EPO@A NICOLAE E:EAUŞESCU - ANI DE STRALUC!:ITE ÎMPLINIRI
AI ISTORIEI PARTH>ULUI COMUNIST ROMÂN
ŞI ROMÂNIEI SOCIALISTE

In istoria

multiseculară a poporului român, a luptei sale pentru indeunitate şi pentru eliberare socială şi naţională, o însemnătate
a reprezentat apariţia partidului politic al clasei muncitoare,
iar prin crearea Partidului G:omunist Român, această luptă a fost ridicată pe o treaptă superioară.
8 Mai 1921, data făuririi pe baza ideologiei materialist-istorice a
Partidului Comunist Român, continuatorul celor mai înaintate tradiţii
revoluţionare ale poporului nostru, a marcat o etapă nouă, superioară
pe plan politic, ideologic şi organizatoric, a mişcării revoluţionare din
România. Crearea Partidului Comunist Român apare în perspectivă istorică ca o necesitate a întregii evoluţii de pînă atunci a mişcării muncitoreşti şi socialiste organizate din România, care s-a afirmat viguros pe
arena vieţii politicei şi sociale a ţării. Alături de eforturile pentru organizarea politică şi profesională a clasei muncitoare, de răspîndire a marxismului, se impune a fi subliniată preocuparea mişcării noastre muncitoreşti şi socialiste de a aborda problematica socialismului ştiinţific din
perspectiva realităţilor social-economice şi politice româneşti. Un grăitor
exemplu în acest sens îl constituie lucrarea „Ce vor socialiştii români?"
apărută în 1886, elaborată de militantul socialist Constantin Dobrogeanu
Gherea, care poate fi caracterizată ca primul program revoluţionar marxist din România, atestînd capacitatea socialiştilor români de a gîndi
original asupra problemelor social-economice şi politice ale ţării. Delegaţia română la Congresul din 1891 al Internaţionalei a II-a sublinia în
raportul ei: „Indreptăţirea Partidului socialist român şi strinsa sa legă
tură cu socialismul european constă în aceea că amîndouă părţile au aceleaşi convingeri, aceleaşi tendinţe ... Gît despre mijloacele prin care s-ar
ajunge la acest scop, fiecare va întrebuinţa pe acelea cerute de condiţiile
speciale ale ţării sale" 1 •
O altă trăsătură importantă a evoluţiei mişcării muncitoreşti şi
socialiste din România o constituie solidaritatea militantă cu mişcarea
muncitorească, revoluţionară internaţională, dovezi grăitoare fiind partipendenţă,
deosebită

1
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ciparea în 1871 a peste 900 de români pe baricadele Comunei din Paris,
statornicirea legăturilor cu Internaţionala I şi a II-a, înscrierea încă de
la început a mişcării noastre muncitoreşti în largul front internaţional
al sărbătoririi zilei de 1 Mai, etc.
Organizarea clasei muncitoare, formarea şi dezvoltarea conştiinţei de
clasă a proletariatului au condus la crearea în 1893 a Partidului SocialDemocrt al Muncitorilor din România. Primul partid politic al proletariatului din România a polarizat lupta împotriva exploatării capitaliste,
muncitorimea manifestîndu-se nu numai ca luptătoare pentru promovarea
propriilor interese de clasă, ci şi ca apărătoare a intereselor întregului
popor. Printr-o continuă maturizare politico-ideologică şi organizatorică
a mişcării muncitoreşti şi socialiste, aceasta ajunge să se identifice cu
interesele generale ale întregului popor, afirmîndu-se pregnant în viaţa
social-politică a ţării. 1n acest sens se înscrie contribuţia activă a mişcării
socialiste la lupta poporului român pentru desăvîrşirea formării statului
naţional unitar român.
Drumul ascendent parcurs de mişcarea revoluţionară din România
este elocvent ilustrat de „Declaraţia de principii" din decembrie 1918 a
Comitetului Executiv al Partidului Socialist din Vechea Românie, care
înscria ca principiu programatic „ ... cucerirea prin orice mijloace a
puterii politice din mîinile burgheziei române şi introducerea dictaturii
proletare în vederea realizării idealului comunist ... " 2 •
Făurirea Partidului Comunist Român, izvorîtă din cerinţele întregii
dezvoltări a mişcării muncitoreşti şi socialiste din România, a reflectat
voinţa puternică de unitate a clasei muncitoare, Programul P.C.R. subliniază semnificaţia şi importanţa deosebită a momentului: „Activitatea
ideologică şi organizatorică desfăşurată pentru organizarea pe baze noi,
marxist-leniniste a partidului, a creat condiţiile corespunzătoare ca la
Congresul Partidului Socialist Român din anul 1921 să se hotărască, prin
votul marii majorităţi a participanţilor, transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Crearea Partidului Comunist Român
pe baza ideologiei marxist-leniniste a marcat o etapă nouă, superioară,
atît pe planul politic şi ideologic, cit şi organizatoric, în mişcarea revoluţionară din România, în dezvoltarea detaşamentului de avangardă al
clasei muncitoare, a dat un nou şi puternic avînt luptelor politice şi sociale desfăşurate de masele largi populare din ţara noastră" 3 •
Partidului Comunist Român i-a revenit sarcina de a conduce lupta
revoluţionară a proletariatului împotriva exploatării şi asupririi, lupta
întregului popor împotriva pericolului pe care îl reprezentau fascismul
şi forţele războiului.

Anii grei de ilegalitate au însemnat o creştere neîncetată a tăriei
partidului, o sporire permanentă a modalităţilor şi mijloacelor prin care
Socialismul, nr. 29 din 9(22) decembrie 1918.
a Programul Parttdulut Comunist Romdn de făurtre a societăţi socialiste
muttilateraZ dezvoltate şt fnaintare a Romdntei spre comunism, Bucureşti, 1975,
P. 39--40.
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Partidul Comunist Român s-a manifestat drept forţa politică cea mai
•naintată, conducător al luptelor proletariatului, al întregului popor.
Marile bătălii de clasă duse de muncitorimea română în anii crizei economice şi lupta antifascistă şi antirăzboinică au reliefat cu pregnanţă
faptul că Partidul Comunist a militat neabătut în slujba intereselor
fundamentale ale poporului nostru.
Coalizarea tuturor forţelor patriotice, democratice împotriva răz
boiului antisovietic, precum şi organizarea şi conducerea revoluţiei române de eliberare naţională şi socială din august 1944 constituie meritul
nepieritor al activităţii Partidului Comunist Român din acei ani grei ai
istoriei partidului şi patriei noastre.
Alăturarea României la forţele antihitleriste şi participarea ei la
războiul împotriva Germaniei naziste pînă la victoria finală a reprezentat un aport deosebit de însemnat pe care ţara noastră l-a adus cauzei
umanităţii.

Eforturilor întregului popor pentru susţinerea materială şi umană a
frontului antihitlerist, desfăşurate sub lozinca lansată de Partidul Comunist Român „Totul pentru front, totul pentru victorie'', li se adaugă lupta
pentru transformarea revoluţionară a structurilor societăţii româneşti.
Victoria revoluţiei române de eliberare naţională şi socială de la
23 August 1944 reprezintă un act de importanţă istorică crucială, care
a marcat începutul unei epoci istorice noi - epoca contemporană în dezvoltarea societăţii româneşti, deschizînd poporului român perspectiva largă a făuririi unei vieţi noi, demne şi independente, pe calea
progresului şi civilizaţiei.
In noul context istoric, în procesul revoluţiei populare au putut fi
soluţionate pînă la capăt marile probleme ale dezvoltării societăţii noastre pe drumul progresului economic şi social, şi-au găsit împlinirea mă
reţele idealuri pentru care au luptat de-a lungul furtunoasei istorii româneşti forţele revoluţionare, progresiste, clasa muncitoare, cei mai buni
fii ai poporului, inclusiv problemele larg democratice ridicate la AlbaIulia acum 69 de ani cu întreaga lor dezvoltare şi cristalizare, acumulată
de-a lungul perioudei istorice care s-a scurs de atunci.
După cum arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu: „Intr-o perioadă de
mui puţin de trei decenii şi jumătate, }{omânia a cunoscut uriaşe transformări revoluţionare, parcurgînd mai multe etape istorice; s-a instaurat
puterea revoluţionar-democratică, au fost răstW"nate clasele exploatatoare şi a triumfat revoluţia populară, poporul a construit cu succes şi
a consolidat orînduirca socialistă, trecînd la făurirea societăţii socialiste
multilateral dezvoltate"4.
1n anii care au trecut de la actul istoric din august 1944, România
"-1. parcurs un proces revoluţionar neîntrerupt, unitar, sub conducerea partidului comunist, drum de la orînduirea capitalistă la cea socialistă. In
cadrul acestei epoci istorice relativ scurte se disting - după cum arată
4

Nicolae

Ceauşes::u,

Expunere la Sesiu.nea solemnă •• . l Decembrie 1918, p. 20.
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tovarăşul

Nicolae Cea~escu - mai multe etape clar marcate. Anii
1944-194 7 constituie prima etapă, etapa revoluţiei. democratice, în care
s-a rezolvat lupta pentru puterea politică în favoarea clasei muncitoare,
în alianţă cu ţărănimea şi cu celelalte categorii de oameni ai muncii, şi
s-au pregătit condiţiile pentru trecerea la revoluţia şi construcţia socialistă. In această etapă a revoluţiei populare lupta antifascistă, antiimperialistă şi democratică s-a transformat cu repeziciune într-o mişcare
socială de amploare cum nu a mai cunoscut istoria ţării. Prin lupta din
ce în ce mai activă a maselor largi populare, în frunte cu Partidul
Comunist Român şi celelalte organizaţii democratice, a fost instaurat, la
6 Martie 1945, guvernul revoluţionar democratic; au fost desfiinţate proprietatea moşierească şi clasa moşierilor, au fost izolate, apoi desfiinţate
partidele politice ale burgheziei, ·s-a desfăşurat lupta contra foametei,
împotriva haosului financiar şi a inflaţiei, pentru refacerea şi înviorarea
producţiei industriale şi agricole, punîndu-se în prealabil stavilă dependenţei ţării faţă de monopolurile imperialiste. Urmare a schimbării raportului de forţe politice şi sociale, a înfrîngerilor zdrobitoare suferite
de clasele exploatatoare şi de partidele care le reprezentau, au fost posibile abolirea monarhiei, care reprezenta un obstacol obiectiv în calea
progresului, şi proclamarea din voinţa poporului a Republicii Populare
Române la 30 Decembrie 1947. Cucerirea întregii puteri politice de către
clasa muncitoare, în alianţă cu ţărănimea muncitoare şi cu celelalte categorii de oameni ai muncii, a marcat trecerea la etapa revoluţiei socialiste şi construirii socialismului.
A doua etapă a revoluţiei începută cu actul de la 23 August 1944 a
cuprins anii 1948-1965, edificarea orînduirii socialiste, epocă de transformări radicale, socialiste în viaţa economică, socială şi politică a ţării,
construindu-se totodată bazele tehnico-materiale ale societăţii socialiste.
ln această etapă istorică s-a desăvîrşit refacerea economică a ţării, atingîndu-se şi chiar depăşindu-se nivelul maxim antebelic (1938) al producţiei globale industriale; poporul român a luat în stăpînire mijloacele
de producţie în industrie şi transporturi, iar în primăvara anului 1962
s-a încheiat cooperativizarea agriculturii, statornicindu-se astfel relaţiile
socialiste de producţie în toate ramurile economiei naţionale. Concomitent au fost luate măsuri importante pentru adecvarea aparatului de stat
la noile condiţii şi la noile sarrini.
Statul democrat-popular român a început să-şi exercite din plin funcţiile sale economico-organizatorică şi cultural-educativă. Linia industrializării ţării a rămas în continuare coordonata fundamentală a politicii
Partidului Comunist Român de edificare socialistă. Constituţia din 21
august 1965 a consfinţit caracterul nou al statului nostru, proclamînd
Republica Socialistă România.
Etapa a treia este etapa pe care o parcurgem în prezent. Ea a început
odată cu Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român (iulie 1965),
care a deschis o etapă nouă de dezvoltare: epoca Nicolae Ceauşescu.·
Etapa cuprinde: consolidarea societăţii socialiste, a bazei sale tehnico-materiale (1966-1970)/\i făurirea societăţii socialiste multilateral dezvolwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Epoca N.

tate (1976-

Ceauşescu

-

ani de

strălucite

împliniri

23

). Înfăptuirea ţelurilor majore ale partidului nostru în

această epocă este condiţionată de creşterea intensă a forţelor de producţie, crearea unei economii avansate, a unei industrii şi agriculturi moderne, în stare să satisfacă cerinţele mereu crescînde ale societăţii în rapidă ascensiune. Aceasta înseamnă, de asemenea, perfecţionarea continuă
a relaţiilor de producţie, a organizării sociale, dezvoltarea susţinută a
ştiinţei, învăţămîntului şi culturii, participarea tot mai activă a celor ce

muncesc la conducerea treburilor ţării, lărgirea libertăţilor, ridicarea bună
stării materiale şi spirituale a tuturor oamenilor muncii, înflorirea tuturor laturilor vieţii sociale, perfecţionarea conducerii, ridicarea conştiin
ţei socialiste, formarea omului nou.
In cele peste două decenii, România a cunoscut cea mai rodnică perioadă din îndelungata sa istorie, denumită în semn de înaltă cinste faţă
de conducătorul său, „EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU".
Aşa cum se subliniază în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al
G.E:. al P.C.R. din 23 mai 1985 privind aniversarea a 20 de ani de la
Congresul al !X-lea al Partidului nostru, în perioada care a urmat acestui eveniment istoric, poporul român, sub conducerea P.C.R. în frunte
cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a infăptuit o
vastă operă constructivă, de prefacere radicală a întregii economii şi a
societăţii româneşti, asigurîndu-se dezvoltarea radicală şi modernizarea
industriei socialiste, a agriculturii, afirmarea tot mai puternică a ştiinţei,
învăţămîntului, artei şi culturii, ridicarea nivelului de trai material şi
spiritual al tuturor oamenilor muncii, realizarea unei noi calităţi a muncii
şi vieţii întregului nostru popor5.
!n decursul istoriei sale eroice, poporul nostru s-a identificat cu marii
săi conducători de ţară. Experienţa istorică a patriei noastre, a poporului
român ilustrează cu putere faptul că toate marile victorii obţinute în
lupta pentru apărarea fiinţei naţionale, pentru libertate şi independenţă,
pentru progres social sînt rodul voinţei şi acţiunii maselor populare conduse de iluştrii voievozi şi conducători de oşti, al forţelor sociale înaintate. Aşa s-a întîmplat în timpul marilor bătălii duse de poporul român
sub conducerea glorioşilor săi voievozi: Mircea cel Mare, Vlad Ţepeş,
Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul ş.a.; aşa s-a întîmplat în 1437-1438, 1514, 17B4 şi 1821, în 1848, 1859 şi 1877 şi tot
rodul voinţei întregului popor au fost marea unire din 1918 şi istoricul
act din august 1944. Toate marile evenimente care au contribuit la propăşirea şi afirmarea de sine stătătoare a poporului nostru în marele
concf'rt al popoarelor lumii îşi au izvorul în voinţa iş~ ,acţiunea unită,
solidară a întregii noastre naţiuni.
Partidul Comunist Român a moştenit şi ridicat pe o treaptă superioară bogata experienţă a luptei pentru independenţă şi unitate naţională,
a mişcării muncitoreşti şi socialiste din patria noastră, mişcare ce s-a
caracterizat printr-o permanentă preocupare pentru asigurarea unităţii
5
Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 23 mai 1985, în
Scinteia din 24 mai 1985.
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rîndurilor sale şi printr-o exprimare ideologică unitară, avînd drept temelie materialismul dialectic şi istoric, cea mai înaintată concepţie despre
lume şi viaţă.
In lanţul celor mai importante evenimente ale poporului român,
Congresul al IX-iea al P.C.R. a inaugurat etapa cea mai fertilă şi cea
mai bogată în împliniri din întreaga istorie a ţării noastre. Această perioadă de mari înfăptuiri este legată indisolubil de numele şi activitatea
revoluţionară a celui mai iubit şi stimat fiu al poporului român, ctitorul
României socialiste moderne, al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar
general al Partidului Gomunist Român, preşedintele Republicii Socialiste
România.
Prin alegerea tovarăşului Nicolae G:eauşescu în funcţia supremă de
secretar general al P.C.R., şi în cea mai înaltă demnitate de stat, ca
primul preşedinte al Republicii Socialiste România, s-a inaugmat o epocă
glorioasă de progres şi civilizaţie în patria noastră EPOCA NICOLAE
CEAUŞESCU. Privind astăzi tabloul măreţ al României Socialiste putem
afirma cu certitudine şi demnitate că prezenţa tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, în ultimele două decenii în fruntea partidului şi a ţării, s-a
dovedit şi se dovedeşte o necesitate istorică: necesitate a gîndirii realiste
şi cutezătoare, necesitate a unirii şi dinamizării energiei şi elanului naţiunii, necesitate a afirmării României pe arena marii mişcări a progresului mondial, a civilizaţiei universale.
România, această vatră de istorie multiseculară, are astăzi o înfă
ţişare pe care străbunii noştri şi chiar generaţiile de la începutul acestui secol - nici măcar în vis nu şi-o puteau imagina. lntr-o perioadă
relativ scurtă, prin înfăptuirea politicii ştiinţifice, clarvăzătoare a partidului nostru comunist, s-au transformat din temelii toate zonele şi localităţile patriei, s-au schimbat radical destinele oamenilor, condiţiile lor
de muncă şi viaţă. In numai patru decenii, dintr-o ţară agrară, slab dezvoltată, România a devenit un stat industrial-agrar, cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu un nivel
de viaţă materială şi spirituală în continuă creştere.
Suflul nou deschis de Congresul al IX-lea al partidului .- amplificat
de congresele şi conferinţele naţionale ce au urmat - au imprimat un
dinamism fără precedent, prefaceri cu adevărat miaşe în toate domeniile
vieţii economice, politice şi sociale, progrese grandioase în dezvoltarea
României pe calea socialismului. Elementele caracteristice ale acestui
proces sint puternica afirmare a factorilor calitativi în valorificarea superioară, cu înaltă eficienţă, a resurselor ţării, orientarea hotărîtă a operei
de industrializare spre dezvoltarea ramurilor şi subramurilor de vîrf,
purtătoare de progres tehnic, moderniz~rea tuturor sectoarelor economiei
pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, crearea unei 'agriculturi intensive, de înalt randament.
In toată această perioadă, partidul nostru a înscris printre obiectivele programatice esenţiale ale politicii sale, făurirea economiei naţion41le
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şi de înaltă eficienţă. Acţionînd stăruitor şi statornic în această
partidul, întregul nostru popor au obţinut rezultate dintre cele
mai semnificative. Astfel - după cum rezultă din documentele €ongresului al XIII-iea al P.C.R., care a făcut bilanţul realizărilor obţinute îndeosebi în ultimele două decenii - , comparativ cu anul 1945, producţia
industrială a ţării era în 1984 de peste 100 de ori mai mare, iar producţia
industrială a anului 1965 s-a realizat în 1985 în numai 60: de zile. De
asemenea, a crescut şi producţia agricolă - de aproape 7 ori faţă de
1945, s-au dezvoltat continuu transporturile, toate celelalte ramuri ale
economiei naţionale. Tn anii care au trecut de la €ongresul al IX-lea al
P.C.R., în România au fost create peste 250 zone şi platforme industriale, fiecare judeţ devenind astfel un centru industrial dezvoltat al
ţării. In anul 1984, fiecare din judeţele ţării dispunea de fonduri fixe
în valoare de peste 20 miliarde lei, faţă de numai 6 judeţe în 1965. ln
23 de judeţe, volumul activităţii economice totale se ridică acum la peste
40 miliarde lei, nivel atins în anul 1965 doar de un singur judeţ. Productivitatea muncii în industria republicană a fost în 1984 de 3,3 ori mai
mare decît în 1965. Paralel cu dezvoltarea mijloacelor de producţie în
economie numărul personalului muncitor a sporit, pe ansamblul economiei, cu 6,3 milioane, din care cu peste 3 milioane în industrie. Totodată,
s-a asigurat partieiparea tot mai activă a României la diviziunea internaţională a muncii.
Dezvoltarea în ritm intens a întregii economii naţionale a dus la
creşterea produsului social de 28 ori şi a venituluil naţional de 32 ori.
Pe această bază a avut loc ridicarea neîntreruptă a nivelului de trai al
întregului popor. ln cursul celor 4 decenii fondul de consum a crescut
de 22 ori, iar circa 80% din populaţia ţării s-a mutat în locuinţe noi.
Puternica dezvoltare a forţelor de producţie, crearea noilor relaţii
de producţie şi sociale au dus la transformarea revoluţionară a structurii
de clasă a societăţii socialiste româneşti. Totodată, s-au produs mari
transformări revoluţionare la nivelul de cultură şi conştiinţă al întregului
nostru popor.
Invăţămîntul, ştiinţa şi cultura au cunoscut o puternică dezvoltare,
<ivînd un rol tot mai însemnat în întreaga transformare revoluţionară a
patriei noastre. S-a ridicat continuu gradul de civilizaţie materială şi spirituală al poporului.
Ca urmare a marilor mutaţii survenite în planul dezvoltării economice, care au determinat serioase prefaceri în structura socială, membrii
societăţii noastre socialiste au căpătat un statut comun proprietari şi
producători ai bunurilor materiale şi spirituale şi, în acelaşi timp, beneficiarii acestor bunuri. Astăzi - după cum arată tovarăşul Nicolae
Ceauşescu societatea socialistă românească este compusă din clase
şi categorii sociale muncitoare prietene, care îşi bazează existenţa pe ac-

modeme
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tivitatea creatoare în diferite sectoare, pe mwica productivă pentru sine
şi pentru societate, acţionînd „în mod conştient pentru făurirea propriului viitor" 6 • Partidul Comunist Român urmind neabătut indicaţiile preţioase ale secretarului său general tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a promovat şi promovează o politică a unităţii - exprimată pe plan intern
prin întreaga operă de edificare a socialismului în România, şi pe plan
extern prin sprijinul şi solidaritatea sa cu toate forţele progi;esiste, înaintate, antiimperialiste din lume. Referindu-se la aceste aspecte ale politicii partidului şi statului nostru, în cuvîntarea rostită la şedinţa comună
a consiliilor oamenilor muncii de naţionalitate maghiară şi germană din
27 decembrie 1984, secretarul general al partidului arăta: „Trebuie să
dezvoltăm sentimentele de prietenie şi colaborare cu toate popoarele care
construiesc socialismul, cu toate popoarele lumii, pornind de la faptul că
solidaritatea şi prietenia constituie un factor putP.rnic al dezvoltării socialiste, al păcii şi colaborării internaţionale. Să ducem ferm o politică
de pace şi de colaborare cu toate statele lumii fără deosebire de orînduire socială!" 7 •
Prin politica sa internaţională promovată consecvent de către secretarul general al partidului, preşedintele republicii, România s-a afirmat
tot mai puternic ca un factor activ în lupta pentru colaborare, dezvoltare şi pace, pentru o lwne mai dreaptă şi mai bună.
Unul dintre izvoarele comunităţii de interese şi noilor raporturi ce
s-au stabilit ~n societatea noastră socialistă este rezolvarea ştiinţifică,
revoluţionară, justă a problemei naţionale de către Partidul Comunist
Român, care şi-a pus în mod direct amprenta asupra unităţii şi coeziunii
naţiunii. Lichidarea definitivă a exploatării omului de către om, a tuturor discriminărilor naţionale, triumful socialismului multilateral dezvoltat reprezintă baza libertăţilor şi drepturilor de care se bucură toţi
oamenii muncii din ţara noastră, fără deosebire de naţionalitate. „Desfiinţind nedreptăţile de ordin social, discriminarea de rasă, de sex, de
naţionalitate după cum subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - ,
socialismul a garantat tuturor oamenilor muncii drepturi egale în cadrul
societăţii, accesul neîngrădit la viaţa economică, ~ocială şi politică, la
învăţămint şi cultură" 8 .

Din
sa

iniţiativa

directă

secretarului general al partidului şi sub îndrumarea
s-a creat în societatea noastră nn sistem organizatoric original,

6 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la consfătuirea de lucru pe problemele muncii
organizatorice şi politico-educative din 2-3 august 1983, în Romdnia pe drumui
constituirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 26, Bu:ureşti, 1984,

p. 181.
7 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la şedinţa
:omună a Consiliilor oamenilor
muncii de naţionalitate maghiară şi germană din 27 decembrie 1984, în România pe
drumul construirii soctetăţit soctaltste multilateral dezvoltate, Bucureşti, 1985, p. 226.
· 8 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la plenara C.C. al P.C.R. şi a activului Central de partid, 24 iulie 1985, Bucureşti, 1985, p. 20.
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unic în felul său, care asigură participarea activă, nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea societăţii, exercitarea deplină a prerogativelor poporului de adevărat stăpîn al ţării, de făuritor conştient al propriilor sale destine. Pornind de la premisa că „rezolvarea tuturor problemelor privind dezvoltarea societăţii noastre priveşte nemijlocit întregul popor" 9 , partidul nostru pune un accent deosebit pe continua perfecţionare a democraţiei, pe întărirea organismelor menite să asigure
participarea maselor la opera de conducere a vieţii social-politice şi
de stat.
Pornind de la tezele socialismului ştiinţific şi dezvoltîndu-le în mod
creator la condiţiile ţării noastre, tovarăşul Nicolae Ceauşescu explică
iar practica noastră din ultimele două decenii confirmă faptul că unitatea de monolit a poporului nu se poate concepe şi nici realiza <lecit
'în jurul partidului, forţa politică conducătoare care prin politica sa intPrnă şi externă exprimă năzuinţele şi idealurile tuturor oamenilor muncii. „Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate şi de la care radiază energia şi lumina ce pun în mişcare şi asigură
funcţionarea întregului angrenaj al orînduirii socialiste" 10 subliniază
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Experienţa acumulată în cei peste 20 de
ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea demonstrează cu prisosinţă această teză.

Intre realizările celor peste două decenii care s-au scurs de la istoricul Congres al IX-lea - moment care a însemnat începutul celei mai
fecunde epoci din istoria noastră, epoca marcată atît de puternic de proeminenta personalitate a tovarăşului Nicolae Ceauşescu - şi coordonatele dezvoltării viitoare a patriei noastre, puntea de legătură o constituie hotărîrile ce au fost adoptate în noiembrie 1984 de cel de-al XIII-lea
Congres al Partidului Comunist Român, hotărîri care - în baza Directivelor - figurează perspectiva noului orizont al devenirii României în
cel de-al cincilea deceniu după eliberare şi pînă la începutul celui de-al
treilea mileniu. „In cel de-al cincilea deceniu - după cum arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - va trebui să punem în centrul activităţii consolidarea tuturor realizărilor de pînă acum, întărirea poziţiei României de ţară
socialistă mediu dezvoltată şi trecerea ei într-un stadiu nou, superior cel de ţară socialistă dezvoltată" 11 •
Bazîndu-se pe rezultatele obţinute în anii de după Congresul al
IX-lea, pe politica ştiinţifică, realistă a Partidului Comunist Român, documentele Congresului al XIII-iea privind dezvoltarea economico-socială
a ţării în cincinalul 1986-1990 şi în deceniul 1991-2000 deschid noi
şi luminoase perspective pentru progresul multilateral al societăţii socialiste româneşti, pentru creşterea bunăstării materiale şi spirituale a
întregului popor.
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1969, .p. 64.
Scînteia, nr. 13.781 din 11 decembrie 1986, p. 1.
11 Scînteia, nr. 13.820 din 27 ianuarie 1987, p. 2.
9

10
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In etapa actuală de dezvoltare economică-socială a patriei noastre,
cwn a subliniat ln repetate rînduri tovarăşul Nicolae Ceauşescu secretar general al P.C.R., preşedintele Republicii Socialiste România - ,
în faţa întregului nostru popor stă sarcina realizării cu stJcces a noii revoluţii agrare şi industriale, precum şi a noii revoluţii tehnico-ştiinţifice
în toate domeniile de activitate ale economiei naţionale. Astfel, în cuvîntarea ţinută la plenara C.C. al P.C.R. din 11 decembrie 1986, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu sublinia: „La toate realizările - inclusiv din acest
an - cercetarea ştiinţifică a avut o contribuţie de importanţă hotărî
toare. Tocmai preocuparea şi eforturile pe care le-au făcut partidul şi
societatea noastră pentru dezvoltarea ştiinţei în toate sectoarele de activitate asigură şi înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de
modernizare, de ridicare a calităţii şi nivelului tehnic al producţiei. Fără
o asemenea bază ştiinţifică, tehnică, în toate domeniile - şi industriale
şi agricole nu am fi putut să obţinem realizările din acest an şi din
ultimii ani, nu ne-am putea propune obiectivele pentru 1987 şi pînă
în 1990"12.
Polarizînd atenţia întregii noastre naţiuni şi bucurîndu-se de un puternic ecou internaţional, documentele 8ongresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român şi cele ulterioare sînt dovada cea mai grăitoare
a forţei de creaţie a unui popor liber, stăpîn pe puterea destinelor sale,
care, construindu-se pe sine, îşi desăvîrşeşte astfel vocaţia. Iar, realegerea tovarăşului Nicolae 8eauşescu în funcţia de secretar general al Partidului Comunist Român, de preşedinte al Republicii Socialiste România
este chezăşia sigură a marilor realizări ale viitorului românesc.
In perioada care a urmat Congresului al !X-lea al partidului, gîndirea şi acţiunea revoluţionară ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, strălu
citele sale calităţi teoretice, politice şi organizatorice au înarmat partidul,
poporul nostru cu o concepţie clară, ştiinţifică, de largă cuprindere privind desfăşurarea vastei opere de construcţie a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de trecere a României spre comunism.
„Comuniştii, întregul nostru popor se arăta în scrisoarea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat şi Guvernului
Republicii Socialiste România adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu
ocazia zilei sale de naştere şi omagierea îndelungatei sale activităţi revoluţionare la 26 ianuarie 1987 apreciază în mod deosebit uriaşa dwnneavoastră contribuţie la dezvoltarea creatoare a gîndirii social-politice
contemporane, la îmbogăţirea tezaurului teoretic al partidului cu noi idei,
teze şi concluzii desprinse din practica edificării socialiste în România
şi a mişcării muncitoreşti revoluţionare mondiale, din analiza profund
ştiinţifică a fenomenelor vieţii social-politice actuale" 13 •
aşa
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L'll"OQUE NICOLAE CEAUŞESCU - UNE P!:RIODE DE GBANDS
ACCOMPLISSEMENTS DANS L'HISTOmE DU PARTI COMMUNISTE
ROUMAIN ET DE LA ROUMANIE SOCIALISTE
(Re sume)

Les auteurs, en se referissant ă la lutte de longue duree du peuple rownain
pour obtenir l'independan::e, !'unite et pour instaurer l'equite sociale, soulignent
cettes luttes en les traltant des le moment ou elles furent dirigees par la classe
ouvriere conduite par ses partis politiques, specialement par le Parti Comrnuniste
Roumain.
Apres la revolution roumaine de 23 Aout 1944, notre pays a connu plusicures etapes de la revolution populaire. Des le IXeme Congres du PCR (1965), il e
commence l'epoque la plus fertile de l'histoire du peuple roumain, „L'~oque
Nicolae Ceauşescu".
Cette epoque est caracterisee par un developpement de grande envergure de
notre patrie. Au plan economique et social aussi qu'au celui de la politique et de
la culture, la Roumanie monte de plus en plus haut sur l'escalier de la civilisation
et du progres.
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