
 
 
 
 
 

Capitolul VI 

ŢĂRĂNIMEA ROMÂNIEI – REALITATE 
MILENARĂ ÎN PROFUNDA SCHIMBARE 

Ţărănimea pe care încercăm s-o analizăm cu mijloa- 
cele demografiei este cea contemporană, mai exact din 
ultimele trei decenii, aşa cum a fost ea „fotografiată” mai 
cu seamă la recensămîntul din 1977. Această imagine sur- 
prinde un moment dintr-o îndelungată evoluţie a unei 
realităţi care nu este nici omogenă, nici unică şi nici 
conservatoare. Satul românesc s-a caracterizat, de-a lun- 
gul istoriei, printr-o mare diversitate, pe care încearcă 
s-o sistematizeze diferite tipologii mai vechi şi mai noi. 
Caracteristici geografice, sociale, economice, culturale o 
diferenţiază şi, uneori, destul de bine marcat. Şi totuşi, 
peste deosebirile şi variaţiile acestea, satul şi ţărănimea 
au cîteva trăsături fundamentale comune care le con- 
feră o fizionomie aparte: atestă unitatea şi permanenţa 
acestei realităţi pe pămîntul pe care l-a aşezat istoria şi 
pe care l-a apărat în decursul timpului. Ceea ce intere- 
sează pe demograf ca şi pe etnograf cînd se apleacă asu- 
pra acestei realităţi este modelul cultural ţărănesc, cu un 
rol hotărîtor în istoria poporului român, de o mare forţă 
încă în prezent. 

Cea mai emoţionantă caracterizare a ţărănimii, a tră- 
săturilor sale fundamentale şi a rolului îndeplinit în isto- 
rie a fost făcută de preşedintele României, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, la primul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităţilor agricole socialiste, al· întregii ţă- 
rănimi, din 1977: 
„Întreaga istorie pune în evidenţă faptul că ţărănimea 

a fost clasa care, vreme îndelungată, a dus pe umerii ei 
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greul bătăliilor pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei po- 
porului român, pentru dezvoltarea naţiunii noastre, pen- 
tru libertate, neatîrnare şi o viaţă mai bună, pentru 
transformarea revoluţionară a societăţii.” 

„În ciuda atîtor furtuni ale istoriei, ţărănimea a asi- 
gurat permanenţa neclintită a poporului nostru pe aceste 
meleaguri, păstrînd, totodată, comoara limbii şi culturii 
naţionale şi înaltele virtuţi ale spiritului popular. Ea a 
fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale 
şi spirituale, clasa care, prin munca ei îndîrjită, a făcut 
să renască de atîtea ori, din cenuşă şi ruină, ţara distrusă 
şi prădată de cotropitori. Sensibilitatea şi înţelepciunea 
ţărănimii noastre şi-au găsit expresia nu numai în bogăţia 
artei populare, de o mare frumuseţe, profunzime şi origi- 
nalitate, ci şi într-un cod moral superior, în care sînt 
înscrise, la loc de frunte, cinstea şi omenia, dragostea de 
muncă şi de natură, dîrzenia şi neînfricarea în faţa greu- 
tăţilor, vitejia şi eroismul.”31

Din această caracterizare se pot desprinde cîteva tră- 
sături fundamentale pentru înţelegerea modelului cultu- 
ral românesc şi printre care figurează cinstea şi omenia, 
dragostea de muncă şi de natură, sensibilitatea şi înţelep- 
ciunea, pe care le vom găsi şi în comportamentul ţăra- 
nului faţă de principalele evenimente ale vieţii – naştere, 
căsătorie, moarte, familie, dragostea pentru copii, respec- 
tul faţă de bătrîni, probleme ce interesează în cel mai 
înalt grad pe demograful contemporan, ajutat de etnograf. 

Despre trăsăturile ţăranului român – aşa cum am 
mai arătat – s-a scris mult. 

Este explicabilă şi divergenţa de opinii în ce priveşte 
satul şi ţăranul român. „Spaţiul mioritic”, „matricea sti- 
listică” şi alte categorii ale filozofiei culturale, aplicate de 
L. Blaga (1937), au fost contestate şi criticate de sociologi 
(Stahl, 1981 şi 1983). 

Într-o lucrare recentă consacrată satului (Bădescu, 
1981) se afirmă că cele două forme comportamentale ale 
psihologiei sociale ţărăneşti sînt cooperarea şi ospitalita- 
tea, la care se adaugă generozitatea şi toleranţa. Spre deo- 
sebire de egocentrismul caracteristic populaţiei de la 
 

31 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societă- 
ţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 14, Editura Politică, 1977, 
pp. 231–232. 
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oraşe, ca expresie a individualismului, satul are ceea ce 
se numeşte „personalitate comunitară”, sistemul norma- 
tiv, alcătuit din cutume, datini şi obiceiuri, ca şi sistemul 
de valorizare socială al ţăranului, diferă esenţial de cel al 
orăşeanului. După acelaşi autor „Cultura satului are 
funcţii complexe. Manifestările culturale au calitatea de 
a funcţiona ca procese de valorizare socială a ocupaţiilor 
săteşti, a momentelor importante din. viaţa satului – naş- 
terea, creşterea si socializarea, căsătoria, moartea etc.” 
(p. 77). 

Astăzi, treptat, se elaborează şi se consolidează 
un model cultural nou, cel al societăţii socialiste, în ca- 
drul căruia vor persista o serie de trăsături ale modelului 
ţărănesc şi deci ale modelului demografic caracterizat 
– cum am mai spus – prin propensiune faţă de căsă- 
torie, familie şi maternitate, ceea ce interesează în mare 
măsură pentru aprecierea evoluţiei ulterioare a tendin- 
ţelor demografice din România. 

1. Aspecte economice şi sociale ale ţărănimii 

Dacă populaţia rurală poate fi caracterizată şi din 
punct de vedere al fenomenelor demografice, în schimb 
pentru ţărănime acest lucru este cu neputinţă întrucît 
statistica oficială nu furnizează informaţii privind nata- 
litatea, nupţialitatea, mortalitatea ţărănimii. De aceea ca- 
racterizarea ţărănimii o vom face mai ales sub aspect 
social-economic, rămînînd ca unii indici demografici ai 
populaţiei rurale să fie consideraţi valabili – cu rezer- 
vele necesare – şi pentru ţărănime. 

Potrivit metodologiei folosite la recensămintele din 
1956, 1966 şi 1977, din punct de vedere al structurii so- 
ciale, ţărănimea figurează în două categorii: ţăranii coope- 
ratori şi ţăranii cu gospodării individuale, diferenţiaţi în- 
tre ei de sistemul de proprietate şi deci de relaţiile de 
producţie şi cele de repartiţie. Sub raport economic, tre- 
buie să facem distincţia, în cadrul populaţiei active (sau 
ocupate) din agricultură, a următoarelor „subramuri” 
(termenul este impropriu pentru agricultură): 

a) populaţia activă din întreprinderile agricole de 
stat, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, alte uni- 
tăţi agricole de stat; 

171 



b) populaţia activă din cooperativele agricole de pro- 
ducţie şi asociaţii intercooperatiste; 

c) populaţia activă din gospodăriile agricole personale 
ale membrilor C.A.P.; 

d) populaţia din gospodăriile agricole individuale (in- 
clusiv din gospodăriile agricole ale personalului din în- 
treprinderi şi instituţii, precum şi ale meseriaşilor şi al- 
tor grupe de populaţie). 

În raport cu forma de realizare a producţiei şi cu ve- 
niturile, grupele c) şi d) pot fi trecute în aceeaşi categorie. 
Prin urmare, la analiza ţărănimii trebuie făcută distinc- 
ţia între criteriul social şi cel economic. Dacă mai adău- 
găm criteriul habitatului vom avea de reţinut faptul că o 
proporţie – redusă de altfel – a ţăranilor se găseşte la 
oraşe şi, în mod corespunzător, persoane active din agri- 
cultură fac parte din populaţia urbană. 

Dacă luăm numai populaţia activă a categoriei sociale 
„ţărani cooperatori” şi a categoriei sociale „ţărani cu 
gospodării individuale”, efectivul lor, la data recensămân- 
tului din 1977, era de 3 383 226 persoane; dacă însă ne 
referim la populaţia activă din agricultură, ca ramură a 
economiei naţionale, numărul ei era de 3 942 112 persoane, 
din care: 438 572 persoane în unităţile agricole de stat, 
2 768 532 în cooperativele agricole de producţie şi 733 054 
în gospodăriile agricole individuale şi gospodăriile agri- 
cole personale ale membrilor C.A.P. 

Din punct de vedere demografic ţărănimea este o sub- 
populaţie definită printr-un număr şi o structură consti- 
tuită după diferite caracteristici; ea este un subsistem cu 
multiple legături, interdependenţe şi efecte de conexiune 
inversă, cu celelalte subsisteme din societate. De aceea, 
analiza ei trebuie să aibă în vedere şi celelalte categorii 
sociale şi, în primul rînd, muncitorii. 

O primă informaţie generală despre ţărănime, ca popu- 
laţie totală şi ca populaţie activă, ne furnizează tabelul 62. 

În populaţia rurală, ţărănimea (ţăranii cooperatori şi 
ţăranii cu gospodării individuale) reprezintă circa 46% 
din populaţia totală şi circa 54% din populaţia activă de 
la sate. În populaţia totală a României, ţărănimea (popu- 
laţia activă şi inactivă) deţine 25,5%, iar în populaţia 
activă a României circa 29%. Populaţia activă de la sate 
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Tabelul nr. 62 
Populaţia rurală şi populaţia activă rurală 

pe categorii sociale (1977) 

În  popula ţ i a  
Categorii sociale Totală % Activă % 

TOTAL 
Muncitori 
Ţărani cooperatori 
Intelectuali-funcţionari 
Meseriaşi cooperatori 
Ţărani cu gospodării indivi-
duale 
Meseriaşi particulari 
Liberi profesionişti şi alţii
Neidentificată 

11 320 565
5 044 401
4 435 857

533 472
303 641

753 653
83 517

4147
161 877

100,0
44,6
39,3
4,7
2,7

6,7
0,7*

1,4

5 803 841
2 162 246
2 540 183

294 273
158 617

588 613
40 856

1710
17 343

100,0
37,3
43,8
5,1
2,7

10,1
0,7*

0,03

* Sub 0 ,1 % din total. 

este ocupată în proporţie de circa 61% în agricultură, 
25% în industrie. 

Din punct de vedere al habitatului urban şi rural, ţă- 
rănimea este repartizată astfel: 

Tabelul nr. 63 
Ţărani cooperatori şi ţărani cu gospodării individuale 

(populaţie activă) 

din care în: 
Categoria socială Total populaţia 

urbană 
populaţia 
rurală 

Ţărani – total în % 
 
din care: 

Ţărani cooperatori 
Ţărani cu gospodării indivi- 
duale 

3 383 226
100,0 
 
2 749 855 
 
633 371 

254 430 
7,5 
 
209 672 
 
44 738 

3 128 796 
92,5 
 
2 540 183 
 
588 613 

În numărul total al ţăranilor, de 3 383 226, ţăranii 
cooperatori reprezintă circa 81,3%, restul de 18,7% fiind 
ţăran, cu gospodării individuale. 
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Populaţia activă din sectorul de stat deţine circa 11% 
din populaţia activă agricolă; populaţia din sectorul co- 
operatist (cooperativele agricole de producţie, întovără- 
şiri agricole, gospodării personale ale membrilor C.A.P.) 
reprezintă aproape 73%, în timp ce ţăranii cu gospodării 
agricole individuale circa 16% din populaţia activă 
agricolă. 

Aşadar, ţărănimea se cifrează la circa 3 400 000 per- 
soane (ţărani cooperatori şi individuali) în populaţia activă 
agricolă. împreună cu populaţia inactivă, ţăranii s-ar ri- 
dica la 25,5% din populaţia totală a ţării. Prin urmare, ţă- 
rănimea este încă o prezenţă importantă atît în populaţia 
totală, cît şi în populaţia activă a ţării. Să adăugăm per- 
soanele provenite din ţărani care trăiesc în familii ţără- 
neşti şi care – graţie mobilităţii profesionale şi sociale 
– au ajuns în alte categorii sociale. În plus, trebuie 
amintite relaţiile dintre cei de la oraş şi cei de la sat, 
în cadrul mobilităţii intra- şi intergeneraţionale. 

Să precizăm locul ţăranilor în structura socială a 
României. 

Tabelul nr. 64 
Structura populaţiei active totale a României pe principalele 

categorii sociale ( %) 

Categoria socială 1948 1956 1966 1977 

Muncitori 
Ţărani cooperatori 
Ţărani cu gospodării indivi- 
duale 
Intelectuali-funcfionari 

15,1 
..... 
 
75,9 
5,4 

20,0 
7,6 
 
58,9 
10,4 

32,6 
45,7 

 
6,8 

11,8 

50,4 
25,5 

 
5,9 

13,9 

Creşterea foarte rapidă a numărului şi ponderii „mun- 
citorilor” este faptul cel mai semnificativ pentru schim- 
bările structurii sociale. Ea a fost însoţită de diminuarea 
rapidă a ţărănimii, proces ce se înscrie în mobilitatea 
spaţială, profesională şi socială, foarte dinamică. 

Populaţia activă din industrie, cu o vîrstă medie de 
33,5 ani, este o populaţie tînără; perspectivele ei de 
„autoreproducere” – în sensul dat de sociologie – sînt 
mari; grupele 20–39 ani sînt cu 106% mai mari decît 
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Tabelul nr. 65 
Unii indicatori al populaţiei active în 1977 

 

Vîrsta medie Ponderea (%)
grupelor 

Ra- 
port 

Populaţia activă 
Arabele 
sexe Masculin Feminin 20–39 

ani 
40–49 

ani (%) 

TOTALĂ 
Industrie 

38,65 
33,51 

38,32 
34,60 

38,21 
31,38 

50,2
60,4 

39,0
29,3 

128,7 
205,7 

Cooperative a- 
gricole de 
producţie 

 
 

43,78 

 
 

46,34 

 
 

42,50 

 
 

33,8 

 
 

53,5

 
 

63,1 
Gospodăriile a- 
gricole indi- 
viduale 

 
 

47,31 

 
 

50,13 

 
 

46,16 

 
 

29,9 

 
 

39,6 

 
 

75,6 

grupele 40–59 ani. În schimb, populaţia activă din coope- 
rativele agricole de producţie şi cea din gospodăriile in- 
dividuale este îmbătrînită: vîrsta medie este cu 10 ani 
mai mare în C.A.P. şi cu aproape 14 ani mai mare în 
 

 
Fig. 28 Populaţia activă din agricultură pe sexe şi grupe de vîrstă, 

1977. 



gospodăriile individuale în raport cu industria. „Autore- 
producerea” acestor categorii se poate asigura în propor- 
ţie de 63% şi respectiv de 76%. Să mai adăugăm că popu- 
laţia din industrie este „masculinizată”, în timp ce aceea 
din agricultură este „feminizată.” 

„Feminizarea” populaţiei active din agricultură şi 
„masculinizarea” populaţiei active din industrie sînt două 
caracteristici evidente. 

Cit priveşte categoriile sociale, situaţia este urmă- 
toarea: 

Tabelul nr. 66 
Unii indicatori ai categoriilor sociale 

(in populaţia activă) in 1977 

Ponderea ( %) 
grupelor 

Categorii sociale Vîrsta 
medie 20–39 

ani 
40–59

ani 

20–30 
——— X100 
40–59 

Muncitori 
Ţărani cooperatori 
Ţărani cu gospodării indivi-
duale 

Intelectuali-funcţionari 

34,58 
44,18 
 
47,50 
37,00 

63,8 
32,6 

 
29,9 
61,0 

32,7 
54,0 
 
39,6 
36,2 

195 
60 
 
76 
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Procesul de îmbătrînire a ţăranilor cooperatori şi a 
ţăranilor cu gospodării individuale s-a produs foarte rapid. 

Tabelul nr. 67 
Vîsta medie şi mediană a ţăranilor cooperatori 
şi a ţăranilor cu gospodării individuale la 

recensămintele din 1966 şi 1977 
(ani şi zecimi) 

Vîrsta medie Vîrsta mediană 
Categoria socială 

1966 1977 1977– 
1966 1966 1977 1977– 

1966 
Ţărani coope- 
ratori 
Ţărani cu gos- 
podării indi- 
viduale 

 
41,3
 
 
44,0 

 
44,2 
 
 
47,5 

 
2,9 
 
 
3,5 

 
40,0
 
 
42,4 

 
44,9 
 
 
47,3 

 
4,9 

 
 
4,9 
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În aproximativ un deceniu vîrsta medie a ţăranilor 
cooperatori a crescut cu circa 3 ani, iar vîrsta mediană 
cu 5 ani. Vîrsta mediană a crescut mai mult ca ur- 
mare a faptului că a scăzut proporţia populaţiei tinere. 
Dacă luăm cele două categorii sociale repartizate pe 
sexe şi vîrste, imaginea este cea oferită de figura 29 a 
şi 29 b. 

 
Fig. 29 a. Populaţia activă din cooperativele agricole de producţie. 

Ţăranii cooperatori, 1977. 
b. Populaţia activă din gospodăriile agricole individuale. Ţărani 

individuali, 1977. 

Pentru a întregi tabloul satului să dăm informaţii cu: 
privire la nivelul de instruire al populaţiei rurale. 

Tabelul nr.6 
Numărul persoanelor cu studii superioare şi medii în municipii, 

oraşe şi în comune, 1977 
(în populaţia activă) 

Nivel Municipii 
şi oraşe 

Proporţia (%) 
în populaţia de 
12 ani şi peste 

Comune 
Proporţia ( %) 
în populaţia de 
12 ani şi peste 

Superior 
Mediu 

453 443 
1 012 352 

9,9 
22,2 

68 956 
261 188 

1,2 
4,5 
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Stocul de învăţămînt superior al populaţiei de la oraşe 
este de 6,6 ori mai mare ca cel al populaţiei de la sate; 
cel mediu de aproape 4 ori. Faţă de 1966 se înregistrează 
totuşi o creştere apreciabilă. Să nu se uite că la recen- 
sămîntul din 1966 stocul de învăţămînt superior la sate 
era de 0,4% în populaţia de 12 ani şi peste, iar cel mediu 
de 4,2%. Mai mult, este locul să amintim că la recensă- 
mîntul din 1948, proporţia analfabeţilor, în rîndul popu- 
laţiei de 7 ani şi peste, a fost de 23,1%, din care în rural 
27% (Golopenţia, 1948). 

Vorbind despre populaţia rurală şi ţărănime se cuvine 
să ne referim succint la ţărănimea din zona colinar-mon- 
tană. Gospodăriile agricole ale acesteia au o mare im- 
portanţă economică (Braşoveanu, 1981; Rey, 1984), avînd 
totodată o serie de particularităţi demografice (Trebici, 
1982). Populaţia acestei zone, în număr de 2 000 000, este 
situată în 601 comune şi formează 585 000 gospodării 
agricole. Zona este confruntată cu o serie de probleme 
economice şi demografice, printre care o puternică mi- 
graţie de la sat la oraş. 

O descriere demografică completa a acestei zone ar 
necesita informaţii statistice pe comune, ceea ce este însă 
imposibil; din această cauză, o analiză aproximativă este 
obligată să se refere la judeţele situate pe ambele ver- 
sante ale Carpaţilor Meridionali, Carpaţilor Orientali, 
Munţilor Apuseni. Concret, este vorba de un număr de 
15 judeţe (Maramureş, Vîlcea, Bistriţa-Năsăud, Argeş, 
Alba, Caraş-Severin, Suceava, Vrancea, Gorj, Bihor, Hu- 
nedoara, Neamţ, Dîmboviţa, Mehedinţi şi Prahova) în 
care populaţia activă a categoriei „ţăranii cu gospodării 
Individuale se ridică la 484 672 de persoane (aproape 77% 
din totalul ţăranilor cu gospodării individuale), iar pon- 
derea lor în populaţia agricolă activă a judeţelor respec- 
tive este de 33,2% (cuprinsă între 17 şi 55%). 

Vocaţia zonei colinar-montane este zootehnia – ra- 
mură de importanţă excepţională pentru ţara noastră –, 
În special creşterea bovinelor şi ovinelor, pomicultura (în 
special cultura prunilor) şi unele culturi de cîmp adecvate 
condiţiilor pedoclimatice (cartoful şi ovăzul). 

Populaţia activă a ţăranilor cu gospodării individuale 
se află într-un avansat proces de îmbătrînire; vîrsta me- 
die este de 47,5 ani. 
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Populaţia activă a ţăranilor cu gospodării individuale 
este de asemenea feminizată. La 100 de bărbaţi revin- 
253 de femei, dar variaţia după vîrstă este foarte puter- 
nică. La grupele cele mai productive, de 20–39 de ani, 
 

 
Fig. 30 Populaţia activă. Ţărani cu gospodării individuale (15 judeţe), 1977. 

la 100 de bărbaţi revin 352 de femei, în timp ce la gru- 
pele de 40–59 ani revin 270 de femei. 

Trăsăturile amintite mai sus ale ţărănimii individuale 
variază de la un judeţ, de la o provincie istorică la alta. 
Vîrsta medie a bărbaţilor din categoria socială a „ţăra- 
nilor cu gospodării individuale” este de 47,4 ani în Crişa- 
na-Maramureş, de 48,5 ani în Moldova, de 50,6 ani în 
Transilvania, ridicîndu-se la 51,2 ani în Banat, 53,2 ani în 
Oltenia şi circa 55 de ani în Muntenia. Valorile cele mai 
scăzute ale vîrstei medii la femei revin zonei Crişana- 
Maramureş (44,4 ani), Moldova (45,3 ani), Transilvania 
(46,2 ani), cele mai ridicate sînt caracteristice pentru Mun- 
tenia (47,4 ani) şi Oltenia (48,4 ani). 

Dacă luăm judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, în 
care numărul ţăranilor cu gospodării individuale repre- 
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zintă a şasea parte din numărul lor pe ţară, iar proporţia 
lor în populaţia activă agricolă din judeţele respective 
este aproape jumătate, se pot face constatări interesante. 
Vîrsta medie a bărbaţilor este de 45,8 ani, iar a femeilor 
de 43,7 ani; numărul de femei la 100 de bărbaţi este de 
181, iar în grupele cele mai productive (20–39 de ani) 
de aproximativ 210. Îmbătrânirea şi feminizarea popu- 
laţiei adulte în aceste judeţe sînt procese relativ mai puţin 
avansate. 

În privinţa cauzelor care au provocat tendinţele demo- 
grafice menţionate vom distinge o cauză directă: mobili- 
tatea rezidenţială, profesională şi socială a populaţiei, cea 
mai dinamică fiind cea rezidenţială, de la sat la oraş. 
Migraţia este selectivă: fluxurile ei antrenează în special 
tineretul. 

O cauză mai generală care afectează populaţia rurală, 
inclusiv ţărănimea individuală, este scăderea de lungă 
durată a natalităţii. Amintim că întreaga politică demo- 
grafică a ţării noastre este orientată în direcţia stimulării 
natalităţii şi consolidării familiei – nucleul de bază al 
societăţii. Or, populaţia satelor din zona de deal şi de 
anunţe s-a caracterizat, de-a lungul timpului, printr-o na- 
talitate mult mai ridicată decît în alte zone ale ţării, 
printr-un profund ataşament faţă de familie, prin prac- 
ticarea tipului de familie extinsă. Migraţia internă de la 
sat la oraş, pătrunderea unor influenţe nu întotdeauna 
pozitive de la oraş au erodat în mare măsură modelul 
cultural ţărănesc. Se constată totuşi un nivel mai înalt 
al natalităţii în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, 
Neamţ, Suceava şi Vrancea, avînd o proporţie relativ ri- 
dicată a ţăranilor individuali, celebre zone etnografice şi 
folclorice, păstrătoare ale culturii populare majore. 

2. Concluzii şi perspective 

Analiza demografică a satului şi ţărănimii pune în lu- 
mină, cu obiectivitatea cifrelor statistice, efectul pozitiv 
al cooperativizării agriculturii, în cadrul mai general al 
construcţiei societăţii noi. Îl regăsim în reducerea consi- 
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derabilă a mortalităţii şi mai ales a mortalităţii infantile, 
căreia ţărănimea îi plătea un dureros tribuit, în creşterea 
duratei medii a vieţii, lichidarea neştiinţei de carte, creş- 
terea nivelului de instruire. 

Desigur, analiza economică şi sociologică pune în evi- 
denţă şi cîştigurile obţinute pe alte planuri. Totodată se 
impun atenţiei unele aspecte cum ar fi îmbătrînirea de- 
mografică a ţărănimii şi a populaţiei rurale, disproporţii 
între sexe, fenomene care au fost generate în special de 
o migraţie foarte puternică de la sat la oraş. Această pro- 
blemă trebuie examinată în strînsă legătură cu urbani- 
zarea şi cu aceea a noii revoluţii agrare. 

S-au elaborat şi se traduc în viaţă strategii ample 
menite să asigure dezvoltarea în continuare a agriculturii. 
În acest cadru general sînt prevăzute importante măsuri 
privind evoluţia populaţiei de la sate, a ţărănimii. 

De importanţă hotărîtoare este înfăptuirea noii revo- 
luţii agrare, ca strategie pe termen lung, ale cărei prin- 
cipale obiective sînt: afirmarea calitativă a agriculturii, 
creşterea substanţială a producţiei agricole şi a eficacităţii 
activităţii economice, accelerarea proceselor de dezvoltare 
intensivă şi de modernizare a procesului de producţie. 
Noua revoluţie agrară este în esenţă o revoluţie ştiinţifică 
şi tehnică. De efectele acesteia vor beneficia atît ţăranii 
cooperatori cît şi cei cu gospodării individuale pe planul 
creşterii puternice a producţiei agricole, al realizării unei 
noi calităţi a muncii şi a vieţii, al creşterii productivităţii 
muncii. Înfăptuirea unor asemenea obiective cere efor- 
turi considerabile, aşa cum sînt ele prevăzute în „Pro- 
gramul naţional pentru asigurarea unor producţii sigure 
şi stabile prin creşterea potenţialului productiv al pămîn- 
tului, mai buna organizare şi folosire în mod unitar a 
terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a ţării, realizarea 
irigaţiilor pe 55–60% din suprafaţa arabilă, a lucrărilor 
de desecări şi combaterea eroziunii solului.” 

Contribuţia economică a ţărănimii va creşte substan- 
ţial în anii următori prin aplicarea „Programului unic de 
creştere a producţiei agricole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de producţie şi în gos- 
podăriile producătorilor individuali.” 
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Efectul acestor strategii, la care se adaugă şi cel al 
politicii sistematizării teritoriului şi a localităţilor, va fi 
nu numai de ordin economic, ci şi social, cultural şi demo- 
grafic. Creşterea puternică a producţiei agricole, moder- 
nizarea satului, creşterea gradului de civilizaţie a ţără- 
nimii vor însemna realizarea unui echilibru optim între 
industrie şi agricultură, reducerea migraţiei de la sat la 
oraş şi, în ultimă analiză, îmbunătăţirea caracteristicilor 
demografice ale populaţiei rurale şi ale ţărănimii – în 
primul rînd, îmbunătăţirea structurii de vîrstă – în ca- 
drul general al dezvoltării armonioase a societăţii noastre 
socialiste. 
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