă, politica de cadre principială, au făcut ca întregul partid să fie 

puternic, unit și ferm în orice împrejurare. Astfel, cînd în toamna 

anului 1956 cercurile imperialiste au declanșat o campanie furibundă 

de ponegrire a țărilor socialiste, de denaturare și compromitere a 

învățăturii marxist-leniniste, un atac împotriva unității țărilor 

sistemului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești 

internaționale, partidul nostru a stat ferm și neclintit la postul său de 

luptă. Unitatea și coeziunea partidului, înaltul său spirit de 

combativitate și capacitatea de a riposta oricăror acțiuni dușmane, 

poziția sa intransigentă, au avut o mare influență în rîndurile 

poporului român și ale naționalităților conlocuitoare, au unit și 

cimentat întregul popor ca o singură forță în jurul partidului, al 

conducerii sale. 
 

Între 20–25 iunie 1960 s-a ținut Congresul al VIII-lea al 

Partidului Comunist Român (Congresul al III-lea al P.M.R.)*. Acest 

Congres a intrat în istoria partidului drept Congresul care a consfințit 

victoria socialismului în țara noastră și a marcat intrarea în etapa 

desăvîrșirii construcției socialiste. În raportul Comitetului Central s-a 

făcut un bilanț bogat al realizărilor în domeniul construcției socialiste, 

al construcției de stat și construcției de partid. Analizînd trăsăturile 

specifice ale acestei perioade în evoluția societății, sarcinile istorice 

 
* Ordinea de zi a Congresului : 1) Raportul Comitetului Central cu 

privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VII-lea și 

Congresul al VIII-lea al partidului, cu privire la planul de dezvoltare a 

economiei naționale pe anii 1960–1965 și la schița planului economic de 

perspectivă pe 15 ani, prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej; 2) Raportul 

Comisiei Centrale de Revizie, raportor Dumitru Cristescu; 3) Alegerea 

Comitetului Central al partidului și a Comisiei Centrale de Revizie. 

 La Congres au participat 941 delegați cu drept de vot deliberativ și 

207 delegați cu drept de vot consultativ, reprezentînd 662 017 membri de 

partid și 145 123 candidați de partid. Au luat parte ca invitați delegați ai 

partidelor comuniste și muncitorești din 46 de țări. 



teh
no

red
ac

tar
e B

.B.

396 

 

care decurgeau din noua etapă. Congresul a aprobat Directivele cu 

privire la planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960–

1965 și la schița planului economic de perspectivă pe 15 ani. 

Obiectivul principal stabilit de Congres era dezvoltarea bazei tehnice 

materiale a socialismului, continuarea neabătută, într-un ritm susținut, 

a industrializării țării, acordîndu-se prioritate industriei grele, 

încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în 

întreaga economie, în vederea desăvîrșirii construcției socialismului. 

În ce privește situația internă a partidului, Congresul a apreciat 

că niciodată, de-a lungul întregii sale istorii de patru decenii, partidul 

nostru n-a fost atît de omogen și atît de unit în jurul Comitetului 

Central, așa cum s-a înfățișat în fața Congresului. 

Analizînd activitatea depusă pentru creșterea numerică și 

calitativă a partidului, Congresul al VIII-lea a evidențiat succesele 

deosebit de însemnate obținute. La 1 iunie 1960, partidul număra în 

rîndurile sale 834 600 de comuniști, ceea ce însemna că efectivul său 

a crescut între Congresele al VII-lea și al VIII-lea cu peste 239 000 

comuniști, dintre care aproape 200 000 de muncitori. Întărirea 

rîndurilor partidului reflecta creșterea influenței sale politice în 

rîndurile maselor muncitoare. 

Congresul a trasat sarcina ca în domeniul creșterii rîndurilor 

partidului să se pună în continuare accentul principal pe calitățile 

politico-morale și profesionale ale celor ce solicitau primirea în 

P.C.R., calitatea de membru de partid acordîndu-se celor mai buni 

dintre cei mai buni oameni ai muncii, numai acelora care prin 

întreaga lor viață, prin faptele lor dovediseră că meritau să facă parte 

din eroica avangardă revoluționară a clasei muncitoare din țara 

noastră. 

Pe baza sarcinilor stabilite de Congres activitatea partidului 

de răspîndire a marxism-leninismului, de înarmare a oamenilor 

muncii cu politica sa științifică, de educare a lor în spiritul 

participării active la lupta pentru construirea socialismului, a devenit 

tot mai largă; ea a adus o contribuție importantă la mobilizarea 

maselor pentru îndeplinirea planului de stat, extinderea experienței 

înaintate în producția industrială și agricolă, la combaterea a tot ceea 

ce împiedica dezvoltarea și răspîndirea noului. 
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În scopul îmbunătățirii formelor organizatorice ale partidului, 

precizării unor sarcini ale organizațiilor de bază și a ridicării calității 

de membru de partid, Congresul a modificat și completat unele 

prevederi ale Statutului partidului. 

În ultima zi a Congresului au fost alese Comitetul Central și 

Comisia Centrală de Revizie. Prima ședință plenară a Comitetului 

Central al partidului a ales în unanimitate Biroul Politic, 

Secretariatul și Comisia controlului de partid. Ca membri ai 

Biroului Politic au fost aleși tovarășii: Gheorghe Apostol, Emil 

Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 

Alexandru Drăghici, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 

Maurer și Alexandru Moghioroș. Prim-secretar al Comitetului 

Central a fost ales Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Prin munca creatoare, plină de eroism a întregului popor, în 

primii doi ani de după Congres economia națională a cunoscut o 

linie ascendentă. Planurile de stat pe anii 1961 și 1962 au fost 

îndeplinite și depășite. În primăvara anului 1962 s-a terminat 

cooperativizarea agriculturii, sarcina stabilită de Congresul al 

VIII-lea fiind realizată cu patru ani înainte de termen. Prin 

terminarea cooperativizării agriculturii relațiile socialiste de 

producție au devenit atotcuprinzătoare. Socialismul a învins 

definitiv și deplin pe plaiurile României. 

Ținînd seama de complexitatea sarcinilor ce stăteau în fața 

organelor și organizațiilor de partid, ca urmare a încheierii 

procesului de cooperativizare a agriculturii, plenara Comitetului 

Central al partidului din 23–25 aprilie 1962 a adoptat o hotărîre 

cu privire la întărirea muncii de partid în agricultură. Această 

plenară a indicat comitetelor regionale și raionale de partid să 

analizeze cu spirit de răspundere compoziția organizațiilor de 

bază din fiecare cooperativă agricolă de producție, din fiecare sat 

în parte și să stabilească măsuri corespunzătoare pentru ca peste 

tot să existe într-un timp scurt organizații de partid puternice din 

punct de vedere numeric și calitativ, în stare să mobilizeze 

țărănimea la îndeplinirea hotărîrilor partidului și guvernului. 

Ținînd seama că socialismul a ieșit biruitor atît la orașe cît și la 

sate, că s-a schimbat structura de clasă a societății și s-a cimentat 
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și mai mult alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, precum și 

unitatea întregului popor în jurul partidului, plenara a indicat 

organizaților de bază să primească un număr mai mare de țărani 

în partid, astfel încît aceștia, împreună cu muncitorii, să 

reprezinte circa 75% din efectivul partidului. Totodată, plenara 

Comitetului Central al partidului din aprilie 1962 a stabilit măsuri 

pentru îmbunătățirea muncii de primire în partid a intelectualilor, 

și în primul rînd a ingineriilor din întreprinderile industriale, a 

specialiștilor din agricultură, precum și a învățătorilor și 

profesorilor din mediul sătesc. 

Corespunzător măsurilor adoptate pentru îmbunătățirea 

activității de primire în partid s-au modificat unele prevederi ale 

Statutului, stabilindu-se numai două categorii la intrarea în partid. 

Munca perseverentă pentru întărirea continuă a rolului 

conducător al partidului, a fiecărei organizații de partid în 

domeniul său de activitate, pentru îmbunătățirea neîncetată a 

metodelor conducerii de către partid a tuturor sectoarelor 

construcției socialiste a asigurat înălțarea neîntreruptă a României 

pe culmile progresului și civilizației socialiste. 
 
 

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A P.C.R. 

POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI ÎN ANII 1948–1962 
 

În perioada construirii socialismului Partidul Comunist 

Român s-a afirmat ca un factor tot mai activ în mișcarea 

comunistă și muncitorească internațională. 

P.C.R. a întărit continuu, în spiritul internaționalismului 

proletar, legăturile de colaborare cu partidele frățești din țările 

socialiste și din lumea întreagă. Au avut loc contacte între 

delegațiile partidului nostru și ale altor partide, convorbiri, 

schimburi de vizite și de experiență cu partidele comuniste și 

muncitorești din toate țările socialiste și cu numeroase partide din 

țările capitaliste. Reprezentanții P.C.R. au participat la congrese 

ale partidelor frățești și la diferite consfătuiri ale partidelor 

comuniste și muncitorești. 
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Întîlnirile bilaterale, contactele personale și consfătuirile au 

contribuit la întărirea relațiilor dintre partide, la îmbogățirea 

experienței mișcării muncitorești. 

În relațiile cu partidele frățești P.C.R. a promovat cu 

consecvență principiile independenței, egalității în drepturi și 

neamestecului în treburile interne ale altor partide, a militat pentru 

statornicirea unor raporturi bazate pe încredere și respect reciproc. 

El a depus eforturi pentru a contribui la apărarea și întărirea, pe 

baza acestor principii, a coeziunii mișcării comuniste și 

muncitorești mondiale. 

Reprezentanții partidului nostru au participat la Consfătuirile 

reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova 

din 1957 și 1960 și și-au adus contribuția la elaborarea Declarațiilor 

adoptate. Aceste documente cuprind aprecierile și concluziile 

comune ale mișcării comuniste asupra celor mai importante 

probleme ale contemporaneității, asupra normelor și metodelor care 

trebuie folosite în relațiile dintre partidele marxist-leniniste. 

P.C.R. și-a expus cu diferite prilejuri punctul său de vedere 

asupra unor probleme importante ale vieții contemporane și ale 

dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești, precum și asupra 

căilor de apărare și întărire a unității acesteia. Alături de celelalte 

partide frățești, P.C.R. și-a adus contribuția la lupta pentru apărarea 

purității marxism-leninismului, la îmbogățirea tezaurului comun de 

gîndire și experiență revoluționară. 

În anii 1948–1962 P.C.R. și guvernul român au înfăptuit o 

politică externă de apărare a păcii, de micșorare a încordării 

internaționale și de dezvoltare la colaborării între popoare. Această 

politică a corespuns întru totul intereselor fundamentale ale 

poporului nostru, cauzei socialismului și păcii. 

În activitatea sa pe plan extern, statul român a promovat 

principiile suveranității și independenței popoarelor, egalității 

depline în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor 

state, avantajului-reciproc. El a acționat în spiritul coexistenței 

pașnice, pentru dezvoltarea unor relații economice normale, fără 

condiții politice, fără restricții și discriminări, cu toate statele, 

indiferent de sistemul lor social. 
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România și-a extins continuu relațiile diplomatice și mai ales 

cele economice, tehnico-științifice și culturale. Dacă în anul 1948 ea 

avea relații diplomatice cu numai 23 de țări, în 1962 România 

întreținea legături diplomatice cu un număr de peste 80 de țări. 

În politica externă România a promovat prietenia și alianța 

frățească cu celelalte țări socialiste, a dezvoltat colaborarea cu 

aceste țări, a militat pentru întărirea continuă a unității sistemului 

socialist mondial. Această politică și-a găsit exprimarea în 

numeroase contacte și întîlniri bilaterale între conducătorii de 

partid și de stat a României și celorlalte țări socialiste, vizite 

reciproce de delegații de partid și guvernamentale, delegații 

parlamentare, în numeroase tratate, acorduri și convenții. Astfel, 

încă în anii 1947–1949, au fost încheiate tratate de prietenie, 

colaborare și ajutor reciproc cu U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. F. 

Iugoslavia, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Albania, R. P. 

Polonă. În octombrie 1949, România a stabilit relații diplomatice și 

economice cu Republica Democrată Germană și cu Republica 

Populară Chineză. Au fost dezvoltate multilateral relațiile cu R. P. 

Mongolă, R. P. D. Coreeană, R. D. Vietnam, Cuba. În 1955 au fost 

normalizate relațiile diplomatice între România și Iugoslavia, 

lichidîndu-i-se astfel una din consecințele, negative ale practicilor 

generate de cultul personalității în activitatea Biroului Informativ. 

În mai 1955 România a semnat, alături de celelalte țări 

socialiste din Europa, Tratatul de la Varșovia de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală, încheiat de aceste țări pentru a 

contracara cu forțe comune politica agresivă imperialistă, pentru a 

apăra cuceririle socialismului. În cadrul acestui tratat, țara noastră 

și-a adus contribuția la elaborarea și realizarea unor inițiative 

menite să ducă la destinderea încordării internaționale, la întărirea 

capacității de apărare a țărilor socialiste. 

Relațiile de colaborare și întrajutorare economică și tehnico-

științifică cu țările socialiste au cunoscut o continuă dezvoltare. Au 

sporit puternic schimburile comerciale ale României și s-a schimbat 

structura comerțului ei extern. Alături de produse tradiționale 

superior valorificate, a crescut an de an exportul de mașini, utilaje, 

produse ale industriei petroliere, chimice, concomitent cu sporirea 
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importului de materii prime și materiale, de echipament tehnic 

modern. În anul 1962 două treimi din volumul comerțului exterior 

al României se efectua cu țările socialiste. În calitate de membră a 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, creat în 1949, pentru a 

contribui prin unirea și coordonarea eforturilor la dezvoltarea 

economică și ridicarea bunăstării popoarelor țărilor membre. 

România s-a pronunțat pentru întărirea și lărgirea acestei colaborări. 

Guvernul român a promovat, ca principală formă de colaborare, 

coordonarea planurilor economice ale diferitelor țări membre ale 

C.A.E.R., pe baza înțelegerilor bi- și multilaterale. Totodată, el a 

respins propunerile de a se trece la elaborarea unui plan unic și la 

crearea organului unic de planificare, comun pentru toate țările 

membre, de a se organiza uniuni interstatale tehnico-productive de 

ramură, complexe economice interstatale și altele. Aceste măsuri 

însemnau de fapt trecerea unor funcții de conducere economică 

internă din competența fiecărui stat în atribuțiile unor organe sau 

organisme suprastatale, ceea ce nu corespundea principiilor 

relațiilor dintre țările socialiste. 

România a avut ca o preocupare permanentă realizarea unor 

legături normale și cu țările capitaliste în vederea dezvoltării 

relațiilor comerciale și culturale și a păstrării păcii în lume. Ea a 

depus eforturi pentru înlăturarea numeroaselor piedici puse în calea 

acestor relații de politica discriminatorie promovată în special în 

domeniul relațiilor economice de către marile puteri capitaliste din 

Occident și în mod deosebit de cercurile imperialiste din S.U.A. 

Guvernul român a întreprins acțiuni pentru soluționarea problemelor 

care nu erau încă rezolvate, în domeniul economic și financiar cu 

Anglia, Franța, Elveția, S.U.A., Austria, Grecia ș.a. Începînd din 

anul 1954, în condițiile unor îmbunătățiri în relațiile dintre statele cu 

sisteme sociale deosebite, România a încheiat acorduri comerciale 

pe termen lung cu Franța, Anglia, Italia, Republica Federală 

Germană, Austria, Danemarca și cu alte țări capitaliste. În anul 

1959, România a stabilit relații diplomatice cu Japonia, iar în 1961 a 

încheiat cu aceasta un acord comercial. 

Statul român a acordat o mare însemnătate dezvoltării unor 

legături de bună vecinătate, prietenești, între statele balcanice, 
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considerînd că aceasta corespunde intereselor comune ale țărilor 

situate în această zonă geografică, întăririi păcii în lume. În anul 

1955 România a restabilit relațiile diplomatice cu Grecia, relații 

care au înregistrat o evoluție pozitivă în perioada următoare. Au 

fost încheiate acorduri comerciale de plăți cu Grecia și Turcia, s-au 

intensificat schimburile culturale, sportive etc. cu aceste țări. În 

septembrie 1957, guvernul român a propus convocarea unei 

conferințe a șefilor guvernelor statelor balcanice, în vederea 

adoptării unor măsuri menite să asigure dezvoltarea relațiilor între 

aceste state și întărirea păcii în Balcani, iar în iunie 1959 a propus 

încheierea unui tratat de înțelegere și securitate colectivă între 

țările balcanice. Aceste propuneri au fost însușite de unele state 

balcanice și s-au bucurat de un larg sprijin în opinia publică. 

În cadrul politicii externe a României un loc important ocupă 

relațiile cu tinerele state independente din Asia și Africa. În anii 1948–

1962 volumul schimburilor cu aceste țări a crescut de peste 3 ori. 

În repetate rînduri, guvernul român și-a exprimat deplina 

solidaritate cu popoarele care luptă pentru cucerirea și consolidarea 

independentei naționale, pentru pace și progres social; el a 

condamnat acțiunile forțelor agresive ale imperialismului, care se 

opun procesului de transformare social-politică a lumii, atentează la 

independenta și suveranitatea popoarelor, recurg la represiuni 

colonialiste și intervenții armate deschise, periclitînd pacea mondială. 

Pe aceste poziții s-a situat guvernul român, de pildă, față de 

agresiunea împotriva Egiptului din 1956, complotul imperialist 

împotriva Siriei din 1957, trimiterea trupelor S.U.A. în Liban în 

1958, imixtiunea în treburile interne ale Laosului în 1959, tensiunea 

din Marea Caraibilor în 1962. 

Statul român a dezvoltat schimburile culturale, tehnico-

știintifice, turistice, sportive cu un număr tot mai mare de țări, 

schimburile reciproce de vizite între delegații parlamentare, 

personalități ale vieții publice, oameni de știință și cultură. S-a 

intensificat participarea României la diferite manifestări 

internaționale. 

În decembrie 1955 România a devenit membru al 

Organizației Națiunilor Unite. În cadrul O.N.U. și în alte 
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organisme internaționale reprezentanții tării noastre, alături de ai 

celorlalte țări socialiste și ai altor state iubitoare de pace, au depus 

eforturi pentru destinderea încordării internaționale, pentru 

înfăptuirea dezarmării, rezolvarea problemelor litigioase pe cale 

pașnică, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial 

din Europa, desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor țări, 

crearea unor zone denuclearizate, interzicerea folosirii armelor 

atomice și lichidarea stocurilor de arme nucleare. La sesiunile 

Adunării Generale a O.N.U. și la diverse conferințe 

internaționale, România a venit cu inițiative proprii și a sprijinit 

propunerile altor state menite să contribuie la menținerea păcii și 

apropierea între popoare. Propunerile cu privire la elaborarea 

unor principii democratice care să stea la baza relațiilor 

economice internaționale, la acțiuni pe plan regional în vederea 

cooperării între state cu sisteme sociale diferite, precum și cea cu 

privire la adoptarea unor măsuri pentru promovarea în rîndurile 

tineretului a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între 

popoare și altele, au constituit obiectul dezbaterilor sau al 

rezoluțiilor O.N.U. 

În 1958 țara noastră a participat la Conferința experților 

atomiști privind mijloacele de detectare a experiențelor cu arme 

nucleare și la Conferința Est-Vest privind mijloacele de 

preîntîmpinare a unui atac prin surprindere; în 1960 a intrat în 

comitetul celor 18 state pentru dezarmare. Prin votul delegaților 

din 75 de țări, România a fost aleasă ca membru nepermanent în 

Consiliul de Securitate pe anul 1962. 

Datorită succeselor obținute de țara noastră în dezvoltarea 

economică și culturală și rolului tot mai activ pe care-l are în 

viața internațională, a crescut prestigiul ei pe plan mondial, s-au 

dezvoltat relațiile cu numeroase țări. În anul 1962 România 

participa activ la peste 180 organizații internaționale 

guvernamentale și neguvernamentale și la peste 150 de acorduri 

internaționale multilaterale. 
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CAPITOLUL IX 

 

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN ÎN 

PERIOADA DESĂVÎRȘIRII CONSTRUCȚIEI 

SOCIALISTE 
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ACTIVITATEA P.C.R. ÎN ANII 1962–1965.  

REALIZAREA SARCINILOR PLANULUI ȘESENAL 
 

În istoria construcției noii orînduiri socialiste în România, 

primăvara anului 1962 se înscrie ca un moment de o deosebită 

însemnătate. La acea dată s-a încheiat, într-o atmosferă de avînt și 

însuflețire a tuturor oamenilor muncii, procesul de 

cooperativizare a agriculturii, îndeplinindu-se astfel cu aproape 

patru ani înainte de termen sarcina fundamentală trasată de 

Congresul al VIII-lea al Partidului Comunist Român în domeniul 

dezvoltării socialiste a agriculturii. Reprezentînd una dintre cele 

mai complexe probleme ale construcției socialiste, 

cooperativizarea agriculturii a marcat o perioadă de adînci 

transformări în viața țărănimii, în toate laturile principale ale 

vieții social-economice a satului. Ducerea la bun sfîrșit a acesteia 

a însemnat generalizarea relațiilor de producție socialiste în 

întreaga economie, făurirea economiei socialiste unitare, triumful 

socialismului la orașe și sate. Odată cu aceasta. România a intrat 

din plin într-o etapă nouă a dezvoltării sale — etapa desăvîrșirii 

construcției socialiste. 

Victoria deplină și definitivă a socialismului întruchipează 

înfăptuirea unui înalt ideal, pentru care clasa muncitoare, în 

fruntea întregului popor muncitor, a dus o luptă necurmată și 

dîrză, timp de aproape un secol, cu prețul a multe sacrificii. 

Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din 27–30 

aprilie 1962, consacrată acestui eveniment măreț, la care au 

participat, alături de deputați, 11 000 de invitați — simbolizînd 
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numărul țăranilor uciși în timpul eroicului și sîngerosului 1907 — 

a analizat profund evoluția construcției socialiste în România, a 

relevat justețea politicii Partidului Comunist Român de construire 

a socialismului, de întărire continuă a alianței muncitorești-

țărănești și a indicat sarcinile pentru consolidarea realizărilor 

dobîndite. 

Procesul de făurire a orînduirii noi a dus la schimbări 

radicale în structura socială a țării. Au fost desființate clasele 

exploatatoare și lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de 

către om. Forța socială hotărîtoare în victoria revoluției populare și 

în opera de construire a socialismului a reprezentat-o alianța clasei 

muncitoare cu țărănimea — cele două clase care dețin rolul 

hotărîtor în producția bunurilor materiale ale societății. Cimentată 

prin lupta socială comună, bazată pe interese economice și politice 

unitare, pe relațiile socialiste de producție, făurite la orașe și sate, 

alianța muncitorilor și țăranilor s-a dezvoltat și s-a întărit continuu 

în anii socialismului, ridicîndu-se pe o treaptă superioară. 

Clasa muncitoare, care a stat în fruntea tuturor acțiunilor, în 

lupta pentru instaurarea puterii democrat-populare și construirea 

socialismului, a devenit clasă conducătoare recunoscută în 

societate. Stăpînă, împreună cu întregul popor, asupra tuturor 

bogățiilor țării aflate în proprietate de stat, clasa muncitoare s-a 

dovedit a fi la înălțimea misiunii sale istorice. Ea și-a lărgit 

considerabil rîndurile, își dezvoltă conștiința socialistă și își ridică 

neîncetat calificarea tehnică-profesională. 

Țărănimea cooperatistă — clasă socială omogenă, în sînul 

căreia s au statornicit relații de tip socialist, reprezintă o clasă 

nouă; ea participă la conducerea societății, la întreaga viață social-

politică a țării, în alianță și sub conducerea clasei muncitoare. 

Unită într-un singur front, intelectualitatea aparținînd tuturor 

generațiilor se afirmă ca o forță socială înseninată a progresului, 

dînd o prețioasă contribuție la opera de construire a economiei și 

culturii socialiste. 

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, ceilalți 

oameni ai muncii sînt uniți prin aceleași interese și țeluri 

fundamentale. 
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În anii făuririi socialismului, pe baza aplicării politicii 

naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, prietenia 

frățească, dintre oamenii muncii români și cei aparținînd 

naționalităților conlocuitoare s-a întărit necontenit. În strînsă 

unitate frățească, poporul român și naționalitățile conlocuitoare 

muncesc umăr la umăr pentru progresul patriei comune. Identitatea 

de interese economice, cultura socialistă au sudat unitatea 

poporului în jurul clasei muncitoare și avangărzii sale marxist-

leniniste. 

Sarcinile de bază ale perioadei noi în care a intrat România 

constau în consolidarea și perfecționarea construcției socialiste, atît 

la orașe cît și la sate, în desăvîrșirea operei de făurire a socialismului 

și pregătirea premiselor trecerii treptate la comunism. 

Continuînd să pună în centrul politicii sale industrializarea 

socialistă, Partidul Comunist Român a dat orientarea spre 

concentrarea principalelor mijloace materiale și resurse naturale ale 

țării în acest scop. Din cele 211 miliarde lei investiții făcute în anii 

1960–1965 din fondurile statului și ale organizațiilor cooperatiste în 

economia națională, 49,5% au fost afectate industriei, 19,6% 

agriculturii, 9,4% transporturilor și telecomunicațiilor, 11% în 

scopuri social-culturale. În vederea asigurării dezvoltării cu 

prioritate a producției de mijloace de producție, 89% din investițiile 

industriale au fost alocate acestei producții. 

Eforturile și mijloacele materiale au fost orientate spre 

obiective mari, cu caracter productiv, construite la un nivel tehnic 

ridicat, spre scurtarea termenelor de punere în funcțiune și 

realizarea întregii capacități. 

Industria și-a afirmat tot mai mult rolul de ramură 

conducătoare a economiei naționale; ponderea ei în venitul 

național a crescut de la 41 la sută în 1959 la 48 la sută în 1965. 

Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale globale 

în anii 1960–1965 a fost de 14,5%, față de circa 13% cît fusese 

planificat inițial. Ca urmare, în 1965, față de 1938, volumul 

producției industriale a fost de 9,5 ori mai mare. Ritmurile medii 

anuale cele mai înalte în cursul șesenalului au fost înregistrate de 

ramurile hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii economii naționale și 
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înzestrarea ei cu tehnica modernă: producția de energie electrică, 

industria siderurgică, construcția de mașini, industria chimică. 

Puterea instalată a grupurilor electrogene era în 1965 de 3 500 000 

kW, față de numai 501 000 kW în 1938, producția de fontă era de 

2 milioane tone, față de 133 000, producția de oțel de 3 300 000 tone, 

față de 284 000 etc. 

Paralel, în cursul șesenalului a crescut și producția bunurilor 

de consum: a industriei ușoare — de peste 2 ori, iar a celei 

alimentare — de 1,8 ori. 

Prioritatea acordată dezvoltării industriei grele a determinat 

importante schimbări calitative în structura producției. A continuat 

diversificarea ramurilor și subramurilor industriale, s-a lărgit gama 

produselor fabricate și s-a îmbunătățit continuu calitatea lor. Industria 

constructoare de mașini a introdus în fabricație, în perioada 1960–

1965, circa două mii de noi tipuri de mașini, utilaje și instalații. A 

început pentru prima dată în România fabricația pe scară industrială a 

unor noi produse ca: aluminiu, cauciuc sintetic, noi sortimente de 

oțeluri aliate superioare, de mase plastice, de fire și fibre sintetice, noi 

sorturi de ciment, precum și o gamă variată de bunuri de consum. 

Progresul tehnic continuu a sporit capacitatea industriei de a 

valorifica la nivel superior resursele naturale ale țării. Au fost 

înregistrate progrese în aplicarea în industrie a științei, în 

dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice. Continuînd și 

dezvoltînd tradițiile progresiste ale științei românești, oamenii de 

știință din țara noastră au obținut realizări importante, cunoscute și 

apreciate și peste hotarele patriei. Totodată, în organizarea și 

orientarea muncii de cercetare au existat și lipsuri, din care cauză 

domenii științifice de deosebită importanță, ca energetica, 

construcțiile de mașini, electronica etc., nu s-au dezvoltat 

corespunzător cerințelor actuale. 

Introducerea tehnicii noi, perfecționarea proceselor de 

producție, ridicarea calificării cadrelor au determinat o sporire în 

1965 a productivității muncii cu circa 63% față de 1959 și o 

reducere a prețului de cost cu peste 18%. 

Cooperativizarea și întărirea bazei tehnico-materiale a 

agriculturii au creat condiții pentru avîntul continuu al acestei 
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importante ramuri a economiei. Agricultura a fost înzestrată cu noi 

mijloace tehnice, lărgindu-se an de an mecanizarea muncilor 

agricole și asigurîndu-se extinderea agrotehnicii moderne. La 

sfîrșitul anului 1965 existau în agricultură circa 81 000 de tractoare 

fizice, revenind un tractor la 122 ha suprafață arabilă. Dezvoltarea 

învățămîntului de specialitate și folosirea mai judicioasă a cadrelor 

existente au creat posibilitatea ca toate gospodăriile agricole de stat 

și cooperativele agricole de producție să dispună de specialiști cu 

studii superioare și medii. 

Producția agricolă a crescut, asigurînd aprovizionarea 

industriei cu materii prime agricole și a populației cu produse 

agro-alimentare, crearea rezervelor de stat, precum și a unor 

disponibilități pentru export. 

Cu toate acestea, pe ansamblul agriculturii sarcinile de 

producție prevăzute de Congresul al VIII-lea al partidului nu au fost 

realizate în întregime, datorită în primul rînd faptului că ritmul de 

creștere planificat nu a fost corelat cu baza tehnico-materială; de 

asemenea nu au fost îndeplinite total sarcinile în domeniul 

chimizării, irigărilor și mecanizării lucrărilor. 

În domeniul transporturilor a fost dusă o amplă activitate 

de modernizare a rețelei feroviare, rutiere, navale și aeriene, ceea 

ce, pe fondul progresului economic general al țării, a avut drept 

consecință sporirea masivă a traficului de mărfuri. 

Ca urmare a dezvoltării economiei naționale, a diversificării 

producției și ridicării sistematice a calității mărfurilor, volumul 

comerțului exterior al țării a sporit în 1965 de peste 2 ori față de 

1959. 

Dezvoltarea economiei naționale a asigurat în anii șesenalului 

o creștere cu aproape 65% a venitului național. Numărul salariaților 

în economia națională a sporit cu 1 250 000, ajungînd la 4,3 

milioane. În aceeași perioadă, salariul real a crescut cu 35%. A 

sporit puterea de cumpărare a populației de la orașe și sate, găsindu-

și expresia în creșterea cu 88% a desfacerilor de mărfuri prin 

comerțul socialist. Au fost date în folosință din fondurile statului 

aproape 270 000 apartamente. A fost generalizat învățămîntul de 8 

ani, iar gratuitatea manualelor școlare a fost extinsă din 1965 și la 
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elevii din învățămîntul mediu. Învățămîntul de toate gradele este 

complet gratuit. 

Rezultatele obținute în toate domeniile construcției socialiste 

sînt indisolubil legate de politica partidului, de creșterea continuă a 

rolului lui conducător în viața economică, socială și culturală. 

În perioada istorică dată, Partidul Comunist Român, ținînd 

seama de legile obiective care acționează în societate, de nevoile 

vieții economice și sociale, a desfășurat o bogată activitate 

teoretică și practică, îndreptată spre analiza problemelor 

fundamentale ale desăvîrșirii construcției socialismului și 

mobilizarea maselor la înfăptuirea sarcinilor trasate. În plenarele 

sale, Comitetul Central al partidului a examinat fenomenele 

complexe social-economice, a acordat o atenție deosebită 

dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului, perfecționării 

formelor și metodelor practice de conducere a economiei, 

concentrînd forțele spre atingerea obiectivelor stabilite. 

Organele și organizațiile de partid și-au îmbunătățit stilul și 

metodele de muncă, reușind să cuprindă variatele aspecte ale 

construcției socialiste, să rezolve cu mai multă competență 

problemele pe care le ridică viața. 

O activitate susținută a desfășurat partidul în vederea înarmării 

membrilor săi cu învățătura marxist-leninistă, cu cunoașterea 

obiectivelor fundamentale ale politicii sale. Dezbaterea, de către 

comuniști a documentelor de partid privind unele probleme de bază 

ale politicii interne și internaționale, ale mișcării comuniste 

contemporane, a contribuit la ridicarea nivelului activității ideologice. 

În cadrul învățămîntului de partid au fost utilizate forme de studiu 

mai variate, potrivit preocupărilor și necesităților de pregătire a 

diferitelor categorii de oameni ai muncii. Întreaga activitate 

ideologică a contribuit la însușirea liniei politice a P.C.R. de către 

membrii de partid și masele largi ale oamenilor muncii, la creșterea 

capacității partidului de a rezolva sarcinile construcției socialiste. 

S-a întărit continuu unitatea politică, organizatorică a 

partidului, s-au lărgit și adîncit legăturile lui cu poporul. Plenara 

C.C. al P.C.R. din 14–15 aprilie 1965, analizînd compoziția socială 

și națională a partidului, munca de cadre, activitatea organelor și 
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organizațiilor de partid pentru întărirea rîndurilor partidului a 

constatat creșterea numărului de membri de partid în principialele 

sectoare de activitate economică, socială și culturală. În importante 

ramuri ale industriei, ca siderurgie, mine, petrol, energie electrică și 

termică, construcții de mașini, numărul comuniștilor reprezenta 30–

32% față de numărul muncitorilor, iar la sate sporise de două ori 

față de 1962. Din efectivul total al partidului 44,6% erau muncitori, 

32,98% țărani, iar 22,86% intelectuali și alte categorii. Majoritatea 

covîrșitoare a membrilor de partid își desfășurau activitatea în 

sectoarele hotărîtoare ale producției bunurilor materiale. A sporit de 

peste două ori în această perioadă numărul membrilor de partid din 

rîndurile intelectualilor. În partid au fost primiți noi oameni de 

știință, cultură și artă de mare prestigiu, valoroase cadre inginerești 

din industrie și agricultură. Aceasta a contribuit la creșterea 

competenței organizațiilor de partid în rezolvarea problemelor 

tehnico-științifice ale producției, în dezvoltarea activității în 

domeniul științei, artei și culturii. De asemenea, compoziția 

națională a partidului reflecta compoziția națională a țării. Din 

totalul comuniștilor 87,33% erau români, 9,28% maghiari și 3,39% 

germani, sîrbi și alte naționalități. 

Partidul Comunist Român, unind în rîndurile sale cei mai 

buni fii ai poporului— muncitori, țărani, intelectuali — număra în 

iulie 1965 peste 1 450 000 de membri. Fiecare al zecelea cetățean 

major al țării era membru de partid. 

Aplicarea principiului conducerii și al muncii colective a dus 

la dezvoltarea activității și inițiativei comuniștilor, la ridicarea 

gradului lor de participare în rezolvarea problemelor fundamentale 

ale politicii partidului, la sporirea puterii sale de mobilizare și 

capacității organizatorice. Linia politică a partidului, cele mai 

importante hotărîri și măsuri au fost elaborate în colectiv, dezbătute 

larg cu membrii de partid, cu masele de oameni ai muncii. 

O latură importantă a muncii partidului a constituit-o 

îndrumarea activității organizațiilor de masă și obștești — sindicate, 

U.T.C., organizații de femei — stimularea și dezvoltarea formelor 

de atragere a oamenilor muncii la rezolvarea problemelor privind 

construcția economică, de stat și social-culturală. 
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În elaborarea problemelor conducerii economiei, a 

măsurilor pentru propășirea continuă a țării, partidul — pornind 

de la adevărul verificat de viață că problemele pe care le ridică 

făurirea socialismului nu pot fi soluționate fără participarea celor 

mai largi mase la construcția economică și socială — se sfătuiește 

cu masele populare, consultă specialiștii, activiștii de partid și de 

stat, alți oameni ai muncii. În aceasta constă de fapt însăși esența 

democrației noastre socialiste, superioritatea orînduirii noastre. 

Discutarea cu întregul popor a principalelor probleme ale 

construcției socialiste sudează tot mai puternic legăturile dintre 

partid și mase, contribuie la maturizarea politică și ideologică a 

oamenilor muncii Pe această bază partidul pune în valoare 

experiența și gîndirea colectivă a maselor, înțelepciunea acestora, 

hotărîrile adoptate fiind rodul gîndirii și muncii colective a 

conducerii partidului și statului, a activiștilor de partid și de stat, a 

maselor largi de oameni ai muncii. 
 
 

DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA POZIȚIA P.C.R. ÎN 

PROBLEMELE MIȘCĂRII COMUNISTE ȘI 

MUNCITOREȘTI INTERNAȚIONALE 
 

Partidul Comunist Român a continuat să dezvolte legăturile 

sale cu partidele comuniste și muncitorești frățești din întreaga 

lume. Concomitent, el a acționat pentru strîngerea relațiilor cu 

mișcările socialiste și alte organizații și forțe progresiste din țările 

capitaliste și din țările care și-au asigurat de curînd independența. 

Convorbirile, schimburile de experiență pe care le-a avut cu 

partide comuniste și muncitorești din țările socialiste și din țările 

capitaliste au contribuit la mai buna cunoaștere reciprocă, la 

întărirea unității dintre partidele frățești. Solidaritatea și unitatea 

clasei muncitoare, a partidelor comuniste și muncitorești 

constituie un factor de importanță primordială în lupta pentru 

interesele vitale ale popoarelor. 

În ultimii ani în mișcarea comunistă și muncitorească 

mondială au apărut deosebiri de vederi asupra unor probleme 
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fundamentale ale liniei generale a mișcării comuniste, cît și 

asupra normelor de relații dintre partidele comuniste. 

Partidul Comunist Român s-a pronunțat chiar de la început 

pentru rezolvarea problemelor divergente potrivit normelor și 

principiilor marxist-leniniste de relații între partidele comuniste și 

țările socialiste. 

Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 15–22 aprilie 1964 a 

adoptat Declarația cu privire la poziția Partidului Comunist Român 

în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale. 

Declarația se caracterizează printr-o analiză științifică riguroasă a 

unor probleme fundamentale ale evoluției lumii contemporane, ale 

dezvoltării sistemului mondial socialist și mișcării comuniste 

internaționale. 

Relevînd diversitatea de condiții, determinată de nivelul 

dezvoltării social-economice, de particularitățile istorice și naționale 

ale țărilor în care-și desfășoară activitatea partidele comuniste, 

Declarația arată că în aceste împrejurări este posibil să apară deosebiri 

de vederi în legătură cu problemele căilor cuceririi puterii politice, cu 

formele și metodele de aplicare a tezelor generale ale marxism-

leninismului pentru rezolvarea sarcinilor concrete ale construcției 

socialismului, cu unele probleme ale colaborării dintre state. 

Dată fiind marea deosebire a condițiilor în care activează 

partidele comuniste, problemele care stau în fața fiecărui partid 

comunist exclud posibilitatea rezolvării lor de către un organ suprem 

de conducere a întregii mișcări comuniste. Un asemenea organ, prin 

însuși faptul existenței sale, ar impune partidelor comuniste și 

muncitorești forme și metode de activitate care ar aduce serioase 

daune partidelor și luptei revoluționare din diferite țări. 

Experiența istorică demonstrează că cel mai bine cunosc 

realitățile social-economice și politice, raportul și dispozitivul 

forțelor de clasă dintr-o țară sau alta, partidul comunist, forțele 

patriotice din țara respectivă. Numai elaborîndu-și linia strategică și 

tactică corespunzător condițiilor și particularităților țării respective, 

clasa muncitoare și partidul său din acea țară pot asigura succesul 

revoluției proletare, al construcției socialismului. Complexitatea 

proceselor revoluționare cere partidelor comuniste să stăpînească în 
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orice moment toate formele de luptă, precum și capacitatea de a le 

înlocui rapid, potrivii schimbărilor ce intervin în desfășurarea 

evenimentelor. De aceea elaborarea strategiei și tacticii, a liniei 

politice, alegerea sau schimbarea formelor și metodelor construcției 

socialiste, care să corespundă cel mai bine condițiilor și 

particularităților concrete, cerințelor fiecărei țări, constituie un 

atribut al fiecărui partid marxist-leninist, un drept suveran al fiecărui 

stat socialist, ele neputînd constitui obiectul vreunei dispute; fiecare 

partid — se subliniază în Declarație — este răspunzător în fața 

clasei muncitoare căreia îi aparține, a propriului popor. 

Construirea socialismului reprezintă expresia voinței fiecărui 

popor, a intereselor și aspirațiilor sale vitale. Prin aceasta, 

contribuind la mersul general al omenirii spre socialism, el își 

îndeplinește o sarcină națională și în același timp internațională. 

În același timp, Partidul Comunist Român consideră că atunci 

cînd viața scoate la iveală la un moment dat neconcordanțe de 

vederi în mișcarea comunistă cu privire la unele probleme ale 

dezvoltării sociale contemporane, care privesc toate partidele 

comuniste și muncitorești, aceasta nu trebuie să afecteze raporturile 

dintre ele. Dat fiind că precumpănitoare sînt interesele și scopurile 

superioare ce unesc partidele comuniste sub steagul marxism-

leninismului și internaționalismului proletar, P.C.R. subliniază că 

analizarea în spirit constructiv, de respect și înțelegere reciprocă, a 

deosebirilor de vederi, discutarea tuturor problemelor divergente de 

la partid la partid, pot crea o bază trainică asigurării și consolidării 

unității mișcării comuniste și muncitorești. Declarația plenarei C.C. 

al P.C.R. din aprilie 1964 relevă că o importanță hotărîtoare pentru 

restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești are 

respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre 

partide, a principiilor independenței, egalității în drepturi, 

neamestecului în treburile interne și internaționalismului proletar. 

Esențial pentru realizarea și întărirea unității, pentru soluționarea 

justă a problemelor divergente este respectarea strictă a principiului 

potrivit căruia toate partidele marxist-leniniste sînt egale în drepturi, 

a ne imixtiunii în treburile interne ale altor partide, a dreptului 

exclusiv al fiecărui partid de a-și rezolva problemele politice și 
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organizatorice, de a-și desemna conducerea, de a-și orienta membrii 

asupra problemelor politicii interne și internaționale. Amestecul în 

treburile interne ale altui partid nu poate decît să dăuneze intereselor 

unității mișcării comuniste mondiale. 

În lumea contemporană au loc mari prefaceri economico-

sociale. Înțelegerea acestor prefaceri, a legilor obiective care le 

guvernează și desprinderea unor concluzii politice juste cer o 

analiză științifică profundă a evenimentelor; ea nu se poate face prin 

comparații mecanice cu situații de acum 50–60 de ani, sau 

recurgîndu-se la citate din clasici. De asemenea, nimeni nu poate 

pretinde în mod serios că are dreptul sau capacitatea de a spune 

ultimul cuvînt în interpretarea fenomenelor sociale. Dezvoltarea 

continuă a științelor sociale, a teoriei marxist-leniniste, 

corespunzător noilor condiții economice, sociale și istorice, are 

nevoie de un climat științific, de schimb liber de păreri, de cercetări 

și căutări și nu de calificări și etichetări împotriva oricărei păreri noi, 

etichetări care duc la frînarea gîndirii creatoare marxiste, la 

împiedicarea mersului înainte al mișcării comuniste și muncitorești. 

Declarația plenarei din aprilie 1964 exprimă convingerea 

P.C.R. că unitatea în principalele probleme ale dezvoltării poate 

și trebuie să fie înfăptuită, dacă partidele frățești vor căuta cu 

perseverență și răbdare căile de înțelegere reciprocă și de 

apropiere a pozițiilor, pe baza normelor fundamentale marxist-

leniniste ale relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești. 

Deasupra oricăror divergențe, a deosebirilor de vederi, stau 

legăturile care unesc partidele comuniste și muncitorești și anume: 

țelurile comune ale cuceririi puterii de către clasa muncitoare, ale 

victoriei socialismului și comunismului în întreaga lume; lupta 

comună împotriva imperialismului, pentru interesele vitale și 

drepturile democratice ale maselor populare, împotriva 

colonialismului sub toate formele sale, pentru eliberarea națională a 

popoarelor; țelul comun al statornicirii unei păci trainice în lume, ca 

sarcină vitală a întregii omeniri; internaționalismul proletar, 

solidaritatea internaționalistă de clasă; răspunderea istorică față de 

proletariatul internațional și față de oamenii muncii de pretutindeni; 

ideologia comună, învățătura marxist-leninistă. Aceste legături sînt 
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infinit mai puternice decît orice deosebiri de vederi, ele constituind 

fundamentul trainic al unității mișcării comuniste și muncitorești 

mondiale. 

Politica externă a Partidului Comunist Român și a statului 

român s-a caracterizat prin preocuparea pentru întărirea continuă a 

colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, precum și pentru 

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu celelalte state ale lumii, 

indiferent de sistemul lor social-politic. P.C.R. consideră că aceasta 

este una din căile spre întărirea încrederii și colaborării între popoare. 

Stricta respectare a principiilor de bază ale relațiilor de tip 

nou dintre țările socialiste — independența și suveranitatea 

națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, 

avantajul reciproc —, se subliniază în Declarație, constituie condiția 

primordială a unității și coeziunii acestor țări. Ea constituie o 

obligație de cea mai mare însemnătate nu numai națională, ci și 

internațională a partidelor comuniste din țările socialiste, deoarece 

relațiile dintre aceste țări exercită o puternică atracție pe arena 

mondială, constituie un factor mobilizator în lupta oamenilor muncii 

din țările capitaliste și din noile state independente. 
 
 

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN. PROCLAMAREA REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA 
 

Intre 19—24 iulie 1965 a avut loc în București Congresul al 

IX-lea al partidului*. De la începutul său, Congresul a hotărît ca 

partidul să poarte denumirea de Partidul Comunist Român, ca 

expresie a dezvoltării istorice și a trăsăturilor lui caracteristice, a 

etapei actuale de dezvoltare a țării și scopului final — construirea 

societății comuniste.  

 
* La congres au participat 1 359 delegați cu drept de vot deliberativ, 

reprezentînd 1 221 877 membri de partid și 209 delegați cu drept de vot 

consultativ, reprezentînd 189 189 candidați de partid. Au participat de 

asemenea ca invitați reprezentanți ai 57 de partide comuniste și muncitorești 

frățești și ai altor partide democratice. 
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Congresul a dezbătut și aprobat: Raportul Comitetului 

Central cu privire la activitatea partidului în perioada dintre 

Congresul at VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R. (raportor 

tovarășul Nicolae Ceaușescu); Raportul Comisiei Centrale de 

Revizie (raportor tovarășul Constantin Pîrvulescu); Raportul 

asupra Directivelor privind planul de dezvoltare a economiei 

naționale pe perioada 1966–1970 (raportor tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer); Raportul asupra Directivelor privind planul de dezvoltare 

a energeticii pe perioada 1966–1970 (raportor tovarășul Chivu 

Stoica) și Raportul asupra proiectului Statutului Partidului 

Comunist Român (raportor tovarășul Gheorghe Apostol). 

În documentele Congresului au fost examinate profund 

științific o serie de probleme de bază, teoretice și practice, ale 

construcției socialiste. Intre acestea figurează: necesitatea obiectivă 

a continuării industrializării socialiste, în condițiile revoluției 

tehnico-științifice contemporane, ale existenței și dezvoltării în 

lume a sistemului socialist mondial; locul și rolul industriei în 

făurirea unei economii socialiste moderne, multilateral dezvoltate 

și consecințele social-economice, interne și internaționale, ale 

industrializării socialiste; dezvoltarea intensivă și multilaterală a 

agriculturii; creșterea rolului conducător al partidului; evoluția 

statului socialist și creșterea rolului acestuia în viața socială; 

evoluția și înflorirea națiunii în condițiile socialismului. 

Congresul a stabilit programul dezvoltării multilaterale a 

țării în noua etapă istorică. El a hotărît direcțiile de dezvoltare a 

României în următorii cinci ani, în vederea continuării pe o 

treaptă superioară a operei de desăvîrșire a construcției 

socialiste. 

S-a subliniat că și în viitor în centrul politicii partidului 

rămîne industrializarea țării, dezvoltarea cu precădere a industriei 

grele, în special a industriei constructoare de mașini, fără de care 

nu sînt posibile ridicarea patriei la un grad înalt de civilizație și 

bunăstare, înaintarea spre comunism. 

Relevînd profunda semnificație de ordin principial a acestui 

obiectiv, raportul Comitetului Central a subliniat că 

industrializarea determină creșterea impetuoasă a forțelor de 
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producție, dezvoltarea continuă a bazei tehnice materiale a 

socialismului, introducerea pe scară largă a progresului tehnic în 

toate domeniile producției materiale, sporirea productivității 

muncii sociale, înflorirea orașelor, transformarea acestora în 

puternice centre economice și culturale. Industrializarea asigură 

mecanizarea și chimizarea producției agricole, pentru valorificarea 

superioară a acesteia, creează condiții în vederea lichidării 

rămînerii în urmă de secole a satului față de oraș. În aceiași timp, 

industrializarea în ritm susținut a țării atrage în sectoarele 

industriale și în celelalte sectoare neagricole marea majoritate a 

populației active, aceasta fiind o premisă a desăvîrșirii construcției 

socialiste și a creării condițiilor pentru trecerea la comunism. 

Viața a confirmat pe deplin justețea politicii partidului nostru 

de industrializare socialistă, bazată pe aplicarea creatoare a 

învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete din România și 

sprijinită pe forțele poporului român. Experiența țării noastre, ca și 

istoria dezvoltării societății omenești, demonstrează că 

industrializarea este singura cale care duce spre progres și 

civilizație, spre ridicarea standardului de viață, asigură în fapt 

independența și suveranitatea națională. 

S-au prevăzut sarcini și măsuri legate de întărirea în 

continuare a poziției industriei ca ramură conducătoare în ansamblul 

economiei, de asigurarea valorificării raționale și eficiente a 

resurselor țării, introducerea în circuitul economic a noi materii 

prime, dezvoltarea bazei energetice în cadrul programului de 

perspectivă de 10 ani, a siderurgiei și construcției de mașini, 

industriei chimice etc. 

O preocupare de prim ordin, în toate ramurile economiei 

naționale, va trebui să fie în cursul noului plan cincinal acțiunea de 

îmbunătățire sistematică a calității produselor, de ridicare 

necontenită a productivității muncii, de reducere a prețului de cost și 

a cheltuielilor de circulație, pentru a putea asigura sporirea 

acumulărilor, și, pe această cale, a unui ritm susținut de înaintare a 

producției și ridicarea nivelului de trai. Toate aceste schimbări 

calitative sînt nemijlocit legate de promovarea progresului tehnic în 

toate sectoarele industriale, orientare ce va ocupa și în viitor un loc 
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principal în politica partidului. Congresul a trasat sarcini importante 

privitoare la ridicarea calificării muncitorilor și tehnicienilor, 

perfecționarea pregătirii inginerilor în pas cu introducerea tehnicii 

noi în economie, cu progresul științifico-tehnic. 

În domeniul agriculturii. Congresul a prevăzut un complex de 

măsuri și hotărîri menite să asigure dezvoltarea intensivă și 

multilaterală a acesteia, creîndu-se condiții și mai bune pentru 

încadrarea ei armonioasă în procesul dezvoltării economice 

generale. Directivele Congresului prevăd mobilizarea susținută a 

rezervelor și posibilităților existente în această ramură, prin 

accentuarea eforturilor de înzestrare tehnică-materială și 

consolidarea și extinderea rezultatelor pozitive obținute în 

dezvoltarea gospodăriilor agricole de stat și a cooperativelor 

agricole de producție, în scopul creșterii producției agricole. Pînă în 

1970 urmează să fie rezolvate în linii generale problemele 

mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii — factori 

esențiali în modernizarea și sporirea producției agricole. 

Totodată, Congresul a acordat o mare importanță perfecționării 

relațiilor de producție din agricultură. A fost subliniată necesitatea 

preocupării pentru continua întărire economico-organizatorică a 

cooperativelor agricole de producție, pentru lărgirea democrației lor 

interne, ca și necesitatea creării unor organe intercooperatiste — 

uniuni raionale, regionale și un organ central, menit să coordoneze 

eforturile în scopul sporirii producției și al efectuării unor acțiuni 

economice comune (îmbunătățiri funciare, aprovizionare, prelucrarea 

și valorificarea produselor etc.). A fost pusă problema necesității 

elaborării unui nou statut al cooperativelor agricole de producție, care 

să corespundă condițiilor actuale de dezvoltare. 

Ținînd seama de cerințele revoluției tehnico-științifice 

contemporane, Congresul a trasat ca un obiectiv important 

introducerea largă în toate ramurile producției materiale a celor mai 

noi cuceriri ale științei și tehnicii, creșterea contribuției științei la 

dezvoltarea economiei, a întregii societăți, perfecționarea continuă a 

învățămîntului de toate gradele. S-a subliniat necesitatea 

îmbunătățirii sistemului de organizare a cercetărilor științifice, a 

concentrării cadrelor și mijloacelor materiale spre obiectivele de cea 
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mai mare însemnătate și eficiență. În vederea acestui scop s-a relevat 

necesitatea creării, pe lîngă Consiliul de Miniștri, a Consiliului 

Național al Cercetării Științifice, organ avînd sarcina să elaboreze 

direcțiile de orientare și programul viitor de cercetare științifică și de 

pregătire a cadrelor, să asigure conducerea întregii activități de 

cercetare științifică. 

La Congres s-a acordat atenție necesității îmbunătățirii 

continue a formelor și metodelor folosite în conducerea și 

planificarea economiei, corespunzător nivelului de dezvoltare 

economică și sarcinilor etapei actuale. S-a precizat însă că nu-i 

vorba de o modificare a principiilor organizării și planificării 

economiei naționale, întrucît experiența de pînă acum a dovedit 

viabilitatea și eficiența acestora în condițiile țării noastre. 

Centralismul democratic va rămîne în continuare principiul 

fundamental de organizare a activității economice. Întărind continuu 

rolul organelor centrale în ce privește stabilirea cadrului general de 

dezvoltare a economiei, este necesar totodată să fie dezvoltată 

neîncetat, pe toate treptele, inițiativa creatoare a oamenilor muncii, a 

întreprinderilor și a organelor locale, deschizîndu-se un cîmp tot mai 

larg de activitate spiritului gospodăresc al maselor. 

Exercitîndu-și rolul conducător în toate domeniile vieții 

sociale, Partidul Comunist Român privește conducerea și 

planificarea economiei drept un domeniu în care se îmbină într-un 

grad înalt economicul și politicul. Aceasta, este adevărat, nu numai 

în ce privește determinarea liniilor fundamentale politice-economice 

de perspectivă, ci și în ce privește aspectele concrete ale muncii de 

planificare, cum ar fi stabilirea proporțiilor între fondul de 

acumulare și fondul de consum și alte aspecte ale acestei activități. 

Preocuparea partidului de a aduce îmbunătățiri formelor și 

metodelor de conducere și planificare a economiei exprimă grija sa 

permanentă de a sesiza la timp și eficace problemele caracteristice 

fiecărei etape, pentru a le da soluția cea mai potrivită. 

Avîntul economiei, sporirea productivității muncii sociale vor 

duce la creșterea venitului național. Pe această bază vor spori 

sistematic salariile reale, pensiile, veniturile țărănimii. De asemenea 

va continua îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin construirea în 
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proporții crescute, din fondurile statului, a noi locuințe și sporirea 

confortului acestora, ca și prin trecerea la acțiunea de sistematizare a 

satelor. S-a prevăzut intensificarea măsurilor de ocrotire a sănătății, 

dezvoltarea așezămintelor de cultură, a învățămîntului etc. Întregul 

program de dezvoltare a economiei și culturii urmărește ridicarea 

nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. 

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român s-a 

ocupat pe larg de problemele construcției de partid, luînd și în 

acest domeniu măsuri de mare însemnătate, menite să ducă la 

creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate 

sferele vieții sociale. În acest sens o importanță deosebită are 

adoptarea noului statut al partidului. Acesta sintetizează 

experiența dobîndită de partid în decursul anilor, ține seama de 

schimbările petrecute în viața partidului și a societății noastre, de 

noile condiții istorice și de stadiul actual al luptei pentru 

desăvîrșirea construcției socialiste. 

Prevederile noului statut oglindesc exigențele crescînde pe 

care partidul le are față de înaltul titlu de membru al partidului. 

Lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, slujirea cu devotament 

a patriei socialiste, îndeplinirea exemplară a sarcinilor politice, 

profesionale și obștești, apărarea fermă a unității și purității 

rîndurilor partidului sînt îndatoriri de prim ordin ale comuniștilor. 

Drepturile membrilor de partid sînt menite să asigure participarea 

activă a fiecărui comunist la elaborarea hotărîrilor și la stabilirea 

măsurilor pentru aplicarea acestor hotărîri. 

Prin noul statut s-a desființat stagiul de candidat de partid. 

Această măsură a avut în vedere transformările radicale petrecute 

în structura societății noastre, experiența politică dobîndită de 

organizațiile de partid, legăturile lor strînse cu masele, ceea ce le 

permite să cunoască la locul de muncă pe cei ce solicită primirea în 

partid. 

Congresul a trasat organelor și organizațiilor de partid 

sarcina să asigure în continuare primirea în partid a celor mai buni 

muncitori, țărani, intelectuali, să intensifice activitatea de educație 

partinică a comuniștilor. El a hotărît ca membrilor de partid care în 

anii regimului burghezo-moșieresc au desfășurat activitate 
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permanentă în mișcarea revoluționară fără a fi fost atunci membri 

de partid și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de 

clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării lor 

în mișcarea revoluționară. În aceasta și-a găsit expresia prețuirea 

pe care partidul și poporul o dau tuturor celor ce au luptat în 

ilegalitate, și-au dat contribuția la eliberarea țării, la înfăptuirea 

revoluției și construirea socialismului. De asemenea, membrilor de 

partid care au făcut parte din fostul partid social-democrat și din 

cel socialist în anii vechiului regim li s-a recunoscut vechimea în 

partid de la data înscrierii lor în aceste partide. 

Centralismul democratic — principiul călăuzitor al 

organizării și activității partidului — a fost dezvoltat și îmbogățit în 

statutul adoptat de Congres. Acesta stabilește că organele de partid 

își desfășoară activitatea pe baza principiului muncii colective, 

principiu suprem al conducerii de partid. Ca o expresie a aplicării 

acestuia, statutul prevede că un membru de partid nu poate deține 

decît o funcție de conducere politică ce necesită o activitate 

permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat. 

Ocupîndu-se de activitatea ideologică a partidului, 

Congresul a relevat că sarcina principală în acest domeniu este de 

a asigura înarmarea membrilor de partid și a maselor populare cu 

ideile marxism-leninismului, cu linia politică a partidului în 

problemele interne și internaționale, în vederea mobilizării lor la 

realizarea îndatoririlor ce le revin. S-a subliniat totodată 

necesitatea de a se acorda atenție educării comuniștilor și a 

maselor largi în spiritul tradițiilor glorioase ale partidului, ale 

clasei muncitoare și poporului. 

Orientînd spre stimularea muncii creatoare în domeniul 

teoriei — potrivit adevărului că marxismul este o știință vie, care 

se îmbogățește necontenit prin sintetizarea experienței istorice și 

concluziilor dezvoltării sociale —, spre elaborarea științifică a 

problemelor dezvoltării societății noastre și asigurarea unității 

strînse între munca ideologică-teoretică și practica construcției 

socialiste, Congresul a atras în același timp atenția asupra 

necesității apărării purității ideologice, împotriva deformărilor 

reformiste, revizioniste, dogmatice sau de orice altă natură. O 
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cerință a adîncirii cunoașterii științifice, a dezvoltării gîndirii 

teoretice este desfășurarea unor largi dezbateri, schimburi și 

confruntări de opinii, pe temelia concepției despre lume a 

proletariatului, ostilă închistării și rigidității în gîndire. 

În domeniul cercetărilor istorice a fost trasată sarcina 

aprofundării, de pe pozițiile materialismului istoric, a celor mai 

importante evenimente din istoria țării și a poporului român, 

oglindindu-se faptele în mod obiectiv, în conformitate cu 

realitatea. Istoria trebuie să prezinte întregul proces al luptei 

revoluționare în complexitatea sa, să înfățișeze luptele așa cum s-

au petrecut ele, corespunzător adevărului vieții. Valoarea unei 

istorii cu adevărat științifice constă în înfățișarea obiectivă a 

faptelor, în interpretarea lor justă. 

A fost reliefată necesitatea elaborării științifice a istoriei 

Partidului Comunist Român, în legătură strînsă cu realitățile 

politice, economice și sociale ale fiecărei etape de dezvoltare a 

României — operă menită să contribuie substanțial la educarea 

membrilor partidului, a tinerei generații, a întregului popor în 

spiritul tradițiilor mișcării revoluționare din țara noastră. 

Congresul al IX-lea al partidului a caracterizat trăsăturile 

principale ale proiectului noii Constituții, întocmit de Comisia 

constituțională, cu consultarea și participarea largă a unui mare 

număr de cadre de partid și de stat, de oameni de știință și supus 

dezbaterii populare. 

Îndeplinind rolul de adunare constituantă, Marea Adunare 

Națională a dezbătut și adoptat, la 21 august 1965, noua 

Constituție a țării. O dată cu aceasta statul român a luat 

denumirea de Republica Socialistă România, corespunzătoare 

stadiului actual de dezvoltare a țării. 

Constituția proclamă Republica Socialistă România drept 

stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent 

și unitar, al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil. Ea 

consacră rolul clasei muncitoare de clasă conducătoare a 

societății, rolul alianței muncitorești-țărănești ca temelie a puterii 

poporului și a orînduirii socialiste, și rolul Partidului Comunist 

Român de forță politică conducătoare a întregii societăți. 
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Sînt consfințite statornicirea relațiilor de producție 

socialiste în toate sectoarele vieții economice, rolul hotărîtor al 

proprietății socialiste de stat și rolul de seamă al proprietății 

cooperatiste în dezvoltarea economică, este garantată proprietatea 

personală a țăranilor cooperatori, în conformitate cu statutul 

cooperativelor agricole de producție. 

Noua Constituție consemnează creșterea rolului statului 

socialist în etapa actuală, procesul adîncirii democrației socialiste, 

principiul conducerii colective în activitatea tuturor organelor de 

stat, drepturile și libertățile poporului. Ea proclamă și garantează 

egalitatea deplină în drepturi a cetățenilor tării, fără deosebire de 

naționalitate sau rasă. 

Privită în ansamblu, Constituția României socialiste 

reflectă întruchiparea aspirațiilor de libertate ale celor ce 

muncesc, ea reprezintă Carta libertății și suveranității naționale, a 

înfloririi națiunii socialiste, a egalității depline în drepturi pentru 

toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, a afirmării 

multilaterale a demnității și personalității omului, constructor al 

socialismului, făuritor conștient al propriei sale istorii. 

Documentele Congresului al IX-lea al partidului și 

Raportul la proiectul de Constituție enunță teze de o deosebită 

valoare principială cu privire la evoluția națiunii și a statului în 

socialism. În opoziție cu diferite teorii contemporane cosmopolite 

cu privire la pretinsul caracter perimat al națiunii și al 

suveranității naționale, la necesitatea „integrării”. Congresul al 

IX-lea al P.C.R. a reliefat că „națiunea și statul vor continua să 

constituie încă multă vreme baza dezvoltării socialiste”. Aceste 

aprecieri ale partidului dezvăluie trăsăturile fundamentale ale 

evoluției națiunilor în epoca contemporană, ale transformărilor pe 

care le cunosc națiunea și relațiile dintre națiuni în condițiile 

trecerii la socialism, direcțiile de bază ale dezvoltării națiunii în 

orînduirea socialistă. 

Națiunea, ca formă istorică de comunitate umană, departe de 

a fi depășită, găsește abia în socialism condiția deplinei ei afirmări 

și dezvoltări, condiția materializării întregii ei capacități. În 

orînduirea socialistă, în care nu mai există clase și grupuri cu 
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interese opuse, se manifestă în plinătatea lor comunitatea reală de 

interese economice, cultura socialistă comună a tuturor cetățenilor 

ce locuiesc pe același teritoriu. În aceste condiții, rolul națiunii în 

procesul general al societății se ridică pe o treaptă nouă; națiunea 

socialistă asigură unirea întregului popor în lupta pentru 

înfăptuirea aspirațiilor sale, îndeplinind un rol de mare însemnătate 

în întreaga operă de făurire a orînduirii comuniste. Lozinca 

înfloririi multilaterale a patriei socialiste, formulată de partidul 

comunist, mobilizează și dinamizează forțele oamenilor muncii în 

opera de făurire a progresului social. Socialismul duce mai departe 

procesul de dezvoltare a națiunii început în epoca burgheză, 

creează condiții pentru afirmarea deplină a vieții naționale a 

poporului. 

În România, într-un timp istoricește foarte scurt, noua 

orînduire a asigurat națiunii, întregului popor, un grad de 

dezvoltare și înflorire necunoscute în întreaga lor evoluție istorică. 

Toate cuceririle obținute de poporul român sînt rodul luptei unite a 

oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Promovînd 

consecvent politica sa națională marxist-leninistă, partidul a 

asigurat rezolvarea problemei naționale în România. Intre toți cei 

ce muncesc, indiferent de naționalitate, s-a statornicit egalitatea 

deplină în drepturi în toate domeniile vieții sociale. S-a făurit și se 

dezvoltă necontenit frăția dintre poporul român și naționalitățile 

conlocuitoare, care alcătuiesc în prezent împreună marea familie 

unită a României socialiste. 

Dezvoltarea națiunii, întărirea statului socialist au loc pe 

baza cerințelor obiective ale vieții sociale și corespund pe deplin 

intereselor internaționalismului socialist. Înflorirea fiecărei națiuni 

socialiste, a fiecărui stat socialist, în condițiile dezvoltării relațiilor 

dintre țările socialiste, pe baza respectării stricte a suveranității și 

independenței naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în 

treburile interne, constituie o cerință esențială de care depind 

întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, creșterea înrîuririi lor 

asupra mersului înainte al omenirii spre socialism și comunism. 

Documentele Congresului conturează cadrul în care P.C.R. 

acționează și va acționa pe plan extern, în problemele mișcării 
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comuniste și muncitorești mondiale, ale relațiilor dintre partidele 

comuniste și statele socialiste, ale vieții internaționale în genere. 

Ele afirmă încrederea partidului nostru că, în spiritul stimei 

reciproce, prin discuții tovărășești de la partid la partid, pe baza 

respectării consecvente a principiilor fundamentale marxist-

leniniste de relații între partidele comuniste și muncitorești, ceea 

ce unește pe comuniștii din toată lumea va sfîrși prin a triumfa 

asupra a ceea ce îi desparte în mod temporar. 

Congresul a reafirmat cu tărie faptul că politica 

internațională a Republicii Socialiste România se bazează pe 

principiile suveranității și independenței naționale, egalității în 

drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. 

În acest spirit România, manifestîndu-se ca factor activ pe arena 

internațională, își aduce contribuția la cauza unității și întăririi 

forțelor sistemului mondial socialist, a asigurării securității în 

Europa, a dezvoltării colaborării între toate popoarele și 

consolidării păcii mondiale. 

Stabilind programul dezvoltării multilaterale și armonioase 

a patriei în etapa actuală și fundamentînd științific politica 

partidului, pe plan intern și internațional, Congresul al IX-lea al 

Partidului Comunist Român se înscrie ca un eveniment 

remarcabil în istoria partidului și a poporului nostru. Hotărîrile 

adoptate și sarcinile trasate de Congres, prin însemnătatea lor, 

prin perspectiva pe care o deschid patriei, însuflețesc și 

mobilizează întregul popor român în opera măreață de desăvîrșire 

a construcției socialiste. 
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