
 

FIŞA DE LUCRU NR. 1 

 
 

Citiţi cu atenţie textele: 

 

A. „Strict confidenţial” 

”Din 17 decembrie 1929 până pe 14 februarie 1930, G.P.U. (poliţia politică) a consemnat 38 revolte cu 25.170 

participanţi. Imensa majoritate a acestor revolte a avut drept cauză acţiunea de colectivizare. Măsurile cele mai 

energice au fost luate pentru a reprima aceste mişcări. Şase mişcări în districtul Ostrog au trebuit să fie lichidate 

prin forţa armelor. Kolhozurile organizate în satele cuprinse de revolte au putut fi menţinute în ciuda mişcărilor 

şi astăzi munca de colectivizare a uneltelor agricole, a şeptelului, seminţelor, etc.  continuă. În prezent noi 

pregătim deportarea a 8.000 de familii. Toţi deportaţii vor fi trimişi în regiunile din nord.” 

(Raport al regiunii Voronej, 20 februarie 1930) 

 

B.  S-au aplicat măsuri de tip stalinist, precum strămutările forţate: „Prin Decretul 83, în noaptea de 2/3 martie 

1949, la orele 3 (în ajunul plenarei de partid care a decis colectivizarea agriculturii) 2.972 de familii de mari 

proprietari (7.804 persoane) au fost evacuate, cu brutalitate, în câteva minute, de la ţară şi deportate în alte 

localităţi (...) O altă deportare, mult mai amplă, a avut loc la 18 iunie 1951, în noaptea de Rusalii, când 44.000 

de locuitori ai zonei de frontieră cu Iugoslavia, pe o lăţime de 25 de km, au fost duşi în Bărăgan” (Romulus 

Rusan). 

 

C.  „ […] în numele luptei împotriva chiaburilor peste 80 000 de ţărani, în majoritatea lor ţărani muncitori, au 

fost trimişi în judecată, dintre ei peste 30 000 au şi fost judecaţi în procese publice.” 

 

                              
 

Cerinţe: 

 

1) Selectaţi câte o informaţie relevantă din textele A şi B, referitoare la opoziţia ţăranilor împotriva 

colectivizării. 

2) Arătaţi, pe baza textelor şi imaginilor, care au fost măsurile luate de autorităţi împotriva nemulţumiţilor.  

3) Urmărind textele, precizaţi care au fost caracteristicile procesului de colectivizare. Ce a cuprins acesta? 

4) Analizaţi şi comentaţi cele două imagini. 

5) Prezentaţi, pe baza caricaturilor prezentate la lecție, care era imaginea ţăranului înstărit creată de 

autorităţi. Care este poziţia voastră?  

 

 

 

 

 

 


