
FIŞA DE LUCRU NR. 3 

 
Citiţi cu atenţie textele: 

 

 

A. „Care erau obiectivele principale ale stalinizării? În sfera economică, era vorba despre 

transformarea unei economii bazate pe piaţă şi pe proprietatea privată într-o economie 

planificată de la centru, aflată în proprietatea statului, înainte de toate aceasta însemna 

naţionalizarea principalelor mijloace de producţie din ţară, un punct important al programului 

comunist de dinainte de război.” 

 

B. „Un pas intermediar a fost naţionalizarea Băncii Naţionale a României pe 28 decembrie 

1946.” 

 

C. „Mişcarea decisivă a constituit-o o lege aprobată de Marea Adunare Naţională dominată de 

comunişti la 11 iunie 1948, care prevedea naţionalizarea întreprinderilor industriale, a 

băncilor, a societăţilor de asigurare, a minelor şi a societăţilor de transport şi care, în viziunea 

Comitetului Central al P.M.R., urma să rezolve contradicţia rezultată din faptul că, deşi îşi 

asumase puterea politică, clasa muncitoare nu putea să controleze economia.” 

 

D. „În al doilea rând, stalinizarea însemna dezvoltarea industriei grele, în special a celei 

constructoare de maşini… Pentru o ţară predominant agrară cum era România, dezvoltarea 

industriei grele însemna distrugerea unei surse de creştere economică cu un potenţial ridicat, 

precum şi a echilibrului dintre diferitele ramuri economice.”  

 

E. „Cât despre transformarea economiei într-o economie planificată de la centru (de 

comandă), un decret emis pe data de 18 iulie 1848 a stabilit înfiinţarea unei comisii de stat 

pentru planificare, care urma să exercite un control complet asupra dezvoltării tuturor 

ramurilor economiei naţionale.” 

 

 

Cerinţe: 

 

1. Arătaţi, conform sursei A, care sunt primele măsuri iniţiate în vederea stalinizării 

României. 

2. Una dintre principalele măsuri pentru controlul economiei naţionale este subordonarea 

finanţelor. Precizaţi mecanismul folosit în acest sens? 

3. Enumeraţi trei dintre măsurile economice prezente care apar în texte şi ordonaţi-le 

cronologic pe axa de mai jos.  

4. Numiţi o măsură economică importantă care lipseşte din textele de mai sus. Plasaţi-o 

pe axa cronologică. 

 

 

 

 


