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Cuvinte cheie: Teleorman, reforma agrară, expropriere, împroprietărire, titluri de 

proprietate, fermă model, moșier, țăran, chiabur, colectivizare, gospodărie agricolă, 

întovărășire, cote agricole, abuz, represiune, Partidul Comunist Român. 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Prin această lucrare, pe care am delimitat-o geografic la teritoriul  județului 

Teleorman, am dorit să aducem în atenție modul cum au fost aplicate două reforme agrare, 

cu obiective diametral opuse, decise și realizate de către aceeași organizație politică și 

având ca actori principali două clase sociale rivale: țăranii și moșierii.  

 Analizarea evenimentelor desfășurate în acest spațiu administrativ, în intervalul 

scurs de la debutul reformei agrare din 1945 și până la sfârșitul colectivizării agriculturii 

din 1962, este importantă pentru cercetarea istorică, deoarece principala activitate 

economică a populației active a  județului Teleorman, în perioada respectivă, era strâns 

legată de agricultură, Teleormanul fiind una dintre principalele zone cerealiere ale țării, iar 

structura proprietății agricole a stat la baza convulsiilor sociale care au afectat județul. Pe 

de o parte erau moșierii, puțini la număr dar proprietari ai unor suprafețe mari sau foarte 

mari de teren agricol, iar de cealaltă parte erau țăranii, pentru care pământul reprezenta 

avutul cel mai de preț, singura sursă care le asigura traiul de subzistență. La aceasta se 

adaugă implicațiile multiple: economice, politice, sociale și culturale ale procesului de 

reformă agrară și ulterior cele derivate din transformarea socialistă a agriculturii, care au 

afectat societatea teleormăneană atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. 

 Alt aspect privește inexistența lucrărilor editate care să trateze aplicarea Legii de 

Reformă Agrară nr. 187 din 1945 la nivelul județului Teleorman, modul cum au fost 

înființate instituțiile locale de aplicare a legii, funcționarea acestora, exproprierea moșiilor 

și distribuția terenului expropriat, dar și contextul politic în care a avut loc. De asemenea, 

în ceea ce privește desfășurarea procesului de colectivizare în spațiul administrativ al 

actualului județ Teleorman, un fenomen complex cu multe implicații sociale, economice și 

politice, au fost puțini care au abordat subiectul, iar aceștia au făcut-o secvențial, doar pe 

anumite localități sau fără să surprindă atât exproprierea țăranilor, cât și modul de 

constituire a structurilor colectiviste.  

Pentru obținerea informațiilor necesare privind evoluția economică, demografică și 

administrativă a județului Teleorman, dar și a evenimentelor politice și sociale din perioada 

premergătoare aplicării Reformei Agrare din 1945, a fost necesară studierea unei 

bibliografii diverse, compusă din lucrările unor cercetători locali, cum ar fi: Ioan Toader, 
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Ion Bâlă, Petre Grecu, Gheorghe Popa, 1907 în județul Teleorman, București, 1977; 

Christache Ch. Milian, Monografia social economică a județului Teleornan, Turnu 

Măgurele, Tip. Camerei de Comerț și Industrie, 1935; Ioan Spiru, File de istorie 

teleormăneană, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1996; Gheorghe Popa, Maria 

Georgescu, Documente privind istoria orașului Alexandria, 1833-1982, București, Direcția 

Generală a Arhivelor Statului, 1984; Gheorghe Popa, Maria Georgescu, Documente 

referitoare la istoria județului Teleorman. 1441-1700. Catalog, vol. I, București, Direcția 

Generală a Arhivelor Statului, 1989. 

La acestea am adăugat mai multe volume din Recensământul general al populației 

României din 29 decembrie 1930, redactat de Sabin Manuilă, pe cele ale lui Cresin Roman, 

Recensământul agricol al României din 1941, București, Imprimeria Institutul Central de 

Statistică, 1945, precum și lucrarea lui Anton Galopenția, P. Onică, Recensământul agricol 

din R.P.R. din 25 ianuarie 1948, București, 1948, de unde am obținut o serie de date 

statistice privind județul Teleorman și localitățile din componența sa. 

 Reforma Agrară din 1945 și colectivizarea agriculturii au fost două fenomene cu 

implicații profunde la nivelul societății românești care, pentru a putea fi studiate, necesită 

un efort de cercetare ce se poate întinde pe o perioadă de timp foarte mare.  

 În perioada comunistă cele două subiecte au fost în atenția cercetătorilor, dar modul 

de abordare a păstrat linia dictată de oficialități. În ceea ce privește Reforma Agrară din 

1945, tema a fost abordată din prisma luptei de clasă, a conflictului dintre țăran și moșier, 

iar în ceea ce privește colectivizarea, cercetătorii au fost obligați să evite analizarea în 

profunzime a modului de trecere a pământului de la proprietatea privată la cea de stat sau 

colectivă, accentul fiind pus pe importanța economică a noilor structuri socialiste din 

agricultură.  

Referitor la reforma agrară, în lipsa unei istoriografii care să cerceteze acest episod 

din istoria națională în zona județului Teleorman, ne-am bazat doar pe câteva lucrări, dintre 

care, cea a lui Dumitru Șandru, Reforma agrară din 1945 în România, București, Institutul 

Național pentru Studiul Totalitarismului, 2000, face o radiografie detaliată a aplicării 

reformei agrare la nivelul întregii țări, încercând să cuprindă complexitatea fenomenului 

cercetat și urmările sale. O altă lucrare este cea a lui Marian Cojoc, Dobrogea: de la 

reforma agrară la colectivizarea forțată, 1945-1957, Editura Muntenia & Leda, 2001, care 

surprinde evoluția fenomenului agrar în spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră, fără a fi 

prezente deosebiri majore față de ceea ce s-a întâmplat în zona de sud. 

Parțial, aplicarea legii de reformă agrară din 1945 în județul Teleorman este atinsă de 

Steluța Chefani-Pătrașcu în Moșieri teleormăneni (1864-1949). Mărire și decădere, 
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Editura Renaissance, București, 2011. Autoarea analizează fenomenul reformei agrare din 

perspectiva exproprierii moșierilor, punând accent pe drama acestora și sfârșitul  acestei 

clase sociale, odată cu aplicarea Decretului nr. 83/1949. 

Problema agrară în istoriografia comunistă o regăsim într-o serie de ediții apărute sub 

egida fostului lider al Partidului Muncitoresc Român, intitulate: Gheorghe Gheorghiu-

Dej, Articole şi cuvântări, Editura Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti, 1951; 

Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articole şi cuvântări, Editura de Stat pentru Literatură Politică, 

1953; Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articole şi cuvântări, ediţia a IV–a, Editura de Stat pentru 

literatură politică, Bucureşti, 1955; Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articole şi cuvântări, 

decembrie 1955–iulie 1959, Editura Politică, Bucureşti, 1959; Gheorghe Gheorghiu-

Dej, Articole şi cuvântări, iunie 1961–decembrie 1962, Editura Politică, Bucureşti, 1962, 

unde sunt concentrate discursurile sau cuvântările din perioada colectivizării, a celui care a 

coordonat acest fenomen și din care putem constata demagogia de care a dat dovadă 

regimul comunist. 

Transformările din agricultură, prezentate și comentate în sensul dorit de conducerea 

comunistă, le mai găsim în: Dezvoltarea economiei R.P.R. pe drumul socialismului, 

Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958; Lecții în ajutorul celor ce studiază istoria 

P.M.R. Institutul de Istorie al Partidului de pe lângă C.C. al P.M.R., Editura Politică, 

București, 1961; Vasile Luca,  Expunere asupra legii impozitului agricol. 

Legea impozitului agricol, Editura P.M.R., 1949; unele date statistice sau explicații putând 

fi folositoare pentru a înțelege fenomenul și din perspectiva comunistă. Articolul fostului 

ministru adjunct al agriculturii Vidrașcu I.,  Întărirea și dezvoltarea sectorului socialist în 

agricultură, condiție de bază a construirii socialismului în Republica Populară Română, 

apărut în Studii, Revistă de istorie și filosofie, Anul 4, octombrie –decembrie 1951, 

Institutul de Istorie și Filosofie, Editura Academiei R.P.R., București, nu este altceva decât 

un material subțire de propagandă.  

Revista de istorie și filosofie Studii, Anul 2, nr. II din aprilie-iunie 1949, ne-a oferit 

posibilitatea să studiem un document foarte important, Rezoluția ședinței Plenare a C. C. 

al P. M. R. din 3-5 martie 1949 asupra sarcinilor Partidului în lupta pentru întărirea 

alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare și pentru transformarea socialistă a 

agriculturii, adică exact momentul care a declanșat oficial procesul de colectivizare. 

Date interesante în ceea ce privește colectivizarea am identificat în lucrarea editată sub 

coordonarea lui Gheorghe Surpat, România în anii socialismului. 1948-1978, Institutul de 

Studii Istorice și Social Politice de pe lângă C.C. al P.C.R., Editura Politică, București, 

1980 și cea a lui Stănescu N.S., Colectivizarea agriculturii în R.P.R., Editura de Stat 

http://muhaz.org/not-de-fundamentare-seciunea-1-titlul-proiectului-de-act-norma-v2.html
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pentru Literatură Politică, București, 1957, aceasta din urmă oferind detalii importante 

privind noile structuri socialiste din agricultură din perioada anilor ’50. 

 Dintre lucrările apărute după 1990, pentru evenimentele premergătoare 

colectivizării, au fost studiate  volumele de documente: Viața politică în documente, 1945; 

Viața politică în documente, 1946 și Viața politică în documente, 1947, coordonate de 

prof. univ. dr. Ioan Scurtu, care prezintă convulsiile de la nivelul clasei politice românești, 

în perioada cuprinsă între cele două reforme. 

Stenogramele ședințelor Biroului Politic și ale Secretariatului C.C. al P.M.R., 

realizate în mai multe ediții, de către diferiți autori și editate de Arhivele Naționale ale 

României,  ne-au oferit informații utile cu privire la politica agrară a partidului-stat. De 

asemenea, lucrarea elaborată de Alina Tudor-Pavelescu, Politica de cadre a Partidului 

Muncitoresc Român 1948-1955, Arhivele Naționale ale României, București, 2006, ne-a 

dat posibilitatea să înțelegem politica de cadre din perioada de reconfigurare a Partidului 

Muncitoresc Român, care s-a efectuat în paralel cu procesul de colectivizare. 

Pentru a înțelege fenomenul colectivizării desfășurat la nivelul întregii țări, un real 

ajutor  am găsit în colecțiile de documente: Dorin Dobrincu (editor coordonator), Aioanei 

Alexandru-Dumitru, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu (editori), Colectivizarea 

agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. 

Documente. Vol. I: 1949-1950, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017; 

Dorin Dobrincu (editor coordonator), Aioanei Alexandru-Dumitru, Dumitru Lisnic, 

Dumitru Lăcătușu (editori), Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, 

violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. II, 1951-1962, Iaşi, Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea 

agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I. 1949 – 1953, Institutul Național 

pentru Studiul Totalitarismului, 2000; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea 

agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. II. 1953 – 1956, Institutul Național 

pentru Studiul Totalitarismului, 2005; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea 

agriculturii în România. Represiunea, vol. I. 1949 – 1953, Institutul Național pentru 

Studiul Totalitarismului, 2004, lucrări care ne-au pus la dispoziție documente importante 

referitoare la evenimentele petrecute sau deciziile adoptate în procesul de transformare 

socialistă a agriculturii, cu impact atât la nivelul întregii țări, cât și în localitățile actualului 

județ Teleorman. De asemenea, am adăugat la bibliografie volumele: Țărănimea și 

Puterea, Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), editori Dorin 

Dobrincu și Constantin Iordachi, Editura Polirom, Iași, 2005 și Edificarea orânduirii 

socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 
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1949-1962, coordonat de Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017, în care regăsim articole publicate de  mai mulți autori, 

care au abordat teme diferite vizând aspecte din perioada colectivizării. Tocmai din acest 

motiv, volumele ne zugrăvesc un tablou cu imaginea satului românesc afectat de 

colectivizare. 

Nu am neglijat nici culegerile de documente care au vizat colectivizarea la nivel 

local, în acest sens fiind studiate cele publicate de Ion Bălan, Colectivizarea în regiunea 

București, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2012 și volumul 

de documente realizat de Damian Ancu, Ion Bălan, Florin Breazu, Colectivizare în Vlașca, 

1949-1950: Documente, București, Editura Vinea, 2002, o colaborare între Muzeul 

Județean “Teohari Antonescu” Giurgiu și Direcția Județeană Giurgiu a Arhivelor 

Naționale. Pentru studiul nostru de caz, aceste volume au fost de ajutor, deoarece conțin o 

serie de documente referitoare la evenimentele din localitățile ce au aparținut fostului județ 

Vlașca și care au intrat, după 1968, în componența județului Teleorman. 

Nu am omis de la cercetare lucrarea coordonată de Constantin Țânțariu, 

Colectivizare în Teleorman (1949-1962). Rezistență și acceptare forțată, realizată de 

Muzeul Județean Teleorman în colaborare cu Direcția Județeană Teleorman a Arhivelor 

Naționale, apărută într-o primă ediție în 2004, în două volume și ulterior într-un singur 

volum, la Editura Magic Print, Onești, în 2011, ultima fiind și cea pe care am adăugat-o 

bibliografiei. Lucrarea prezintă fenomenul colectivizării în cinci localități ale județului 

Teleorman, fiecare comună cu particularitatea sa, prin punerea în oglindă a documentelor 

din Arhivele Naționale cu istoria orală, culeasă de muzeografi. 

Și pentru că am adus în discuție istoria orală, datorită timpului scurs de la 

evenimentele care constituie subiectul studiului de caz și până astăzi, martorii acestora nu 

se mai găsesc printre noi, am căutat să folosim și mărturiile orale din lucrarea Viața 

țărănească în comunism. Mărturii din județele Teleorman, Olt și Ialomița, adunate de 

Nicolae Drăgușin, Ștefan Marinescu, Gabriel Catalan, seria “Recviem pentru țăranul 

român”, nr. 9, Editura Fundației Academia Civică, 2019.  

Pentru completarea informațiilor privind unele localități din județul Teleorman, am 

apelat și la trei lucrări monografice: Cătălin Ionuț Florea, Ion Pecie, Ioan Gheorghe, 

Monografia localității Siliștea Gumești, județul Teleorman (satul Moromeților), Editura 

Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2018; Cătălin Ionuț Florea, Ion Pecie, Gheorghe 

Albulescu, Monografia comunei Tătărăștii de Jos, județul Teleorman, Editura Centrului 

Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2019 și Ion Pecie, Cătălin Ionuț Florea, 

Monografia comunei Tătărăștii de Sus, județul Teleorman (satele Tătărăștii de Sus, 



10 

 

Udupu, Dobreni), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2018, unde am 

descoperit câteva aspecte inedite din procesul de colectivizare a agriculturii desfășurat în 

localitățile respective. 

Pentru identificarea actelor normative cu incidență asupra temei am avut la 

dispoziție colecția Monitorul Oficial și Colecția de Legi, Decrete, Hotărâri și Dispoziții, 

Ministerul Justiției, Editura de Stat pentru Literatură Științifică, aflate în păstrarea Biroului 

Județean Teleorman al Arhivelor Naționale. Având în vedere multitudinea de acte 

normative, decizii și reglementări emise în perioada 1945-1962 și datorită faptului că 

aceste colecții nu sunt complete, pentru întregirea informației am studiat și lucrările: 

Colectivizarea Agriculturii în România. Cadrul Legislativ, realizată de Octavian Roske, 

Florin Abraham, Dan Cătănuș, Institutul Național pentru studiul Totalitarismului, 

București, 2007, precum și Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte legislative, 

1945–1962, elaborată de Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţărău, Ottmar Traşcă, Presa 

Universitară Clujeană, Cluj–Napoca, 2000, unde regăsim diversitatea reglementărilor 

juridice, începând din perioada reformei agrare și până la încheierea procesului de 

colectivizare. 

 Presa a constituit o importantă sursă de informare, deoarece articolele din ziare 

puteau fi însoțite de imagini sau furniza o serie de informații care nu pot fi găsite în 

documentele oficiale. În acest scop a fost studiată colecția ziarului oficial al Partidului 

Muncitoresc Român, “Scânteia”, dar și presa locală, reprezentată de publicațiile ”Drum 

Nou” și „Teleormanul”, unele aflate în păstrarea Arhivelor Naționale Teleorman. 

Bineînțeles, pentru că ne aflăm în era digitală, au fost accesate și informațiile 

furnizate de mai multe site-uri de internet și în special publicațiile existente pe site-ul 

www.digibuc.ro. 

Pentru a obține o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat la nivelul județului 

Teleorman, în perioada cuprinsă între Reforma Agrară din 1945 și încheierea colectivizării 

agriculturii din 1962, au fost cercetate surse inedite și anume fondurile de arhivă aflate în 

păstrarea și administrarea Biroului Județean Teleorman al Arhivelor Naționale, Serviciului 

Arhive Naționale Istorice Centrale și Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității.  

Majoritatea documentelor cercetate se găsesc în următoarele fonduri arhivistice: 

Prefectura județului Teleorman, Camera Agricolă a județului Teleorman, Consilieratul 

agricol al județului Teleorman, P.M.R. – Comitetul județean Teleorman, P.M.R. – 

Comitetul regional Teleorman, P.C.R.- Comitetul raional Turnu Măgurele, P.C.R.- 

Comitetul raional Videle, P.C.R.- Comitetul raional Zimnicea, P.C.R.- Comitetul raional 
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Alexandria, P.C.R.- Comitetul raional Roșiori de Vede, Sfatul Popular al regiunii 

Teleorman, Sfatul Popular al raionului Alexandria, Sfatul Popular al raionului Drăgănești 

Vlașca, Sfatul Popular al raionului Olteni, Sfatul Popular al raionului Roșiori de Vede, 

Sfatul Popular al raionului Turnu Măgurele, Sfatul Popular al raionului Vârtoape, Sfatul 

Popular al raionului Videle, Sfatul Popular al raionului Zimnicea, dar și în colecția 

arhivistică Reforme Agrare. Pe lângă fondurile amintite au fost cercetate și altele (ex. 

Ocolul Agricol Alexandria, Ocolul Agricol Turnu Măgurele, etc.), dar numărul 

documentelor identificate, care să facă referire la tema cercetată, au fost reduse. 

Pentru întregirea surselor inedite de informare am apelat și la fondul arhivistic  

Ministerul Agriculturii și Domeniilor, aflat în păstrarea Serviciului Arhive Naționale 

Istorice Centrale, care are mai multe părți structurale, fiind cercetată în special cea 

referitoare la Reforma agrară din 1945 – Centrală și județul Teleorman. Documentele au 

fost utile, completând de foarte multe ori informațiile furnizate de fondurile de arhivă 

deținute de  Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale. 

Pentru a cunoaște starea de spirit a locuitorilor, atitudinea acestora, revoltele sau 

acțiunile autorităților, am considerat necesar să cercetăm fondurile polițienești și ale 

jandarmeriei de la Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale.  Pentru completarea 

informațiilor, mai ales în ceea ce privește represiunea regimului comunist, am cercetat 

fondul Documentar, aflat în depozitele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității, identificând documente valoroase din punct de vedere al informațiilor deținute, 

unele dintre acestea publicate anterior, iar altele inedite. 

În concluzie, toate aceste surse de informare ne-au oferit posibilitatea să abordăm o 

temă inedită din perspectiva istoriografiei locale, DE LA REFORMA AGRARĂ LA 

COLECTIVIZARE (1945 - 1962), un început pentru o cercetare de durată, deoarece în 

această teză de doctorat, nu am putut surprinde totalitatea evenimentelor politice, 

economice, sociale sau administrative, petrecute pe raza județului Teleorman în perioada 

cuprinsă între Reforma Agrară din 1945 și încheierea colectivizării agriculturii din 1962. 

Lucrarea a fost structurată în 5 capitole. Primul Capitol,  intitulat Proprietatea 

agricolă în județul Teleorman înainte de aplicarea reformei agrare din anul 1945, l-am 

partajat în mai multe subcapitole.  

În primul subcapitol este prezentată situația județului Teleorman din punct de 

vedere geografic, demografic și economic în perioada premergătoare aplicării reformei 

agrare din anul 1945. Având în vedere faptul că limitele administrative ale județului 

Teleorman au suferit modificări, am scos în relief evoluția granițelor Teleormanului până 

la reforma administrativă din anul 1968.  
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In continuare a fost abordat modul cum a fost transpusă în practică, în acest județ, 

Reforma Agrară din anul 1921, care a condus la modificarea structurii proprietății agricole, 

prin apariția a zeci de mii de gospodării agricole mici, restrângerea dimensiunii moșiilor, 

modificarea tipului de producție agricolă, cu implicații directe asupra relațiilor economice 

și sociale din localitățile teleormănene. 

Contextul politic existent în România după război, preluarea puterii de către 

comuniști, atât la nivel național cât și local, acțiunile de propagandă întreprinse de Partidul 

Comunist Român pentru impunerea reformei agrare, dar și activitatea comisiei înființate 

pentru elaborarea legii de reformă agrară sunt alte teme abordate în acest capitol.   

 Capitolul  II, denumit Aplicarea reformei agrare din 1945 în județul Teleorman, 

face referire, în special pe baza documentelor de arhivă, asupra modului cum a fost aplicată 

Legea nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare la nivelul județului 

Teleorman.  

Pe lângă prezentarea cadrului legislativ care a creionat aplicarea reformei agrare, în 

urma cercetării fondurilor arhivistice au fost identificate instituțiile locale implicate în 

aplicarea legii, modul de constituire a comisiilor locale și componența acestora. De 

asemenea, este prezentată desfășurarea acțiunii de expropriere a proprietarilor de moșii, 

modul cum a fost distribuit terenul expropriat și dificultățile întâmpinate în acțiunea de 

aplicare a legii.  

În cercetarea pe care am desfășurat-o nu am neglijat să scoatem în relief modul de 

constituire a fermelor model și nici încălcările și interpretările legii de aplicare a reformei 

agrare, din partea autorităților, dar și cele ale persoanelor expropriate și împroprietărite.  

În finalul capitolului am scos în relief modul de organizare a  distribuirii primelor 

titluri de proprietate în județul Teleorman.  

Premisele procesului de colectivizare a agriculturii  este Capitolul al III-lea, pe 

care l-am structurat în 4 subcapitole, considerând că este o etapă foarte importantă din 

foarte multe puncte de vedere.  

Prezentarea contextului politic în care se afla societatea românească, evoluția și 

activitatea structurilor de la nivel local ale partidelor politice din arcul guvernamental, a 

modului cum a fost conceput suportul juridic pentru realizarea colectivizării, prin măsurile 

politice si economice adoptate în intervalul 1945-1948, precum și starea de spirit a 

locuitorilor din localitățile teleormănene, sunt elemente care au fost cercetate și am 

condiderat că sunt absolut necesare a fi cunoscute pentru a înțelege determinarea 

autorităților în realizarea celeilalte reforme, opusă celei din 1945.   
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Capitolul IV cuprinde perioada desfășurării efective a acțiunii de colectivizare, de 

aceea l-am intitulat sugestiv Desfășurarea acțiunii de colectivizare în județul Teleorman. 

Trebuie precizat faptul că din punct de vedere administrativ, cu excepția anilor 

1949-1950, nu mai discutăm de județul Teleorman, deoarece țara trecuse la modelul 

sovietic de împărțire administrativă, pe regiuni și raioane. Au fost cercetate documentele 

referitoare la localitățile ce au intrat în componența județului începând cu anul 1968, aflate 

la momentul respectiv în componența raioanelor Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu 

Măgurele, Zimnicea, Videle, Vîrtoape și Olteni. 

Având în vedere complexitatea fenomenului a fost necesar să realizăm 12 

subcapitole, pentru a putea surprinde toate aspectele care privesc aplicarea modelului 

sovietic de proprietate și asociere în agricultură. Pentru a putea încadra mai bine zona 

cercetată, în primul subcapitol am căutat să redăm cadrul general în ceea ce privește 

desfășurarea procesul de colectivizare, apoi pregătirea debutului acestei acțiuni în județul 

Teleorman.  

Mergând pe firul cronologic al evenimentelor, pe baza documentelor de arhivă și a 

istoriografiei comuniste și postcomuniste, am căutat să redăm modul de aplicare a 

Decretului nr. 83/1949 și deciziile adoptate în cadrul Plenarei din 3-5 martie 1949. În ceea 

ce privește structurile colectiviste, am scos în evidență modul de constituire a 

întovărășirilor agricole, evoluția acestora în localitățile teleormănene și am punctat 

momentul înființării primelor gospodării agricole în Teleorman și evoluția fenomenului de 

constituire a G.A.C. 

Nu au fost omise din expunere implicațiile rezultate din punerea în aplicare a celor 

două acte normative foarte importante emise în perioada colectivizării și anume: H.C.M. 

nr. 308/1953 și Decretul  nr. 115/1959. Ultimul subcapitol abordează finalul procesului de 

colectivizare, modul în care autoritățile administrative sau politice locale raportau 

încheierea acestei acțiuni. 

Deoarece colectivizarea a fost un proces lung și impus, în Capitolul V, intitulat  

Rezistență, Revoltă, Represiune, am dorit să aducem la lumină, pe baza documentelor de 

arhivă și a surselor bibliografice, revoltele sau diferitele forme de rezistență adoptate de 

către locuitorii localităților din Teleorman care se opuneau procesului de colectivizare și 

răspunsul organelor de represiune pentru a curma astfel de atitudini.  

În anexe au fost atașate copii de pe unele documente și fotografii pe care le-am 

considerat relevante și care au fost identificate în arhivele cercetate. 
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În urma activității de cercetare a modului cum s-au derulat evenimentele din 

perioada cuprinsă între Reforma Agrară din anul 1945 și cea inițiată în anul 1949 și 

finalizată în anul 1962, denumită în istoriografie, colectivizare sau transformarea 

socialistă a agriculturii, la nivelul județului Teleorman, se desprind mai multe concluzii. 

 Reforma agrară din 1921 a condus la modificarea structurii proprietății agricole, 

prin apariția a zeci de mii de gospodării agricole mici, restrângerea dimensiunii moșiilor, 

modificarea tipului de producție agricolă, cu implicații directe asupra relațiilor economice 

și sociale din localitățile teleormănene. De asemenea, reforma agrară din 1921 nu a reușit 

să acopere toate solicitările de împroprietărire venite din partea țăranilor, la care s-au 

adăugat: lipsa utilajelor, excedentul de forță de muncă din sate, lipsa unei politici agricole 

coerente din partea guvernului, dar și conflictele apărute între noii împroprietăriți și 

moșieri, ce a condus la  prelungirea reformei agrare dincolo de cadrul oficial.   

 Intrarea trupelor sovietice în România și ascensiunea Partidului Comunist și a 

sateliților acestuia, în special Frontul Plugarilor, a schimbat radical relațiile politico-sociale 

din satele teleormănene, foarte mulți țărani devenind membri ai Frontului Plugarilor și 

fiind foarte receptivi la problema reformei agrare. 

 Din punct de vedere politic, acțiunile organizațiilor de stânga se înscriu în tiparul 

național, desfășurând o campanie agresivă împotriva administrației publice locale și 

preluând puterea politică locală în primăvara anului 1945. 

 Fiind un județ în care activitatea economică se baza exclusiv pe agricultură, 

campaniile inițiate de comuniști pentru exproprierea moșiilor și împărțirea pământului și-

au găsit un receptor foarte bun în țăranii teleormăneni, care aveau în proprietate suprafețe 

mici de teren sau erau lipsiți complet de pământ.  

 De cealaltă parte erau moșierii, care controlau satele din punct de vedere economic, 

fiind posesori ai unor suprafețe mari de teren agricol, bălți, păduri și utilaje agricole. În 

general, aceștia nu erau participanți la activitățile agricole, unele moșii erau arendate, iar 

altele lucrate cu țăranii din localitate, care erau retribuiți în dijmă. Foarte puțini dintre ei 

lucrau moșia în regie proprie. 

 Aceste două categorii sociale vor fi protagonistele legii de reformă agrară din 1945. 

 Pe lângă cele două, în perioada interbelică, la sate a apărut o nouă pătură socială, 

una de mijloc, desprinsă din țărănime, adevărații beneficiari ai reformei agrare din 1921. 

Acești țărani care se deosebeau ca mentalitate de ceilalți, au căutat permanent, prin diverse 

metode, să-și mărească proprietatea funciară. Harnici, inteligenți și întreprinzători, își 

munceau singuri pământul, aveau utilajele agricole necesare și angajau țăranii săraci sau 
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fără pământ la muncile agricole. Aceștia, pe care comuniștii i-au numit chiaburi, vor fi 

etichetați ca principalul dușman din satul teleormănean în procesul de colectivizare a 

agriculturii. 

 La 23 martie 1945 este emis Decretul-Lege nr. 187 privind înfăptuirea reformei 

agrare, în baza căruia, la nivelul localităților unde existau moșii ce puteau fi expropriate, 

sunt constituite comitete locale de expropriere și împroprietărire sau intră în legalitate cele 

deja existente, fiind demarat un proces îndelung așteptat de țărani și contestat de marii 

proprietari agricoli. 

Comisiile înființate odată cu apariția legii de reformă agrară au fost condamnate la 

greșeli încă din textul legii, deoarece prin modul de constituire s-a favorizat intrarea în 

componența acestora a unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale să facă parte din 

aceste comisii. Așa s-a ajuns la situații în care președinții și membrii unor comisii să fie 

reclamați. 

Propaganda furibundă a membrilor P.C.R. și Frontului Plugarilor în favoarea 

exproprierii moșiilor și împroprietăririi țăranilor, coroborată cu instigarea acestora și chiar 

participarea alături de ei la pătrunderea pe proprietăți si împărțirea pământului, a condus la 

abandonarea multor terenuri de către proprietari și neefectuarea muncilor agricole în 

toamna anului 1944 și anul 1945. 

Împărțirea pământului la anumite persoane, pentru ca ulterior același teren să fie 

distribuit la alții, a condus la distrugerea lucrărilor agricole efectuate și a generat conflicte, 

uneori soldate cu victime. Totodată, comisiile au produs nemulțumiri și în ceea ce privește 

calitatea pământului sau amplasamentul terenului celui împroprietărit. 

Promisiunea făcută țăranilor, că pământul pe care îl muncesc urma să le aparțină, a 

condus la acte de încălcare a proprietății, prin ocuparea terenului de către dijmași și la 

refuzul acestora de a-l elibera sau împărți producția cu proprietarii. Din același motiv nu au 

mai fost respectate nici învoielile agricole. 

Exproprierea efectuată în baza Legii de reformă agrară nr. 187 din 23 martie 1945 

a fost primul pas al guvernului controlat de comuniști și sprijinit de sovietici de slăbire a 

bazei economice a moșierilor, micșorarea suprafeței marilor exploatații reducând drastic 

puterea de investiții și implicit de dezvoltare a acestora, în condițiile în care România 

trebuia să facă față prevederilor Convenției de Armistițiu. 

În același timp, aplicarea legii de reformă agrară a condus la o oarecare nivelare la 

nivelul proprietății funciare.  
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Deși s-a propagat în societate ideea că reforma agrară va aduce bunăstare tuturor 

plugarilor, rămânea problema celor neîmproprietăriți, 1790 de persoane înregistrate în 

județul Teleorman, care își cereau drepturile. 

La aceștia, se adăugau greșelile instituțiilor desființate, care erau la originea 

majorității reclamațiilor și plângerilor adresate la mai toate instituțiile statului implicate în 

procesul de reformă agrară, dar soluționarea favorabilă a acestora era dificil de realizat. 

După 1946, populația din localitățile județului Teleorman a fost nevoită să facă față 

acțiunilor guvernamentale de impozitare și colectare a produselor agricole, o situație nouă, 

cu care nu se mai confruntaseră, cu discrepanțe majore în ceea ce privește aplicarea, între 

diferitele categorii de proprietari agricoli. Cu toate că populația județului era nemulțumită 

și într-o situație dificilă, manifestările ostile regimului erau reduse, foarte mulți asistând 

pasivi la evenimentele aflate în derulare, o parte crezând în propaganda oficialităților, iar 

ceilalți temându-se de repercursiuni. Pe de altă parte, până în 1949, țărănimea s-a mulțumit 

cu ceea ce a obținut în urma reformei agrare, visul de a deveni proprietari pe o suprafață de 

teren agricol, prin care să-și ducă traiul zilnic, devenise realitate. 

Înscriindu-se în linia politică trasată la nivel național, aceeași categorie socială va fi 

folosită în acțiunea de la începutul lunii martie 1949, prin care au fost confiscate 

proprietățile care au mai rămas în posesia moșierilor, aceștia fiind eliminați din structura 

socială a satului teleormănean.  

După derularea acestei acțiuni și în urma declarațiilor publice a autorităților 

comuniste, pentru țăranul teleormănean, fie el chiabur, mijlocaș sau sărac, a devenit tot mai 

clară perspectiva că poate pierde pământul obținut cu atâta greutate, dar și atelajele 

agricole. 

Cu toate că din documente rezultă că prima structură colectivistă, G.A.C. “1907”  

Slobozia Mândra, care a fost înființată în 1949, a avut mulți adepți, revolta membrilor 

cooperatori din 1953 și faptul că a fost trimis Gheorghe Apostol să-i convingă să nu 

părăsească colectivul, dovedește lipsa de încredere în această asociere agricolă.  

Pentru a înfrânge rezistența la colectivizare, autoritățile politice și administrative 

locale au căutat să aplice tot felul de metode de presiune. Au fost economice, prin cote și 

impozite, apoi s-au îndreptat asupra copiilor, prin alungarea acestora de la școală, prin 

comasări sau promisiuni diverse, neonorate.  

Cu toate acestea, până în 1955 numărul gospodăriilor agricole colective este redus, 

țăranul teleormănean căutând să se înscrie în întovărășiri, crezând că poate își păstrează 

pământul și atelajele, după 1956 populația cedează presiunii aparatului de propagandă și 

activiștilor, numărul structurilor colectiviste de orice fel mărindu-se într-un ritm alert. 
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Dovada cea mai elocventă a aplicării discreționare a legii în vederea atingerii țintei 

fixate, aceea de eliminare a proprietății private din agricultură, este modul cum a fost 

aplicat Decretul 115/1959 care, oficial, desființa bughezia satelor, chiaburimea, dar în 

realitate a deposedat de teren agricol toate categoriile de țărani, obligându-i să se înscrie în 

colectiv. 

 În comparație cu alte regiuni ale țării, în zona județului Teleorman, revoltele au 

fost puține, de foarte mică intensitate și derulate, în principal, la începutul procesului de 

colectivizare. Cu excepția celor din zona fostului județ Vlașca și a celor de la Slobozia 

Mândra, Dobrotești și Siliștea Gumești, care au pus ceva probleme autorităților, restul au 

fost scurte răsmerițe, înăbușite rapid de structurile de represiune. 

 Duritatea cu care au acționat forțele de represiune, de multe ori soldată cu morți și 

răniți în rândul țărănimii, cu arestări, procese publice, deportări și trimiterea oamenilor în 

închisori, mulți dintre țărani fiind nevinovați, a îndepărtat definitiv majoritatea membrilor 

acestei categorii sociale de ideile comuniste, totodată demonstrând voința autorităților de a 

impune colectivizarea în zona rurală. 

La sfârșitul procesului de colectivizare satul teleormănean era shimbat, din punct de 

vedere economic, apariția marilor unități agricole de stat sau cooperatiste a adus în comune 

specialiștii de care agricultura avea nevoie, existau mai multe mașini și utilaje, începuseră 

să se dezvolte ramuri ale agriculturii, reduse sau inexistente până în acel moment, dar la 

nivelul mentalului colectiv, din cauza modului cum a decurs procesul de colectivizare, 

suferințele provocate țăranului, metodele folosite pentru a fi forțat să intre în colectiv, a 

distrus vieți, familii, uneori a afectat aproape întreaga comunitate. 

Considerăm că unicitatea temei abordate, DE LA REFORMA AGRARĂ LA 

COLECTIVIZARE (1945 - 1962). STUDIU DE CAZ – JUDEȚUL TELEORMAN, va 

fi un plus pentru istoria locală, parte a istoriei naționale, cunoașterea modului cum s-au 

desfășurat aceste evenimente majore fiind un punct de interes pentru istoricii teleormăneni. 
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PHD THESIS SUMMARY 

 

Through this work, which we delimited geographically in Teleorman County, we 

wanted to draw attention to how two agrarian reforms were applied, with diametrically 

opposed objectives, decided and carried out by the same political organization and having 

as main actors two rival social classes: peasants and landowners.  

 The analysis of the events carried out in this administrative space, in the interval 

from the beginning of the agrarian reform in 1945 until the end of the collectivization of 

agriculture in 1962, is important for historical research, because the main economic 

activity of the active population of Teleorman county was close. related to agriculture, 

Teleorman being one of the main cereal areas of the country, and the structure of 

agricultural property was the basis of the social upheavals that affected the county. On the 

one hand were the landowners, few in number but owners of large or very large areas of 

agricultural land, and on the other hand were the peasants, for whom the land was the most 

valuable asset, the only source that provided their livelihood. To this are added the multiple 

implications: economical, political, social and cultural of the agrarian reform process and 

later those derived from the socialist transformation of agriculture, which affected the 

Teleorman society both in the short term and in the medium and long term.. 

 Another aspect concerns the non-existence of published works dealing with the 

application of the Agrarian Reform Law no. 187 from 1945 at the level of Teleorman 

County, how the local law enforcement institutions were established, their functioning, the 

expropriation of estates and the distribution of expropriated land, but also the political 

context in which it took place. Also, regarding the development of the collectivization 

process in the administrative space of the current Teleorman county, a complex 

phenomenon with many social, economic and political implications, there were few who 

approached the subject, and they did it sequentially, only on certain localities or without 

capturing both the expropriation of the peasants and the way of constituting the collectivist 

structures.  

In order to obtain the necessary information regarding the economic, demographic 

and administrative evolution of Teleorman County, but also of the political and social 

events from the period preceding the application of the Agrarian Reform from 1945, it was 
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necessary to study a diverse bibliography, composed of the works of local researchers, 

such as: Ioan Toader, Ion Bâlă, Petre Grecu, Gheorghe Popa, 1907 in Teleorman County, 

Bucharest, 1977; Christache Ch. Milian, Social-economic monograph of Teleornan county, 

Turnu Măgurele, Printing House of the Chamber of Commerce and Industry, 1935; Ioan 

Spiru, Pages of Teleorman history, Teleormanul Liber Publishing House, Alexandria, 

1996; Gheorghe Popa, Maria Georgescu, Documents regarding the history of Alexandria, 

1833-1982, Bucharest, General Directorate of State Archives, 1984; Gheorghe Popa, Maria 

Georgescu, Documents related to the history of Teleorman county. 1441-1700. Catalog, 

vol. I, Bucharest, General Directorate of the State Archives, 1989. 

To these I added several volumes of The general census of the Romanian 

population from December 29, 1930, drafted by Sabin Manuilă, anf those of Cresin 

Roman, The agricultural census of Romania from 1941, Bucharest, Central Institute of 

Statistics Printing House, 1945, and also the work of Anton Galopenția, P. Onică, The 

agricultural census of the R.P.R. from January 25, 1948, Bucharest, 1948, from where I 

have obtained a series of statistical data regarding Teleorman county and the localities 

within its composition. 

 The Agrarian Reform from 1945 and the collectivization of agriculture there were 

two phenomena with profound implications at the level of the Romanian society which, in 

order to be able to be studied, require a research effort that can extend over a very long 

period of time.  

 During the communist period, the two topics were in the attention of researchers, 

but the approach kept the line dictated by the officials. Related to the Agrarian Reform 

from 1945, the topic was approached in the light of the class struggle, the conflict between 

the peasant and the landowner, and in terms of collectivization, researchers were forced to 

avoid in-depth analysis of the transition of land from private to state or collective property, 

the emphasis being on the economic importance of the new socialist structures in 

agriculture.  

Regarding the agrarian reform, in the absence of a historiography to investigate this 

episode in national history in the area of Teleorman County, we relied only on a few 

works, of which, that of Dumitru Șandru, Agrarian reform from 1945 in Romania, 

Bucharest, The National Institute for the Study of Totalitarianism, 2000, makes a detailed 

radiography of the application of the agrarian reform at the level of the whole country, 

trying to understand the complexity of the researched phenomenon and its consequence. 

Another work is that of Marian Cojoc, Dobrogea: from agrarian reform to forced 

collectivization, 1945-1957, Muntenia & Leda Publishing House, 2001, which captures the 
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evolution of the agrarian phenomenon in the space between the Danube and the Black Sea, 

without being present major differences from what happened in the southern area. 

Partly, the application of the agrarian reform law from 1945 in Teleorman county is 

reached by Steluța Chefani-Pătrașcu in Landowners from Teleorman (1864-1949). 

Increase and decay, Renaissance Publishing House, Bucharest, 2011. The author analyzes 

the phenomenon of agrarian reform from the perspective of the expropriation of 

landowners, emphasizing their drama and the end of this social class, with the application 

of  the Decree no. 83/1949. 

The agrarian problem in communist historiography can be found in a series of editions 

published under the aegis of the former leader of the Romanian Workers' Party, entitled: 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articles and speeches, Romanian Workers' Party Publishing 

House, Bucharest, 1951; Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articles and speeches, State 

Publishing House for Political Literature, 1953; Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articles and 

speeches, 4th edition, State Publishing House for political literature, Bucharest, 1955; 

Gheorghe Gheorghiu–Dej, Articles and speeches, December 1955–July 1959, Political 

Publishing House, Bucharest, 1959; Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articles and speeches, June 

1961–December 1962, Political Publishing House, Bucharest, 1962, where are 

concentrated the discources or speeches from the period of collectivization, of the one who 

coordinated this phenomenon and from which we can see the demagoguery that the 

communist regime showed. 

The transformations in agriculture, presented and commented in the sense desired by 

the communist leadership, we still find them in: The development of the R.P.R. on the road 

to socialism, R.P.R. Academy Publishing House, Bucharest, 1958; Lessons to help those 

studying the history of P.M.R. The Party History Institute attached to C.C. of P.M.R., 

Political Publishing House, Bucharest, 1961; Vasile Luca,  Exposure to the agricultural tax 

law. Agricultural tax law, P.M.R. Publishing House, 1949; some statistical data or 

explanations may be useful to understand the phenomenon from a communist perspective. 

Articolul fostului ministru adjunct al agriculturii Vidrașcu I.,  Strengthening and 

developing the socialist sector in agriculture, a basic condition for building socialism in 

the Romanian Popular Republicappeared in Studies, Journal of History and Philosophy, 

Year 4, October –December 1951, The Institute of History and Philosophy, R.P.R. 

Academy Publishing House, Bucharest, is nothing but a thin propaganda material.  

The Journal of History and Philosophy Studies, Second year, no. II from April-June 

1949, it gave us the opportunity to study a very important document, Resolution of the 

Plenary Session of the C. C. and P. M. R. from 3-5 march 1949 on the tasks of the Party in 
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the struggle for the strengthening of the working class alliance with the working peasantry 

and for the socialist transformation of agriculture, that is, the exact moment that officially 

triggered the collectivization process. 

I have identified interesting data regarding collectivization in the work edited under the 

coordination of Gheorghe Surpat, Romania in the years of socialism. 1948-1978, The 

Institute of Historical and Social Political Studies attached to C.C. of P.C.R., Political 

Publishing House, Bucharest, 1980 and the one of Stănescu N.S., Collectivization of 

agriculture in the R.P.R., State Publishing House for Political Literature, Bucharest, 1957, 

the latter providing important details on the new socialist structures in agriculture during 

the 1950s. 

 Among the works published after 1990, for the events prior to collectivization, the 

volumes of documents were studied: Political life in documents, 1945; Political life in 

documents, 1946 and Political life in documents, 1947, coordinated by prof.. Ioan Scurtu 

PhD, which present the convulsions at the level of the Romanian political class, in the 

period between the two reforms. 

The transcripts of the meetings of the Political Bureau and of the  C.C. Office of 

P.M.R., realized in several editions, by different authors and edited by the National 

Archives of Romania, provided us with useful information on the agrarian policy of the 

state party. Also, the work elaborated by Alina Tudor-Pavelescu, The personnel policy of 

the Romanian Workers' Party 1948-1955, National Archives of Romania, Bucharest, 2006, 

gave us the opportunity to understand the personnel policy of the reconfiguration period of 

the Romanian Workers' Party, which was carried out in parallel with the collectivization 

process. 

In order to understand the phenomenon of collectivization carried out at the level of 

the whole country, we found a real help in the collections of documents: Dorin Dobrincu 

(coordinating editor), Aioanei Alexandru-Dumitru, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu 

(editors), Collectivization of agriculture in Romania: social engineering, political violence, 

the reaction of the peasantry. Docuemnts. Vol. I: 1949-1950, Iaşi, ”Alexandru Ioan Cuza” 

University Publishing House,2017; Dorin Dobrincu (coordinating editor), Aioanei 

Alexandru-Dumitru, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu (editors), Collectivization of 

agriculture in Romania: social engineering, political violence, the reaction of the 

peasantry. Documents, vol. II, 1951-1962, Iaşi, Alexandru Ioan Cuza” University 

Publishing House, 2017; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Collectivization of agriculture in 

Romania. The political dimension, vol. I. 1949 – 1953, National Institute for the Study of 

Totalitarianism, 2000; Dan Cătănuş, Octavian Roske, Collectivization of agriculture in 
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Romania. The political dimension, vol. II. 1953 – 1956, National Institute for the Study of 

Totalitarianism, 2005; Dan Cătănuş, Octavian Roske, The collectivization of agriculture in 

Romania. Repression, vol. I. 1949 - 1953, National Institute for the Study of 

Totalitarianism, 2004, works that provided us with important documents regarding the 

events or decisions adopted in the process of socialist transformation of agriculture, with 

impact both in the country and in the localities of Teleorman County. Also, I have added 

the volumes to the bibliography: Peasantry and Power, The Process of Collectivization of 

Agriculture in Romania (1949-1962), editors Dorin Dobrincu and Constantin Iordachi, 

Polirom Publishing House, Iași, 2005 and Edification the socialist order: Political violence 

and class struggle in the collectivization of agriculture in Romania, 1949-1962, 

coordinated by Dorin Dobrincu and Constantin Iordachi, "Alexandru Ioan Cuza" 

University Publishing House Iași, 2017, in which we find articles published by several 

authors, who addressed different topics regarding aspects from the period of 

collectivization. Precisely for this reason, the volumes paint a picture with the image of the 

Romanian village affected by collectivization. 

We did not neglect the collections of documents aimed at collectivization at the 

local level, in this sense being studied those published by Ion Bălan, Collectivization in the 

Bucharest region, Bucharest, National Institute for the Study of Totalitarianism, 2012 and 

the volume of documents by Damian Ancu, Ion Bălan, Florin Breazu, Collectivization in 

Vlașca, 1949-1950: Dcuments, Bucharest, Vinea Publishing House, 2002, a collaboration 

between the “Teohari Antonescu” County Museum of Giurgiu and the Giurgiu County 

Directorate of National Archives. For our case study, these volumes were helpful, because 

they contain a series of documents related to the events in the localities that belonged to the 

former Vlașca county and that became, after 1968, part of Teleorman county. 

I did not omit from the research the work coordinated by Constantin Țânțariu, 

Collectivization in Teleorman (1949-1962). Resistance and forced acceptance, made by 

the Teleorman County Museum in collaboration with the Teleorman County Directorate of 

National Archives, published in a first edition in 2004, in two volumes and later in a single 

volume, at Magic Print Publishing House, Onești, in 2011, the last being the one on which 

I added to the bibliography. The work presents the phenomenon of collectivization in five 

localities of Teleorman county, each commune with its own particularity, by mirroring the 

documents from the National Archives with oral history, collected by museographers. 

And because we brought up the oral history, due to the time elapsed since the 

events that are the subject of the case study and until today, their witnesses are no longer 

among us, we sought to use the oral testimonies in the work Peasant life in communism. 
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Testimonies from Teleorman, Olt and Ialomița counties, gathered by Nicolae Drăgușin, 

Ștefan Marinescu, Gabriel Catalan, series “Requiem for the Romanian peasant”, no. 9, 

Civic Academy Foundation Publishing House, 2019.  

In order to complete the information regarding some localities from Teleorman 

county, we also resorted to three monographic works: Cătălin Ionuț Florea, Ion Pecie, Ioan 

Gheorghe, Monograph of Siliștea Gumești locality, Teleorman county (the village of the 

Moromeții), Army Technical-Editorial Center Publishing House, 2018; Cătălin Ionuț 

Florea, Ion Pecie, Gheorghe Albulescu, Monograph of Tătărăștii de Jos commune, 

Teleorman county, Army Technical-Editorial Center Publishing House, Bucharest, 2019 

and Ion Pecie, Cătălin Ionuț Florea, Monograph of Tătărăștii de Sus commune, Teleorman 

county (Tătărăștii de Sus, Udupu, Dobreni vilages), Army Technical-Editorial Center 

Publishing House, Bucharest, 2018, where we have discovered some unique aspects of the 

process of collectivization of agriculture carried out in the respective localities. 

In order to identify the normative acts with an impact on the topic, we had the 

collection at our disposal Official Gazette and The Law Collection, Decrees, Decisions and 

Provisions, Ministry of Justice, State Publishing House for Scientific Literature, kept by 

the Teleorman County Office of National Archives. Given the multitude of normative acts, 

decisions and regulations issued during 1945-1962 and due to the fact that these collections 

are not complete, for the completion of the information we also studied the works: 

Collectivization of Agriculture in Romania. Legislative framework, realized by Octavian 

Roske, Florin Abraham, Dan Cătănuș, National Institute for the Study of Totalitarianism, 

Bucharest, 2007, and also the Collectivization of agriculture in Romania. Legislative 

aspects, 1945–1962, developed by Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţărău, Ottmar Traşcă, Cluj 

University Press, Cluj–Napoca, 2000, where we find the diversity of legal regulations, 

starting from the period of the agrarian reform and until the end of the collectivization 

process. 

 The press was an important source of information, as newspaper articles could be 

accompanied by images or provide a range of information that could not be found in 

official documents. For this purpose, the collection of the official newspaper of the 

Romanian Workers' Party, “Scânteia”, was studied, as well as the local press, represented 

by the publications “Drum Nou” and “Teleormanul”, some of which are kept in the 

Teleorman National Archives.. 

Of course, because we are in the digital age, the information provided by several 

websites and especially the existing publications on the website www.digibuc.ro were 

accessed. 
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To get a clear picture of what happened in Teleorman County, in the period 

between  the Agrarian Reform from 1945 and the ending of the the collectivization of 

agriculture from 1962, new sources were researched, namely the archive funds in the 

storage and administration of the Teleorman County Bureau of National Archives, the 

Central National Historical Archives Service and the National Council for the Study of the 

Security Archives.  

Most of the researched documents can be found in the following archival 

collections: Teleorman County Prefecture, Teleorman County Agricultural Chamber, 

Teleorman County Agricultural Counseling, P.M.R.– Teleorman County Committee, 

P.M.R. - Teleorman Regional Committee, P.C.R.- Turnu Măgurele District Committee, 

P.C.R.- Videle District Committee, P.C.R.- Zimnicea District Committee, P.C.R.- 

Alexandria District Committee, P.C.R.- Roșiori de Vede District Committee, People's 

Council of Teleorman region, People's Council of Alexandria district, People's Council of 

Drăgănești Vlașca district, People's Council of Olteni district, People's Council of Roșiori 

de Vede district, People's Council of Turnu Măgurele district, People's Council of 

Vârtoape district, People's Council of Videle district, People's Council of Zimnicea 

district, but also in the archive collection Agrarian Reforms. In addition to the mentioned 

funds, others were researched (for example Ocolul Agricol Alexandria, Ocolul Agricol 

Turnu Măgurele, etc.), but the number of identified documents referring to the researched 

topic was reduced. 

In order to complete the original sources of information, we also appealed to the 

archival fund of the Ministry of Agriculture and Domains, kept by the Central National 

Historical Archives Service, which has several structural parts, being investigated 

especially the one related to the Agrarian Reform from 1945– Central and Teleorman 

county. The documents were useful, very often completing the information provided by the 

archive funds held by the Teleorman County Office of National Archives. 

In order to know the mood of the inhabitants, their attitude, the riots or the actions 

of the authorities, we considered it necessary to investigate the police and gendarmerie 

funds from the Teleorman County Office of the National Archives.  To supplement the 

information, especially regarding the repression of the communist regime, I researched the 

Documentary fund, in the repositories of the National Council for the Study of Security 

Archives, identifying valuable documents in terms of information held, some of them 

previously published and others that are unique. 

In conclusion, all these sources of information gave us the opportunity to approach 

a unique topic from the perspective of local historiography, FROM THE 
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AGRICULTURAL REFORM TO COLLECTIVIZATION (1945 - 1962), a beginning 

for a long-term research, because in this doctoral thesis, we could not capture all the 

political, economic, social or administrative events that took place in Teleorman County in 

the period between the Agrarian Reform from 1945 and the end of the collectivization of 

agriculture in 1962. 

The work was structured in 5 chapters. The first Chapter,  calles Agricultural 

property in Teleorman County before the application of the agrarian reform in 1945, I 

have divided it into several subchapters.  

The first subchapter presents the situation of Teleorman county from a 

geographical, demographic and economic point of view in the period preceding the 

application of the agrarian reform from 1945. Considering the fact that the administrative 

limits of Teleorman County have undergone changes, we have highlighted the evolution of 

the borders of Teleorman until the administrative reform in 1968.  

Further the way in which the Agrarian Reform of 1921 was put into practice in this 

county was approached, which led to the change in the structure of agricultural property, 

by the appearance of tens of thousands of small farms, the restriction of the size of estates, 

the change in the type of agricultural production, with direct implications on economic and 

social relations in Teleorman localities. 

The political context existing in Romania after the war, the takeover of power by 

the communists, both at national and local level, the propaganda actions undertaken by the 

Romanian Communist Party to impose agrarian reform, but also the activity of the 

commission set up to draft the agrarian reform law are other topics in this chapter.   

 The Chapter  II, mamed Application of the agrarian reform from 1945 in 

Teleorman county, refers, especially on the basis of archival documents, to the manner in 

which the Law no. 187 of 23 March 1945 for the implementation of the agrarian reform at 

the level of Teleorman county.  

Pe lângă prezentarea cadrului legislativ care a creionat aplicarea reformei agrare, în 

urma cercetării fondurilor arhivistice au fost identificate instituțiile locale implicate în 

aplicarea legii, modul de constituire a comisiilor locale și componența acestora. It also 

presents the development of the expropriation of the owners of the estates, the way the 

expropriated land was distributed and the difficulties encountered in the law enforcement 

action.  

In the research I carried out, I did not neglect to highlight the way in which model 

farms were set up, nor the violations and interpretations of the law on the application of 

agrarian reform, by the authorities, but also those of expropriated and owned persons.  
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At the end of the chapter we highlighted the organization of the distribution of the 

first property titles in Teleorman County.  

The premises of the process of collectivization of the agriculture is Chapter III, 

which I had structured in 4 subchapters, considering that it is a very important stage from 

many points of view.  

Presentation of the political context in which the Romanian society is, the evolution 

and activity of the local structures of the political parties in the governmental arc, of the 

way the legal support for the collectivization was conceived, through the political and 

economic measures adopted between 1945-1948, such as and the mood of the inhabitants 

of Teleorman localities, are elements that have been researched and I considered that they 

are absolutely necessary to be known in order to understand the determination of the 

authorities in carrying out the other reform, opposed to the one from 1945.   

Chapter IV includes the period of the effective development of the collectivization 

action, that is why I have named it suggestively Carrying out the collectivization action in 

Teleorman county. 

It should be noted that from an administrative point of view, except for the years 

1949-1950, we are no longer talking about Teleorman County, because the country had 

moved to the Soviet model of administrative division, by regions and districts. The 

documents referring to the localities that became part of the county since 1968, at that time 

in the districts of Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle, 

Vîrtoape and Olteni, were researched. 

Given the complexity of the phenomenon, it was necessary to make 12 subchapters, 

in order to capture all aspects of the application of the Soviet model of ownership and 

association in agriculture. In order to better frame the researched area, in the first 

subchapter we sought to give the general framework in terms of the process of 

collectivization, then preparing the beginning of this action in Teleorman County.  

Following the chronological thread of events, based on archival documents and 

communist and post-communist historiography, we sought to reproduce the application of 

Decree no. 83/1949 and the decisions adopted in the Plenary of 3-5 March 1949.Regarding 

the collectivist structures, we highlighted the way of establishing agricultural associations, 

their evolution in Teleorman localities and we pointed out the moment of establishing the 

first agricultural households in Teleorman and the evolution of the phenomenon of 

establishing the G.A.C.. 

The implications resulting from the implementation of the two very important 

normative acts issued during the collectivization period, namely: H.C.M. no. 308/1953 and 
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the Decree  no. 115/1959. The last subchapter addresses the end of the collectivization 

process, the way in which local administrative or political authorities reported the 

completion of this action. 

Because collectivization was a long and imposed process, in Chapter V, entitled 

Resistance, Revolt, Repression, I wanted to bring to light, based on archival documents 

and bibliographic sources, riots or various forms of resistance adopted by the inhabitants of 

the localities of Teleorman who opposed the process of collectivization and the response of 

the repressive bodies to end such attitudes.  

Copies of some documents and photographs that we considered relevant and that 

were identified in the researched archives were attached in the annexes.. 

 

 

 

Following the research activity of the events between the Agrarian Reform from 

1945 and the one initiated in 1949 and completed in 1962, called in historiography, 

collectivization or socialist transformation of the agriculture, in Teleorman county, several 

conclusions can be drawn. 

 The agrarian reform from 1921 led to the change of the structure of agricultural 

property, by the appearance of tens of thousands of small farms, the restriction of the size 

of estates, the change of the type of agricultural production, with direct implications on 

economic and social relations in Teleorman localities. Also, the agrarian reform of 1921 

failed to cover all the demands for ownership from the peasants, to which were added: the 

lack of equipment, the surplus of labor in the villages, the lack of a coherent agricultural 

policy on the part of the government, but also the conflicts between the new owners and 

landowners, which led to the prolongation of the agrarian reform beyond the official 

framework.   

 The entry of Soviet troops into Romania and the rise of the Communist Party and 

its satellites, especially the Plowmen's Front, radically changed political and social 

relations in Teleorman villages, with many peasants becoming members of the Plowmen's 

Front and being very receptive to agrarian reform. 

 From a political point of view, the actions of left-wing organizations are in the 

national picture, carrying out an aggressive campaign against the local public 

administration and taking over the local political power in the spring of 1945. 

 Being a county where economic activity was based exclusively on agriculture, the 

campaigns initiated by the communists for the expropriation of estates and land 
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distribution found a very good receiver in the peasants of Teleorman, who owned small 

areas of land or were completely deprived of the land. 

 On the other side were the landowners, who controlled the villages from an 

economic point of view, being owners of large areas of agricultural land, ponds, forests 

and agricultural equipment. In general, they were not participants in agricultural activities, 

some estates were leased and others worked with local peasants, who were paid tithes. 

Very few of them worked on the estate on their own. 

 These two social categories will be the protagonists of the agrarian reform law from 

1945. 

 In addition to the two, in the interwar period, a new social stratum appeared in the 

villages, a middle one, detached from the peasantry, the real beneficiaries of the agrarian 

reform of 1921. These peasants, who differed in mentality from the others, constantly 

sought, through various methods, to increase their land ownership. Hardworking, 

intelligent and enterprising, they worked their own land, had the necessary agricultural 

equipment and employed poor or landless peasants in agricultural work. These, whom the 

communists called kulaks, will be labeled as the main enemy in the village of Teleorman in 

the process of collectivization of agriculture. 

 On 23 March 1945 the  Decree-Law no. 187 on the implementation of agrarian 

reform is issued, based on which, at the level of localities where there were estates that 

could be expropriated, local committees of expropriation and ownership are set up or the 

existing ones become legal, starting a long process awaited by peasants and challenged by 

large agricultural owners. 

The commissions set up with the appearance of the agrarian reform law were 

condemned to mistakes since the text of the law, because the constitution favored the entry 

into their composition of persons who did not meet the legal conditions to be part of these 

commissions. This has led to situations in which the chairs and members of commissions 

are complained of. 

The furious propaganda of the members of the P.C.R. and the Plowmen's Front in 

favor of expropriating estates and owning peasants, corroborated by their instigation and 

even participation with them in property penetration and land division, led to the 

abandonment of many lands by landowners and non-agricultural work in the fall of 1944 

and 1945. 

The division of the land into certain persons, so that later the same land could be 

distributed to others, led to the destruction of the agricultural works carried out and 

generated conflicts, sometimes resulting in victims. At the same time, the commissions 
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also expressed dissatisfaction with the quality of the land or the location of the owner's 

land. 

The promise made to the peasants that the land they worked would belong to them, 

led to acts of violation of property, by the occupation of land by the tithe and their refusal 

to release or share production with the owners. For the same reason, agricultural 

agreements were no longer respected. 

Expropriation carried out according with the Agrarian reform law no. 187 from 23 

March 1945 was the first step of the government controlled by the communists and 

supported by the soviets to weaken the economic base of the landlords, reducing the area 

of large farms drastically reducing investment power and implicitly developing them, 

given that Romania had to cope with the provisions of the Armistice Convention. 

At the same time, the application of the agrarian reform law has led to some 

leveling in land ownership.  

Although the idea spread in the society that the agrarian reform will bring 

prosperity to all the ploughmen, the problem remained of the non-owners, 1790 people 

registered in Teleorman county, who demanded their rights. 

To these were added the mistakes of the abolished institutions, which were at the 

origin of most of the complaints and grievances addressed to most of the state institutions 

involved in the agrarian reform process, but their favorable solution was difficult to 

achieve. 

After 1946, the population of Teleorman County had to deal with government 

actions to tax and collect agricultural products, a new situation, which they had not faced, 

with major discrepancies in terms of application, between different categories of 

agricultural owners. Although the population of the county was dissatisfied and in a 

difficult situation, the manifestations hostile to the regime were small, many passively 

attending the ongoing events, some believing in the propaganda of the officials, and others 

fearing repercussions. On the other hand, until 1949, the peasantry was satisfied with what 

it obtained as a result of the agrarian reform, the dream of becoming owners on an area of 

agricultural land, through which to live daily, had become a reality. 

Following the political line drawn at a national level, the same social category will 

be used in the action from the beginning of March 1949, which confiscated the properties 

that remained in the possession of the landowners, they were removed from the social 

structure of the village of Teleorman.  

After this action and following the public statements of the communist authorities, 

for the Teleorman peasant, be he Chiabur, midfielder or poor, it became increasingly clear 
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that he could lose the land obtained with so much weight, but also the agricultural 

equipment. 

Although documents show that the first collectivist structure, the G.A.C. "1907" 

Slobozia Mândra, which was founded in 1949, had many followers, the revolt of the 

cooperative members in 1953 and the fact that Gheorghe Apostol was sent to convince 

them not to leave the team, proves the lack of trust in this agricultural association.  

To overcome resistance to collectivization, local political and administrative 

authorities have sought to apply all sorts of methods of pressure. They were economical, 

through quotas and taxes, then they were directed at the children, by their expulsion from 

school, by various mergers or promises, unfulfilled.  

However, untill 1955 the number of collective farms is low, the Teleorman peasant 

seeking to join the associations, believing that he can keep his land and equipment, after 

1956 the population yields to the pressure of the propaganda apparatus and activists, 

increasing the number of collectivist structures of any kind -is at a brisk pac. 

Dovada cea mai elocventă a aplicării discreționare a legii în vederea atingerii țintei 

fixate, aceea de eliminare a proprietății private din agricultură, este modul cum a fost 

aplicat Decretul 115/1959 care, oficial, desființa bughezia satelor, chiaburimea, dar în 

realitate a deposedat de teren agricol toate categoriile de țărani, obligându-i să se înscrie în 

colectiv. 

 Compared to other regions of the country, in the area of Teleorman county, the 

riots were few, of very low intensity and took place, mainly, at the beginning of the 

collectivization process. With the exception of those from the area of the former Vlașca 

county and those from Slobozia Mândra, Dobrotești and Siliștea Gumești, who caused 

some problems to the authorities, the rest were short uprisings, quickly suppressed by the 

repression structures. 

 The harshness with which the repressive forces acted, often resulting in deaths and 

injuries among the peasantry, with arrests, public trials, deportations and sending people to 

prisons, many of the peasants being innocent, definitively removed most members of this 

social category from their ideas. while demonstrating the will of the authorities to impose 

collectivization in rural areas. 

At the end of the collectivization process, the village of Teleorman was changed, from 

an economic point of view, the appearance of large state or cooperative agricultural units 

brought together the specialists that agriculture needed, there were several machines and 

equipment, branches of agriculture began to develop, reduced or non-existent until then, 

but at the level of the collective mind, because of the way the collectivization process 
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went, the suffering caused to the peasant, the methods used to be forced to enter in the 

collective, destroyed lives, families, sometimes affected almost the entire community. 

We consider that the uniqueness of the approached theme, FROM 

AGRICULTURAL REFORM TO COLLECTIVIZATION (1945 - 1962). CASE 

STUDY –TELEORMAN COUNTY, will be a plus for the local history, part of the 

national history, the knowledge of the way these major events took place being a point of 

interest for the Teleorman historians. 
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