
ORIENTĂRI PRIVIND ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE 
ŞI SISTEMATIZARE A TERITORIULUI ŞI -LOCALITĂŢILOR PATRIEI 
CUPRINSE ÎN EXPUNEREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU 
LA MARELE FORUM AL DEMOCRAŢIEI SOCIALISTE, DIN NOIEMBRIE 1988 

tn amplul proces revoluţionar al construcţiei socia
liste, de trecere a României la un stadiu superior 

de dezvoltare, prin înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, realiza
rea programelor de organizare şi sistematizare a terito
riului şi localită ţilor, de conservare şi utilizare raţională 
a fondului funciar reprezintă o necesitate a dezvoltării 
societăţii socialiste. 

Subliniată în repetate rînduri de secretarul general 
al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, această orien
tare originală s-a îmbogă ţit în practica strategiei dez
voltării, începînd de la Congresul al IX-lea al PartiduhJi 
Comunist Român, moment de referinţă în istoria politică 
a României, de care se leagă fundamentarea tezei potri
vit căreia ace lerarea progresului general depinde de re
partizarea raţională , echilibrată şi armonioasă a forţelor 
de producţie, a obiectivelor social-economice şi culturale, 
pe întregul teritoriu al ţării noastre. 

Valorificarea superioară a resurselor materiale loca
le, a forţei de muncă, a fondului funciar şi a celui con-
trui t, moştenit, în armoni cu noile ansambluri cont m-' 

poranc, asociată cu permanenta grijă faţă de păstrarea' 
specificului oraşelor şi satelor româneşti, pentru dăi-· 
nuirea , peste veacuri, a geniului creator al poporului r -
mân, presupune, după cum este cunoscut, ridicarea nive
lului de trai material şi spiritual al întregului popor prin 
crearea bazei materiale, asigurarea condiţiilor afirmării 
unei activităţi conştiente , creatoat·e, manifestării per
sonalităţii umane. 

Unele aspecte importante ale concepţiei partidului şi 
statului nostru privind organizarea teritoriului şi, în 
special , modernizarea localit~~ilor, le-am surprins în ar-

ELISABETA ANCUŢA-HUŞINARU - - --

ticolul Două clecenii de la reorganizarea teritorial-c1clrni
nistrativă . Dezvoltarn - Urbanizare - Reevaluare, pu
blicat în nr. 1/1988 al revistei de faţă, cu evid enţierea, 
totodată, a progreselor înregistrate în procesul de mo
dernizare-urbanizare, de înnoire a înfăţişării aşezărilor, 
dar şi cu subliniere·1 necesită ţ i i unei atitudini manifesta te 
cu simţ de răspundere, a unei griji atente faţă de păstra
rea bunurilor de patrimoniu, pentru ocrotirea acelor clă
diri şi ansambluri de valoare documentar-istorică şi artis
lică deosebită , într-o rehţie ·~rmonioas~t cu noile ansam
bluri construite, prin respectarea ş i a pli care ·~ riguroasă q 

prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 120/J 981 ~-. i 
Legii nr. 63 / 1974. · 

In Tezele prezentate la Expunerea din 29 aprilie 1988, 
cuprinzînd şi o serie de în semnate orientări privind sis
tematizarea teritoriului, tovarăşul Nicolae C auşescu a
corda o înaltă apreciere trecerii la organizarea moderni'\ 
a centrelor ş i oraşelor agroindustriale, acţiune care se 
prevede să se încheie în perspectiva anilor 2000. 

In Expunerea ţinută în cadrul Plenarei comune a 
q.c. al P .C.R., a orga ni sme.lor democratice ş i organizaţii 
lqr de masă şi obşteşti din noiembrie 1988, document de 
O/ însemnătate deosebită pentru dezvoltarea viitoare a 
ţării, constituindu-se într-o analiză amplă şi exigentă a 
stadiului actual al construcţiei socialiste şi perspective
lor dezvoltării so ie tăţii . socialiste româneşti, a e ta
pelor dezvoltării is tori ce a poporului român, ac astă 
probl emă est· din nou anaUzată în sp cial privind 
ansamblul locali tăţilor rurale. Imaginea so ial-eco no
m i că şi t l111ic- dilitar~t a viitoarelor oraşe agro
industriale, al căror sistem v a cuprind e cca 550 noi ast
fel de aşezări, centre actuale ale consiliilor unice agro-

No ua arh itectură a com 1111 L•i Tan ca, juckj.ul Drt1il a 
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Ce ntrul de creaţi şi cullu ri'.'L soc i alist~ „Cî niarea R omâ ni ei" din co muna 
Mi hail ICogăl niccan u (judeţul Consta n\a ) 

Imagine din ce ntrul rn uni i piulu i uceava 

ind u. triale, c-ş i d sfăşoar-·1 a tiv itat a el p s te 15' ani 
în comu n 1 m ar i, ste ast fel p refi gurată de cătr secre
tar ul g n cr al ol part idulu i : „ne propunem ă rea lizăm 
noi cen tre orăşeneşti agroindus f;ria le, care să dispună, 
în afară de ceea ce se asigură în cmnune, de un spital 
cu 50- 100 paluri şi m aternif'o le ele li ceu treapta a doua, 
crnînd co n diţii pentru generc1.lizarea învăţămîntului ele 
12 ani, pen tru clez voltarea unor activităţi industriale mai 
com plexe, care nu pot fi organizate în fi ecare comună . 
In acest fel, practic, v om avea u n sistem, larg, de circa 
550 noi oraşe agroindustriale, care v or contribui la ridi
carea g n erală a nivelului ele dezvoltare a satelor". 

î n continua re , se sublini az~t că un număr important 
din tr comun ele mar i dispun de pc acum d un p ot n
ţi a l co nomico-social ridi at (în tr prinderi indus tr iale, 
uniWţi agr icole, obiective social-culturale şi de învă ţă
n1înt, servicii etc.) 

Tot în s piritul ace tui în semnat document, va fi ori
c nlată ş i per sp ec ti va dezvoltării v i e ţ ii" sa telor, afirmîndu 
se n ccsi ta leC:t ridicării nivelului , actualmente r edus, de 
dczvolta r a ac tiv ită ţilor economice (intensificar ea agri
culturii şi dezvoltarea unor activită ţi industriale , îndeo-
cbi a micii industrii, a producţiilor d artiza nat), a nsi
gurării condiţiilor pentru desfăşurarea unor activită ţi cul
tural-sportive, comerciale „precum şi alte activităţi, care 
să asigure locuitorilor comunelor .~i satelor condiţii de 
viaţă cit mai apropiate de cele ale locuitorilor din oraşe ". 

R spectîndu-se leg a sistematizării şi folosirii raţio
n ale a fondului funciar, se insi stă în Expunere asupra 

rnodufoi de orga nizare a n oilo r construcţii d ia sa le în 
fun cţi - de delimi tarea p .rimetrulu i const r uibil al c rn u
nclor şi sat elor acestor a (f ieca re fa milie putînd avea în 

1
, prop rieta t ' pentru loClJinţă, cu rte .,i acti vită ţi gospodă
reşti, ci rca 300 mp.). „Cetăţenii care locuiesc în ct.farCL 
perim etrului con truibil vor continua ă locuiască si în 
viitor în l ocuinţe l lor, în ·u pe niăsură ce doresc '.w1 - şi 
construiască noi locuinţe, pentru ei sem familiil e lor, t.re
btt ie să facă aceasta numai in perim etrele con truibile. 
'lnlul v ct oco rclct spri]'ill, cu ma teriale ş i proiecte, cel ă l e 

n'ilor care îşi con truiesc locuinţe proprii, cu respectarea 
program ului de sistematizar ". 

I n plan social-cultu ral şi inst ructiv-cduc<J tiv e pre
coni z •az[1 pc rfccli onur ca -is temulu i de î nvă lă mî n t fun -
~ io n a rca în loa tc. c:o rn u1w lc• u prim i tr cp l ci li c:c~. d z
vo llarea a s i s tenţe i sa nitare, usigu rc.1r0a un u i n um c'\ r d 
nw d ic: i rwr 111a n n L în c:o rn un [1 (r •ve nirea unui m cdi la 
900 - JOOO locu ito r i), î1 l b g~1 \ ir a ş i di vcr s ifi car a m ani
fr'> ~ttr i lo r c u lturale, ~ll e a ct ivită Lil or ce ntrelor de crcai i 
~ i ultu r[t soci a li s tă „Cînlure;i l~o 1wi nici ", c:nrc , î nlr-~m 
c~1d ru ' lili lar nou, ali:'1luri u, <::1 c tiv i F1 ~ il c ·o rnu nc l r p 
prof il co norn ic, teh ni c ş i gos pod;1r se, vo r ·pori a lr ibul •l 
sa lL' lo r româ n ş li con t mporanc în scr ise p tra i tul a. -
ccndc nt al progr ului şi · iv iliz aţ ici. 

Necesita tea tringentă a organizării t eritoriului şi 
moderni ză rii localitătilor r u rale ca si cr ar a condi tiilor 
pen tr u as igu rar ea u nei vieţi civllizatc condu c - cum' e te 
şi fir sc - la stabili zar a forţ ei el e muncă în ornun e , aşa 
cum se afirmă în Ex pu ne r : 

„tn procesul industrializării şi urbctnizări ·i s-a p roclus 
însă o puternică cleplasore a populaţie i din comune ş i 
sat e spre centrele orăşeneşli şi, îndeosebi, spre oraşel e 
m etri. Este adevărat că dn11oltarea forţe l or ele productie 
pe t eritoriu, realizct rea de m ii ele întreprind ~ri ş i de 1~o i 
plot form e indu. ·triale ct u în ei.init acectslă clPplasctre şi cm 
crc ut un efecl poziti v în stabilizarea forţei ele m un · ă, n 
oam enilor şi a f amiliil o1' lor în l oco lităţi le mai 1nici, în 
comune". 

In ulti mi i a ni s-au înregistrat o sc rie el sch imbi.i r i 
î n înf~1 ţ iş a rca l oca liLţ1ţil o r , ca urm <::1 re a a 111 p l •lor 
acţi u ni - la sca ri.i ge n cra l ~i - d ' m od rn iza rc ş i rc'c:on
s t rucţ i c a o ra~ t· l o r , de s is Le rn ·i t izar c urba n ă, în spec ial a 
un or p i e ţe şi c:e ntre is tori c , n ci zvolt8 rii p u te rni e ci con-

Ce ntrul de creaţie şi c ul tură socialistă „Cîntarea R omâ niei" a l sindica
t elor din oraşul Va slui 

s lruc ţiiJ or de l oc uinţe, a aşezărilor social-culluralc , 
problema lo cuinţelor fiind preconiza tă să se rezolve , î n 
linii generale, pînă în anul 1995, pentru to ţi locuitorii 
oraşelor, „urmî ncl ca pînă în anul 2UUO :fiecare locuitor sa 
aibă asigurată cel puţin o locuinţă ele 14 mp, iar împre
ună cu dependinţele - 18- 20 mp, ceea ce asigură bune 
condiţii de locuit pentru toţi cetăţenii patriei noastre". 
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Arhitectură co nte mporană în co muna Truşeşti (judeţul Botoşani ) 

Noi armonii a rhitecturale în oraşul Za l{iu (judeţul Sălaj ) 

Ce ntrul de creaţie ştiinţifică. ş i tehnică. a l t- i ncrc tul ui din municipiul Ti mi
şoara 

Accelerarea modernizării aşezărilor, avînd în vedere 
cele ar E'itate pe linia valorificării superioare a m arilor 
resurse locale, a folosirii raţionale a pămîntului şi fon
dului moştenit , dezvoltarea şi diversificarea, în continua
re, a micii industrii la sa te, dezvoltarea agriculturii, r e
partizarea armonioasă ş i echilibra tă a obiectivelor indus
triale în teritoriul comunelor mari, ca o condiţie esen
ţială a dezvoltării viitoarelor centre urbane agroindus
triale, sînt cîteva din orientă rile , de mare în semnătate 
şi actualitat , înscrise în documentele de partid. 

Rezolvarea problemei lo cuinţelor moderne la sate -
apreciază secretarul general al partidului - reprezintă 

o necesitate obiectivă, conducînd, în f inal , la asigurarea 
el condiţii egale şi cît mai bune de viaţă pentru toţi lo
cui torii ş i în mediul rural. 

Ca u rmare a prefa cer ilor înnoitoare st ru cturale din 
an.i i socialismului, a realizărilor ob ţinute în dezvoltarea 
ec nomico- ocială a ţării se afirmă alianţa dintre mun
citor i şi ţăr ni, comuniunea de int erese şi idealur i ale 
tuturor claselor şi categoriilor social , întărirea colabo
răr ii şi întrajutorări i dintre acestea. „Astăz·i structura 
socială a României constituie expresia marilor schim
bă ri în dezv oltarea generală a societăţii şi demonstrează 
ju.~ le ţea tezei potrivit di.reia; pe niă ura înJăptu'irii Pro
gramului partidului şi a creări i condiţiilor ele trecere 
spre comunism , va avea loc o continuă apropiere între 
toate clasele şi categoriile sociale pe calea dispariţiei deo
sebirilor dintre oraş şi at, a apropierii nivelului de pre
gătire profesională şi tehnică, a mecanizării, automati
zării ş i robotizării proceselor de producţie, a ridicării ni
velului general de pregătire , a nivelului de cultură' . 

Sarcini de mar e îns·emnăta t r evin , în acest din urmă 
sens , in · tituţiilor de cultu ră , în general tutur or rn.ijloa
C(' lor el e informar ş i educa \ie car , p rfo ţio nîndu-şi 
continuu activitatea, vor urmări să o axeze tot in ai mult 
pc probl -mele general al dezvoltării patri i, pe diver
sificarea acţiunilor politico-educative, de ridicar e a n i
velului gener al de cultură al oamenilor muncii. Încadrate 
în acest g n el e activită ţi, muzeele româneşti îşi aduc o 
mare con.tribuţi l a diver sificarea şi p r f cţ i nar ea tu tu
ror fo rmelor m enite să contribuie la r idicar a nivelului 
polltic, cultural-ş tiinţific al tut uror oamenilor m uncii. Ele, 
de altfel, sînt implicate în ainpla acţiune de sistemati
zare teritorială, urmăr indu-se investigarea biectivelor 
de valoare dc cumenta ră şi a r ti s tică a aşez~irilor patriei, 
pentru sta hilirea vechimii, cunoaşte ren evolu ţiei lor con
st ructi ve, a tr '1 diţiilor şi valorilor etnografi ce, a rela ţie i 
construcţiilo r cu cadrul natural şi cu resu r ·ele ce trebuie 
cu grij ă valorificate pentru fundamentarea · o luţiilo r de in
tegr are a fo ndului co ns tr ui t î n cadrul func ţ iunil or econo
mico-social ale localităţilor, <:t soluţ i ilor el e ocrotire a mo
n um nt lor trecu tul ui ş i prezen tului , afla te î n perimetrul 
aşezărilor. Probl e matica, de fap t, unn [ircş tc , pe de o part , 
adaptarea patrimoniulLti. de valoar cons truit la confortul 
funcţional şi v ia ţa omului modern, ia r, pe de altă parte, 
corelarea armonioasă a plan urilor de cercetare şi evi
cl nţ[i ale acestora cu n oile măsuri de r evitalizare şi 
rn dcrni zare, pentru abord ar ea ju stă şi corectu a celor 
m a i bun solu ţ ii Jcga tc de pă ·trar a sp cificului creaţie i 
şi crea tivit[1ţii r o m ~in eşti (prin pr eluarea şi prelucrnr ea 
elementelor tradiţional valor oase), a valorilor de p atri
m niu din trecut - de toate categoriile - , ca mărturii 
p remptorii ale continu it-1.ţii , peste veacuri, a x istcntci 
poporului r omân, în ac eaşi vatră unitară de civ ili za tic, 
al cărui geniu creator se afirm ă , ca o continuitate i sto ri că 
indestru ctibilă, a tă z i , prin eforturile ş i marile reali ză ri 
ale constructorilor socialismului. 

F ie că c vorba de muzee, fi e că e vorba ele monu
mentele patrie i, ne facem datori a în v alorifica rea patri
moniului cultural şi ştiinţifi c num ai atunci cînd se pun 
în valoare forţa şi capacitatea creatoare ale poporului 
nostru, prin valorile patrimoniale, de la exponatele v ii 
ale expoziţiilor sau colecţiilor muzeale, de la marile cti
torii voievodale şi pînă la monu mentele şi ansamblurile 
istori ce din epocile mod ernă şi contem porană, implantate 
în spaţiu prin opera de arhitectură, cu capacitat a ci de 
a r ecepta şi topi în cultura românească , pe fondul v echi
lor tradiţii, ecourile a tîtor arii de cultură. Ne facem da
toria dacă vom populariza reali.zările cr aţiei româneş ti; 

d acă vom milita pentru restituir a, prezervarea şi per
petuarea valorilor în devenirea istorică şi înaintarea spre 
p rogres a patriei noastre; dacă vom evidenţia eforturile, 
modul în care reţeaua muzeală şi a monumentelor îşi 

• aduce contribuţia la ridicarea nivelului cunoaşterii cul
tural-ştiinţifi ce, la modelarea person alită ţii umane, fo r
m area şi afirmarea, în muncă şi viaţă, a conştiinţei so
cialiste, patriotice, revoluţonare a oamenilor muncii. 
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