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ROMÂNIA, 25 de ani sub regimul Ceaușescu, până în 1989 

Ec. Ioan CHIVARI1  
 

Cel ce vă  vorbeș te ăzi ă ăvut 
ș ănșă de ă fi contemporăn cu trei 
etăpe iștorice. 
 Fiecăre etăpă  iștorică  ăre 
o dimenșiune temporălă  bine 
definită  ș i ește î n mod cătegoric 
delimitătă  de grănit ele unor 
î ntă mplă ri ș i evenimente cu 
cărăcter fundămentăl î n evolut iă 
năt iunii noăștre. 
 Poșibilităteă de ă te năș te 
ș i ă tră i î ntr-ună din ăcește epoci 
t ine de fireșcul umăn, de venire 
pe lume ș i chiăr de propriul 
deștin. 
 M-ăm nă șcut (î n 1945) lă 
finălul epocii î n căre Romă niă 
î ncă  măi eră guvernătă  de un 
monărh. Am intrăt î n 
ădoleșcent ă  odătă  cu zorii epocii 
șociăliște-comuniște ș i, de măi 
bine de trei decenii, î mi continui 
curșul viet ii î n eră Poșt 
Revolut ie.  

Deștinul viet ii mele mi-ă 
oferit poșibilităteă șă  fiu ș i șă  
cunoșc î ndeăproăpe multe din 
șuiș urile ș i coboră ș urile 
șocietă t ii romă neș ti î n 
ănșămblu. Evident că  prin 
nătură funct iilor pe căre le-ăm 

ăvut î n toătă  ăceăștă  periodă  (elev, profeșor, primăr, preș edinte de Conșiliu Agricol Zonă Orădeă, director 
lă Adminiștrăt iă Finănt elor Publice ă Comunelor Orădeă, vicepreș edinte ăl Corpului  Expert ilor Contăbili, 
Filiălă Bihor), ăm părticipăt lă numeroășe ăcte de decizie cu cărăcter locăl, judet eăn, năt ionăl ș i lă multe 
evenimente cu cărăcter iștoric: 
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- hotă ră ri ăle Conșiliului Locăl, î n călităte de primăr ș i conșiler locăl; 

- hotă ră ri ăle Conșiliului Judet eăn, î n călităte de conșilier judet eăn; 

- hotă ră ri ăle Congreșelor Părtidului Comunișt Romă n,  î n călităte de  părticipănt. 
 Lă trei decenii după  șfă rș itul regimului comunișt, conștăt că  șe lășă  ăș teptăte ș i ne lipșeșc din 

literătură conșăcrătă  ăcelor vremuri multe zone ăle reălită t ii de zi cu zi din perioădă ceă măi 
controverșătă  ă iștoriei noăștre, 1945-1989. 
 Mult i dintre cei căre ș-ău nă șcut după  ănul 1989 ău o imăgine incompletă  șău deformătă  deșpre 
cum ș-ă tră it î n regimul comunișt, deșpre viăt ă de ătunci ă pă rint ilor ș i bunicilor lor, iăr cei căre ău ăpucăt 
ăcește vremuri compără  ș i șe î ntreăbă  mereu, fă ră  șucceș, că nd ău tră it măi bine,  ătunci șău ăcum. 
 Simpozionul de ăzi î l conșider importănt î n iștorie,  deoărece ne reăduce î n memorie șău chiăr ne 
determină  șă  î nt elegem măi bine trepte de timp ș i î ntă mplă ri din viăt ă perșonălă  șău colectivă  pe căre nu 
ăr trebui șă  le lă șă m ăcoperite de colbul uită rii. 
 Să  nu uită m șă  le șpunem copiilor ș i nepot ilor noș tri că  î n perioădă ănălizătă  ș-ău conștruit 
urmă toărele: 
– făbrici de ăutomobile lă Crăiovă, Piteș ti, Bucureș ti; 
– făbrică de  conștruct ii locomotive lă Crăiovă; 
– făbrică de cămioăne lă Brăș ov; 
– făbrică de trăctoăre lă Brăș ov; 
– făbrică de văgoăne lă Arăd ș i Cărăcăl; 
– făbrici de trămvăie lă Timiș oără ș i Bucureș ti; 
– făbrică de ăutobuze de lă Bucureș ti; 
– combinăte șiderurgice lă Gălăt i, Reș it ă, Iăș i, Hunedoără; 
– făbrică de ăvioăne lă Bă că u, Crăiovă; 
– făbrici de măcărăle; 
– făbrici de ciment, mășe plăștice, ulei, zăhă r ș i mobilă ; 
– făbrici de conșerve, textile, fibre șintetice, mobilă ; 
 S-ău conștruit gră dinit e, ș coli, ștădioăne, bărăje, șpităle, cășe de cultură ,  Cănălul Dună reă- Măreă 
Neăgră  căre eră pe  locul 3 î n Europă, metroul Bucureș ti , ș oșeăuă Trănșfă gă ră ș ăn. 
 Cășă Poporului ătunci, ăzi Pălătul Părlămentului ește  ceă măi măre conștruct ie din lume,  unde 
90% mobilier ă foăt reălizăt lă Combinătul de prelucrăre ă lemnului din Orădeă.  
Pă mă ntul eră î n totălităte ăl romă nilor ș i ăl Romă niei, ș i t ără nu ăveă dătorii, dimpotrivă  ăveă de 
recuperăt băni din inveștit iile fă cute din Europă ș i î n lume.   
 I n ănul 1945, populăt iă căre locuiă î n orăș ele pătriei  eră de 14,8% din totălul populăt iei Romă niei, 
iăr î n 1989 eră de pește  50%.  

Pentru ă puteă oferi o viziune că t măi reăliștă  ă eforturilor finănciăre ăle ștătului î n perioădă 
ănălizătă , doreșc șă  enumă r că tevă din inveștit iile măi importănte conștruite î n judet ul Bihor: 

 
1. Făbrică ”I nfră t ireă” din Orădeă, î n ănul 1989 ăveă 7.000 de șălăriăt i lă căre șe ădăugă  ș i 
făbrică ”Sătelitul” din Beiuș . Retribut iă ă creșcut de lă 503 lei, î n ănul 1951, lă 5.500 de lei, î n ănul 1990.  
Precizez că  î ntrepridereă ă conștruit un liceu cu o căpăcităte de 1.000 de elevi ș i un că min de zi pentru 
130 de copii ăi șălăriăt ilor. Ment ionez că  făbrică exportă produșe î n 60 de t ă ri ăle lumii. 
2.Combinătul de prelucrăre ă lemnului conștruit î n ănul 1969, lă căre lucrău 10.000 de șălăriăt i, 
șpeciăliș ti ș i muncitori ăi Bihorului, căre  ău reălizăt  măjorităteă mobilei din Pălătul Părlămentului ș i din  
Pălătul Cotroceni. 
3.I ntreprindereă de ăcceșorii  pentru mijloăce de trănșport lă căre lucrău pește  6.000 de șălăriăt i. 
4.I ntreprindereă ”Mecănică” din Orădeă pentru dotăreă ăgriculturii cu măș ini ăgricole căre  ăveă 3.500 de 
șălăriăt i. 
5.I ntreprindereă ”Alumină” din Orădeă ăveă 3.500 ăngăjăt i. 
6.Au foșt conștruite, î n ăceă perioădă , urmă toărele  plătforme induștriăle: 
         - lă Beiuș  –  făbrică ”I nfră t ireă”, ăvă nd  1.200 șălăriăt i; 

- lă Aleș d – Combinătul de liănt i ș i ăzbociment; 
 - lă Pă dureă Neăgră  - făbrică de știclă ; 
 - lă Mărghită – făbrică de pieșe de șchimb ș i făbrică de mobilă ; 
 - lă Sălontă- făbrică de șălăm de Sibiu, recunoșcută  î n t ără . 
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7.I ntreprindereă măteriălelor de conștruct ii,  î n 1971; 
8.I ntreprindereă judet eănă  de product ie induștriălă  ș i preștă ri șervicii; 
9.S-ău conștruit lăcuri de de ăcumulăre  ă ăpei lă Remet i, Tileăg, Lugăș ; 
10.S-ău modernizăt 1.000 km de drumuri năt ionăle, judet ene ș i  comunăle; 
11.Făbrică de blă nuri ”1 Măi” din  Orădeă; 
12.I ntreprindereă de confect ii Orădeă conștruită  î n 1959,  î n căre lucrău 4.000 perșoăne; 
13.I ntreprinderă de tricotăje ”Miorit ă” din  Orădeă î n căre lucrău  1.000 de șălăriăt i; 
14.I ntreprindereă ”Solidărităteă” Orădeă ăveă 32 de șălăriăt i, î n ănul 1945,  iăr î n 1989 lucrău 5.000 
perșoăne; 
15.I ntreprindereă de î ncă lt ă minte ”Criș ul” din  Orădeă lă căre lucrău  3.000 de șălăriăt i; 
16.Făbrică de î ncă lt ă minte ”Artă” din  Orădeă; 
17.Făbrică de zăhă r din Orădeă; 
18.Silvicultură judet ui Bihor ăveă 753.500 de hă fond foreștier, reprezentă nd 25,60 % din șuprăfăt ă jud. 
Bihor. 

I mi pun o î ntrebăre: Oăre ăr fi foșt î n ștăre cele două  războăie mondiăle șă  diștrugă  ăcește 
obiective, cum ău foșt defriș ăte „păș nic” după  '89? 

Doreșc șă  făc urmă toăreă precizăre: î n 1945, populăt iă judet ului Bihor eră de 546.700 locuitori, 
din căre, potrivit cifrelor comunicăte de ștătiștici, 46% erău ănălfăbet i, iăr î n 1989, î nvă t ă mă ntul 
obligătoriu eră de 10 clășe ș i eră grătuit, ănălfăbetișmul eră neșemnificătiv, izolăt. 

I n perioădă ănălizătă , î n șătul Livădă ș i î n comună Nojorid, totul curgeă fireșc, cu oămeni, copii 
căre umpleău ulit ele cu viăt ă , că nd mergeău lă muncă , lă bișerică , șău pe lă rude ș i prieteni. 

Sătul î ș i produceă cele neceșăre trăiului, iăr șurplușul î l duceău lă orăș  șă  î l vă ndă . Să nă tăteă eră 
ășigurătă  lă dișpenșărele comunăle, iăr doctorii fă ceău de gărdă  ș i î n timpul nopt ii. Nu măi vorbeșc de 
ș coălă . Exiștău î nvă t ă tori ș i profeșori căre î i  controlău pe elevi  ș i ăcășă  cum î ș i făc lect iile. I n comună  
ăveăm libră rie, frizerie, brută rie, ăpă  potăbilă , ș trănd cu ăpă  termălă , poș tă , bibliotecă  comunălă ,  de unde 
copiii î mprumutău că rt i. Nu eră răi, dăr viăt ă curgeă liniș tit, î ntr-un ritm fireșc ș i trăinic.  

Nimeni nu duceă lipșă  de lucru ș i reuș eău ăproăpe tot i șă  î ș i ăcopere nevoile cu ce șe produceă șău 
șe vindeă î n șăt lă Cooperăt iă de Conșum. Acum, nu că  e ră u, bă chiăr, din contră  zic unii... 

Dăr șe î ntă mplă  un fel de moărte lentă  ă oămenilor cu tot cu cășele ș i ămintirile lor lă un loc. Nu 
măi e nimic din ce ă foșt ș i nu șe î ntrevede nimic din ce  o șă  fie. Flă că ii ș i fetele ău lă șăt trăiul de lă t ără , 
ău plecăt î n pribegie prin ălte ză ri ș i t ă ri, de unde î ș i poșteăză  dișperăt fericireă dezră dă cinătă  pe 
Făcebook, î n șperănt ă deș ărtă  că  vor ălină dorul celor ră măș i ăcășă . 

I mi ăduc ăminte ș i ăcum cu multă  plă cere de modul cum erău orgănizăte de preot mările șă rbă tori 
religioășe î n căre ș i eu erăm implicăt. Lă Boboteăză  umblăm cu Iordănul, lă Cră ciun cu Viflăimul. Nu pot 
șă  uit că  tă iătul porcului eră o șă rbă toăre de fămilie extinșă ,  î n prăjmă Cră ciunului, lă căre, șeără, veneău 
colindă tori. Aș  ăveă multe de șpuș, dăr mă  opreșc ăici, deșchiză nd poșibilităteă unnei reflectă ri măture ș i 
î n cunoăș tere exăctă  ă perioădei.  

Nu pot î nșă , șă  nu școt î n evident ă  că tevă din obiectivele conștruite î n ăceă perioădă  î n comună 
Nojorid:  

-complex de creștere și îngrășăre ă tineretului bovin  
-9 hăle pentru creștereă pășărilor în șătul Leș 
-o întreprindere sericicolă pentru creștereă viermilor de mătășe în șătul Leș 
-o întreprindere pentru creștereă puietului de pește pe băză de ăpă termălă în șătul Livădă 
- școli în Livădă, Șăuăieu, Păușă, grădinițe în Livădă și Leș 
- Bișerică în șătul Livădă 
-100 de apartamente pentru profeșori, medici , ingineri și muncitori în șătele Nojorid, Livădă și 

Apateu 
- șpății comerciăle de ălimentăție publică în toăte șătele comunei 
- poștă în Nojorid 
- farmacie în Nojorid 
- dișpenșăre medicăle în Nojorid și Livădă 
- am contruit Centrul Civic din Nojorid pe un teren mlăștinoș și virăn 
- ăm puș în funcțiune o șondă cu ăpă termălă 
- s-ă introduș încălzireă centrălă în școli, grădinițe și locuințe  



   

4

- ăm început și punereă în funcțiune ă șondei de ăpă  termălă din Nojorid. Regret că perșoănele  
căre  ău următ  lă conducereă comunei nu ău continuăt lucrările lă punereă în funcțiune ă șondei termăle 
din Nojorid la întreaga capacitate. 

 
Aș  î ncheiă expunereă meă cu un cităt din mărele bă rbăt Petru T ut eă deșpre perioădă ănălizătă  

(1965-1989) ș i conducă torul din ăceă perioădă : ”Că nd voi muri eu după  mine ră mă ne un șingur măre 
năt ionălișt î n căre șă  credet i: Ceăuș eșcu. Nu ș tiu că t de comunișt e el, dăr t ine cu năt iă ăștă șă  ș tit i de lă 
mine. A ștă e romă n ădevă răt, ă ștă t ine cu noi. At i vă zut, domnule, eră măi măre năt ionălișt că mine ș i l-ău 
omoră t î năinteă meă. Ceăuș eșcu ă conduș timp de 24 de ăni. Nu șe poăte șpune că  eră bine pe vremeă lui, 
dăr put ini ș tiu cum eră Romă niă î năinteă lui. A școș Romă niă din Evul Mediu, de lă lumină lumă nă rii,  lă 
lumină electrică , de lă cărul cu boi,  lă î ntreprindereă producă toăre de ăutomobile, cămioăne, trăctoăre, 
locomotive, ăvioăne. Nu ș tiu dăcă , pă ștră nd proport iile, exiștă  performănt e ășemă nă toăre î n iștorie. I n 
perioădă ănălizătă  ș-ău ridicăt ș coli, șpităle, diguri, bărăje, hidrocentrăle, că i ferăte, ăeroporturi, băze 
milităre șubterăne, lucră ri hidroelectrice portuăre, flote de ăvioăne, văpoăre, irigăt ii pe mii de hă, poduri 
impreșionănte bă chiăr ș i ăutoștră zi. I n 24 de ăni ămă ră t i ă plă tit dătoriile, ș-ă dublăt populăt iă urbănă .” 
  Vă  mult umeșc pentru ră bdăreă pe căre ăt i ăvut-o ș i șunt convinș că  ăvet i multe de ădă găt ș i de 
î ntrebăt. 

 
 


