ÎNFIINTAREA G. A. C. ÎN COMUNA RUS
'
(JUD. SĂLAJ)
IOAN MUSCA

Procesul colectivizării, impus României după modelul sovietic, a cuprins în
utima sa etapă (1957-1962) şi satele din comuna Rus: Rus, Buzaş, Iapa, care în
această perioadă făceau parte din raionul Dej, regiunea Cluj.
Planul de măsuri al Sfatului Popular al comunei Rus, nr. 399 din 27 august
1958 propunea crearea gospodăriilor agricole colective în satele Rus şi Buzaş pănă
în anul 1960. Ca metode de acţiune se preconizau: "munca de convingere de la om
la om" dusă de către deputaţi şi salariaţi; mobilizarea deputaţilor sfatului popular
şi salariaţilor din comună; vizite ale "ţăranilor muncitori" în satele apropiate
cooperativizate, "pentru a vedea munca lor"; expuneri cu privire la munca în
întovărăşiri şi g. a. c.; prin "Gazeta de stradă" şi "Oglinda satului" să se
popularizeze rezultatele din unităţile socialiste şi cooperatiste 1 • Au fost aplicate
strategiile impuse de slujitorii regimului, căci şi aici au fost aplicate formele
cooperazării forţate: impozitările, regimul cotelor, înfiinţarea întovărăşirilor
agricole, crearea gospodăriilor agricole colective.
Dosarele, cu documentele constituirii gospodăriilor agricole colective din
satele menţionate de noi, cuprind cam aceleaşi categorii de acte în formulări
generale după un anumit tipic: Extras din procesul verbal al şedinţei extraordinare
a Comitetului executiv al Sfatului popular regional Cluj şi raional Dej; "Referat" şi
un "Referat tehnic" cu privire la constituirea gospodăriei agricole colective din
satul ... , comuna Rus; Situaţia Nr. 1. a g. a. c. la data constituirii; Proces-vebal,
încheiat cu ocazia adunării de constituire, care cuprinde familiile înscrise şi
inventarul cu care " a intrat " în g.a.c.: "Act de constituire" cu semnăturile celor
înscrişi; "Tabloul" nr. 1, a suprafeţelor terenurilor membrilor înscrişi în G.A.C. şi
un tabel cu numele celor care nu au semnat intrarea în g.a.c. cu suprafaţa parcelei
ce cade în perimetrul comasabil.

1

A.N.-D.J. Sălaj.fond Primăria Rus, dosar nr. 134/1958, f. 94.
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Adunarea de constituire a colectiviştilor din satul Rus are loc în ziua de 25
noiembrie 19602 • Inaugurarea gospodăriei agricole colective cu denumirea
"Someşana", în satul Rus, raionul Dej, se aprobă pe data de 4 decembrie 19603, prin
transformarea întovărăşirii agricole existente şi comasarea terenului înscris de
locuitorii din satul Rus în GAC "prin transformarea întovărăşirii existente".
Întovărăşirea purta denumirea "Cel de-al Ii-lea Congres P.M.R." 4 • La data de 14 XII
1958, din evidenţa economică reiese că în întovărăşire erau înscrise 313 familii din
care: cu tot pământul 58; cu peste 50% din pământ 111; sub 50% 144, revenind pe
cap de familie 0,88 ha, din suprafaţa de 272,80 ha arabil şi 8 ha fâneţe •
Ca sediu al conducerii gospodăriei se stabileşte imobilul, compus din 6
camere, fost al lui Şimon Bela (pronunţau sătenii, n. n.), moşier expropriat.
În Rus trăiau 385 familii: 29 - rară pământ, 260 - sărace, 94 - mijlocaşe 6 •
Din acestea un număr de 240 familii erau cu gospodării mici şi 94 cu gospodării
mijlocii, ceea ce reprezintă 92 o/o din totalul familiilor. În cadrul famiilor existau
un număr total de 1182 membri. Numărul braţelor de muncă era de 694, din care
femei 351 şi bărbaţi 343. Populaţia satului se mai completa cu 359 tineri sub 16
ani şi 129 bătrâni peste vârsta de 60 de ani. Nu au depus cereri de înscriere în
G.A.C un număr de 27 familii, din care 20 cu gospodărie mică, 7 cu gospodărie
mijlocie posedând o suprafaţă totală de 51,58 ha, din care 31,77 arabil.
Satul avea o suprafaţă de pământ de 922,22 ha.: arabil 545 ha, fâneţe 305 ha,
păşuni 3,50 ha, livezi 17 ha, vii 1,93 ha, neproductiv 49,79 ha. Membri înscrişi au
fost practic deposedaţi în folosul gospodăriei de 870,34 ha: arabil 513,23 ha, fânţe
286, 11 ha, păşune 3,50 ha, livezi 17 ha, vii 1,93 ha, neproductiv 48,57 ha, în
procente reprezentând 94 %. Din suprafaţa înscrisă revenea pe cap de familie 2,66
ha dar arabil 1,81 ha.
Cei înscrişi au fost aligaţi să predea, "aduc în patrimoniul gospodăriei
agricole colective", din inventarul viu şi mort un număr însemnat de animale,
unelte, maşini unelte, care, diverse instalaţii de producţie. S-au adunat astfel 49
vaci, 3 bivoliţe, 12 cai, 149 pluguri, 125 grape, 16 prăşitori, 10 semănători de
porumb, 160 care, 2 căruţe, un trior, un cazan de fiert ţuică, o moară.
Gospodăria agricolă colectivă va avea un caracter agricol cu ramura
secundară de dezvoltare pomicultura.
În "Actul de Constituire", culmea ironiei, având în vedere procedeele "de
forţă" folosite la înscriere pentru cei care se opuneau, se specifica: "Noi, ţăranii
muncitori din comuna Rus, satul Rus, raionul Dej, regiunea Cluj, Republica
5

A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor agricole colective din jud. Sălaj„
dosar nr. 438/1960, f. 8-16.
3
idem, f. 1-2.
4
A.N.-D.J„fond Primăria Rus, dosar nr. 135/1958, f. 16.
5
idem, f. 17-20.
6
Toate datele au fost extrase din A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor
agricole colecrive din jud. Sălaj, dosar nr. 438/1960, f. 3-60.
2

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

În.fiinţarea G.A.C. în comuna Rus (jud. Sălaj)

533

Populară Română, ne unim de bună voie, constituindu-ne în Gospodăria Agricolă
cu denumirea "Someşana", având sediul în satul Rus, comuna Rus, obligându-ne
să depunem toate eforturile pentru a întări gospodăria colectivă, muncind cinstit,
apărând şi dezvoltând proprietatea obştească" •
Constituirea şi inaugurarea G.A.C. cu denumirea "Buzeşana" se aprobă, de
către Comitetul executiv al Sfatului Popular al regiunii Cluj, pe data de 5
noiembrie 19608 , în satul Buzaş, comuna Rus, raionul Dej prin transformarea
întovărăşirii agricole existente. Întovărăşirea se numea "Înainte" şi la sfârşitul
anului 1958 dispunea de 153 ha teren arabil, avea 74 de familii înscrise, fiecărui
cap de familie revenindu-i în medie de lucru 2,12 ha 9 •
În satul Buzaş trăiau un număr de 69 familii 10, din care ţărani cu gospodărie
mică 28 familii şi ţărani cu gospodărie mijlocie 41 familii. S-au înscris în G.A.C.
57 familii din care 26 familii cu gospodărie mică şi 31 familii cu gospodărie
mijlocie, ceea ce reprezenta 82% din totalul gospodăriilor individuale din sat.
Gospodăria va avea în total 119 oameni apţi de muncă, din care un număr de 57
bărbaţi şi 62 femei. Nu s-au înscris în G.A.C 12 familii cu suprafaţa de 45,09 ha:
arabil 41,69 ha, fâneţe 3,40 ha.
Cei înscrişi au adus în gospodărie următoarele suprafeţe de terenuri: 134,83
ha total din care arabil 122,27 ha, fâneţe 10,13 ha, vii 1,19 ha, neproductiv 1,24 ha.
Suprafaţa înscrisă reprezenta 74% din suprafaţa totală a satului şi revenea, în
medie, pe cap de familie 2,35 ha din care arabil 2,14 ha.
Inventarul viu predat de cei care au semnat cererile de înscriere se
compunea din: 21 vaci, 5 bivoliţe, doi boi şi patru cai, iar inventarul mort număra:
36 care, 33 pluguri, 32 grape, o prăşitoare, două cazane de fiert ţuică.
Caracterul G.A.C va fi agricol şi ca ramură secundară de dezvoltare
zootehnia. Sediul ei se va stabili, într-o cameră închiriată la casa unui colectivist.
Fondul de bază cu care pornea la dezvoltarea producţiei, probabil rămas de
la fosta întovărăşire agricolă, se compunea din 8.000lei, o semănătoare şi o
7

vânturătoare.

Înfiinţarea şi inaugurarea unei gospodării agricole colective în satul Iapa,
comuna Rus, se aprobă prin decizia nr. 1453/1960 a Comitetului executiv al
Sfatului popular regional Cluj. Va lua fiinţă la data de 4 decembrie 1960 11 , prin
transformarea întovărăşirii agricole existente şi va purta denumirea "30
Decembrie". Întovărăşirea se numise "13 Decembrie" şi dispunea la 14 XII 1958

7

idem, f. 17.
idem, dosarnr. 441/1960, f. 1-2
9
A.N.-D.J„fond Primăria Rus, dosar nr. 13511958, f. 16-20.
10
Datele au fost extrase din A. N. - D. J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor
agricole colective din jud.Sălaj, dosar nr. 441/1960.
11
idem, dosar nr. 440/1960, f. 1

8
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de 200 ha de pământ arabil şi 54 ha de fâneţe, avea 154 de familii înscrise din care
cu tot pământul 3 şi sub 50% din pământul care-l posedă 145 12 •
In satul Iapa(azi Fântânele) trăiau un număr de 158 familii 13 , anume 72
familii de ţărani cu gospodărie mică şi 86 familii cu gospodărie mijlocie. Dintre
acestea un număr de 151 familii s-au înscris în gospodăria agricolă colectivă: 70
familii cu gospodărie mică şi 81 cu gospodărie mijlocie, ceea ce reprezintă 95 %
din totalul familiilor din sat. Numărul celor apţi de muncă era de 393: femei 208,
bărbaţi 185. Întreaga populaţie a satului , cu cei 196 tineri sub 16 ani şi cu 42
bătrâni de peste 60 de ani, se ridica la un număr de 631 persoane. Nu au depus
cerere de înscriere în G.A.C. un număr de 7 familii din care 2 cu gospodărie mică
şi 5 familii cu gospodărie mijlocie. Aceştia posedau o suprafaţă totală de 39, 35 ha
din care arabil 17, 16 ha.
Satul avea o suprafaţă totală de 1144,45 ha: 645 ha arabil, 252 ha fâneţe
naturale, 164 ha păşuni„ 13 ha livezi, 0,45 ha vii, 70 ha neproductiv. Membri
înscrişi aduc în gospodărie suprafaţa de de 1105,10 ha: 627,84 ha arabil, 245,39 ha
fâneţe naturale, 184,42 ha păşuni, 13 ha livezi, 0,45 ha vii„ 70 ha neproductiv,
reprezentând 95,5% din suprafaţa totală. Din suprafaţa înscrisă de membri în
gospodărie revenea în medie pe cap de familie suprafaţa de lucru de 7, 31 ha din
care teren arabil 4, 15 ha.
Deasemeni mai aduceau din în patrimoniul gospodăriei agricole următorul
inventar: 7 cai, 2 cai debitaţi, 26 boi debitaţi, 67 vaci, 2 vaci debitate, 9 bivoliţe, 2
bivoliţe debitate, 115 pluguri, 109 grape, 26 semănători de porumb, 42 prăşitoare,
118 care, 2 mori, 1 cazan de fiert ţuică şi o batoză.
Gospodăria va avea un caracter agricol iar ca ramură secundară de activitate
zootehnia. Sediul ei va functiona într-o cameră închiriată de la un colectivist.
În anul 1962 cele tr~i gospodării agricole colective se vor unifica, şi noii
gospodării i se va stabili denumirea de "G.A.C. Rus", cu sediul în satul Rus. La 23
februarie 1962, adunările generale ale colectiviştilor din satele Rus şi Buzaş - se
spune în procesele verbale - vor hotărâ să se unească • Acelaşi lucru se va întâmpla
cu gospodăriile agricole colective din satele Rus şi Iapa la 19 septembrie 1962 15 •
14

A.N.-D.J. Sălaj.fond Primăria Rus, dosar nr. 135/1958, f. 16-20.
A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi cooperativelor agricole colective din jud. Sălaj,
dosar nr. 440/1960 (vezi tot dosarul)
14
A.N.-D.J. Sălaj, fond Colecţia întovărăşirilor şi gospodăriilor agricole colective din jud. Sălaj,
dosar nr. 442/1962
12
13

15

ibidem.
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THE CONSTITUION OF G.A.C. IN THE RUS COMMUNE
(SĂLAJ DISTRICT)
(Summary)
The process of collectivization, imposed to Romania after the Soviet model,
reached in its final phase (1957-1962) the villages from the Rus commune as well:
Rus, Buzaş, Iapa (today Fântânele). The strategies that characterize the forced
cooperativization were applied here as elsewhere: taxation, the quota regime, the
implementation of the agricultural relations and the establishment of agricultural
collective farms.
The documents regarding the constitution of G.A.C. (Agricultural
Collective Farms) which are found in the archives from Zalău (that leave out the
collective beliefs; the interview method proved even today impossible to use due
to the reticence of the individuals as to this problem) stand for the data regarding
this event in 1960, with typical statistica! information and organization methods
for that particular time as well as for the perspective.

Lista ilustraţiilor
Documente privind înfiinţarea G.A.C. în comuna Rus (provin de la
a Arhivelor Naţionale) - copii xerox (13 buc.).

Judeţeană Sălaj
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Tabloul rn·. /..
. 5Upral ejelo ~ ,terenurilor membrilor înscrişi în G . A. C.

-------...-
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DEClZl'.A N~'.lo2/1962

„

D

_,,;·

.„ . ~· · . :·o

o

-

·.

Com1.tetul exeout1.v el. S:fetulW.· popular el re1on'\llu1 De4,1 .
Avînd ·în vedere referatu1 Seot1une1 a~ioole ou nr • . de' m
sue,1 privind un:li' 1os:i::ea GAC""'Uri~or d1n satul ~-; şi Bilzeş; '>_,,_:,
· ~vînd in . vedere că · p~ntru eoee te douil GAO-uri .aînt oreiat.e condi,ţiil.e politice şi eoonomioe ~ vedE(t'ea 1n.~rt.~1.t>1i şi ~a~

vol tării aoeetora'"i.
··
·
··
·· ·· · · · '.'" · · ·' ·' :>f.'",
, ..
l'rin unUi~aree oelor. douit GAC-w1 se va real.iza o un:Ltăto
_puterni~ compuell. .c litf 415 :femil:l.l. cu o suorei'etn. agriaol11 totâill. .

de l.13 o htl• :·
·
·· ··.
. .·· ·.
·
. 'Unii'ioarea soesror GAC..U?'1 va orei.a

oondiţ11

· .

,„._:_ "

-fevoreb'Ll.$ .,
pen~ · :foţ~s1rbs tutu:ro:r_;,re~eryeloi'. exiotelite'.
. ·: .· .'
· · ···:,, .
. In ·' teme:i ul art;.2:f . şi 24 . din Legeâ
6/l9ft7 ~e org~i~"er
, ~1 fUrloţi<m.~e ·a. S~eturllor.. -:populare
·
,~ · ·
·
·

nr

.::

D ·e · o

1

d e:
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G03PODARIA AG!!ICOLA c01e;cTIVA.
3o DECFJ.L"lRIE.
SA 'ID L mA.B! CO.W!fA RiJ s.
Nr .

,/ S'/

din 19 septembrie 1962.

C A T R E
SFA'IUL PCRJLAR AL RAIONJIIJI
- CO'..!ITE'ItJL R.XECU.TIV D E J.

Ii! b.c..:::"" procoStllui- verbal incheiat in
3o DECEtrl.BRIE din

adu.ne.r~a

g::nerala

s~'lul Ir.pa, oo=na Ru.s in ziua....C.s 19 s eptembrie

11

GAC.o

1962, in

ce.ra-s-a_hct.z.rlt un1.fioarea G.A.C.-.ulu.i 3c decer:b ric si G.A.C• So'!!lesana.
cerem Comitetu.lui Executiv al Sfntului popcilar fJ, Raiorului Dej, se aprobe
unifica:rea acestor eospodarii.

-

I®a 1 a 19
,

-

! G<... '..' <. .' .„

septe>"\l~ rie

Co.nsU1,t\l de condlloere.
- Rafn Al e,x:ruid::u.

'-c}:i;e;i Gh.s~rghe

v.

c.

4. Membrii

___GE'.~.J'..~2.!~
_:2..el'"'" \'n.t-{ f ,.,

L. !3.1
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GOS?ODARIA AGRICOLA COLEC'I'IVA
= SOllESAll'A =

Se.tul Ra.s

OOil'U?W.

Ras .

1-1 ~ . ..J60 -1? IX · I Îh..),

CA'rRE
SFA11JL POroLAR AL RAI OIDiiJ I

- CCiMITE'lUL EXECOTI V D E J.

In bE.Za prooesului-varbal incheie.t ir;; adu.narea g.anerala a GAC.
Somesana din sa.tul Rus, comu.n&. Rus :.i.n....ziu.a de 19 septernbrie 1964 in oa
s-c:. .hot.ti.ri.t unifica:J.·e~ G-„A.c .-ului Semesane. cu. G. A„C.- -o.l 3o Deoambrie
eeram Cor.i i te.tului ex<i.eu tiv ul .:>raiului po_pu.lt<r al Raiomlui Dej, sa

aprobe

unificare~

noestor goopodar11 .
Rus

l~

19 s epte-nbrie 1962.

C6nailiu.1 de condu.cere.

1. Presedinta
2~

Vio ep r es e dinte

3 . i.rernbrH .

.- ,'-'„
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:C?;L ;,p; AL I'. 10!1li\ iJ:: DEJ
Cerci tntul iJ::xecut:l.v

~~A'li.11.\

nr~15~4o8

â.tn 2o soptemtr.>io 1962

;...i:~:t~ '.i:.n z:i.1m <10

20 zcpt{,°>L".i>X':i.C 1962. rei'orutu l aonsi.1.:tu-.

llli ;\,CŢ- ico1 cn p1~1 Vil~u 1 E· p;}c;ir>uT: r:r·GH J(: nn:tf:!.001: c a ~;·aAoC c·>-1U.„ilcR~ tlr.!:
c11zt rR.ti l. !\US Otl G ~ f) oO• tli.1:1 f?~;t'!l l. J.P~.t:J C lţrllUl8 [{~19 •
1

Cc..'12t ;:rtim1u-0c c.l:l.n rr.mo:r·tal lll'c;;;c.!l'uat st d:ln dccti.m.n:tat:!.a
intoo~lit?" J.a :rat~ l~cnlui oa sit:.'.; crcHtc CO."HU.ti:i.lo eeon.omioe si :r.ol:f
tico ;-x;ntru a'O!:!.Gul~<i.t'O!:, i.m.".?-:î. r:1:;5. b1.l'..o O!'!.',illli~ro:i o:i. dcr:vo.li."B:ei a eoc~
tar 2 (: .o .\ei c ~···-tt:c :!„.
·

t'l:Ji!'.'li'.1 in vcdm·o cit110°t"ll'. t-crc.:1\1ri101:' C::'r..n scootc

G"l;QC~u.>i

oa aint situal:ei un.'.:\ !!int-,S\ a! t~ „ ar !)croito lnc~~ tcwonU1'ilo:' în
::;.r;). i btm"./. co:idi tli.~ crt.:.ec.!1i2J:r.ilu- no noi r~·~:t~ ;?;r-ce·t"i'Vc tle dozvol t,:.!eoa <1~~t.n
punct ele vce:Ol"c
t1c

m-· ~;S-ld. ?.c.toric

o:.l. GOOH0'"1:1.c„

J.n te!!lciul raspozititlll1.1.or art„ 23 o:i. 24 ii:tn io e;ea !~r..,6/957
oi ~-:nnt:t5..o~Drou a $Ji:D.tur·itcr ro!iţ! l~.~oll

crr„:"r~-::tt~ e."tt'CD.

c

.l.

: >:t't„1....- i.lc a,tn'Obu 1Ul.ii'ic:;1.i.:oa. goo1:,o;iar:l.ilot' Bgr.>:loole ® loot:i,.,
vc tli:l. rraU.!l. J.n:va cu Go t.„c„ d!.u f'Ut'<ll. nus, cu Bcuiul :l..u eG\ti;ţl Eua..J':rl „2..- '.'.le rn:opuoo CCitil tc'>m1ui c:c„011ti v al cfotu111 i popul.VS'
al l'Cl}ilm:l~ Cluj ş ar.irobal'Oa l:lOOO'ÎiO!' lt.Ul:\: l.ca:ri. purtînl (lO.l"llll!l.it'Oa do'
"G-o f"1f i<-.C• u:, ' e
.l\l't ~ ;;,.....

O';; - duonroa ln. :l.na.opJ.:Lni.1.'C e pi'e:izc.nte::l rJcr1in:l.i oo
Sf~?.tului i;criul. ar t:.t"l. nd.m1ulti. Deja

încz-o -:.'intcB.zii C::-uc1iliul Agricol a

21.$ \)'h i;, l !:L •

,Yb~;). ~1iţ1s.:l
I
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