
FIŞA DE LUCRU NR. 4 
 

Citiţi cu atenţie textele: 

 

A. „ Scopul principal al planului cincinal era de a face trecerea ţării noastre de la tehnica sa 

veche la o tehnică nouă, modernă...de a transforma URSS dintr-o ţară agricolă şi slabă într-o ţară 

industrială şi puternică, de a trece de la mica economie rurală fărămiţată la calea marii economii 

colectivizate, de a elimina complet elementele capitaliste şi de a crea o bază economică pentru 

construirea unei societăţi socialiste... Care era veriga esenţială a planului cincinal? Era industria 

grea. Căci industria grea poate să reconstruiască şi să pună pe picioare şi industria în întregul ei, 

şi transporturile, şi agricultura. Deci, cu ea trebuie să începem.”  

(I. V. Stalin, Doctrina U.R.S.S., 1938) 

 

B. Construirea socialismului a început prin punerea bazelor unei economii planificate cu accent 

pe tipul stalinist de industrializare, ceea ce a însemnat naţionalizarea industriei, a bancilor şi 

companiilor de transport, colectivizarea forţată a agriculturii. Modelul sovietic a fost introdus in 

toate domeniile societatii.  

 

C. În România, prin decretul din 18 iulie 1948 s-a înfiinţat Comisia de Stat a Planificării, 

organism similar Gosplanului sovietic. Noua instituţie oferea guvernului rapoarte asupra situaţiei 

economice generale a României şi elabora planificarea acesteia. 

 

D. „Trebuie facilitată extinderea proprietăţii de stat la cel mai înalt grad în toate domeniile...”                  

                                                                                                      (directiva NKVD, 2 iunie 1947) 

 

 

Cerinţe: 

 

1) Selectaţi, din textele A şi B, câte o informaţie din care să reiasă obiectivul principal al 

acestor măsuri economice. 

2) Enumeraţi cel puţin trei măsuri economice regăsite în ambele texte. 

3) Arătaţi, pe baza textului A, dacă se face o egalizare între domeniile economice principale 

sau dacă sunt ierarhizate.  

4) Selectaţi, pe baza textului C, scopul Comisiei de Stat a Planificării. 

5) Precizaţi componente unui plan cincinal şi arătaţi, diferenţiat, domeniile unde acesta se 

putea îndeplini şi domeniul unde era aproape imposibil să se îndeplinească toţi 

indicatorii. Argumentaţi răspunsul.    

6) Comentaţi textul D. 


