
 

FIŞA DE LUCRU NR. 5 
 

Citiţi cu atenţie textele: 

 

A. „Eu vreau să vorbesc despre cotitura radicală ce a avut loc în dezvoltarea agriculturii noastre, 

mergând de la mica economie individuală de dinainte la marea agricultură colectivă avansată, la 

munca pământului în comun, la staţiunile de maşini şi tractoare, la kolhozurile bazate pe tehnica 

modernă, în sfârşit la sovhozurile uriaşe prevăzute cu sute de tractoare şi combine.  

Realizarea partidului aici, a constat în faptul că într-un număr mare de regiuni, noi am reuşit 

să îndepărtăm marea masă a ţăranilor de la vechea cale capitalistă de dezvoltare la calea 

socialistă de dezvoltare, ce înlătură bogătaşii şi sprijină ţăranii mici şi mijlocii,(...) permiţându-le 

de a ieşi din sărăcie şi aservire faţă de culaci şi de a se angaja pe calea muncii pământuilui în 

comun.”                                                                (Stalin, discurs ţinut pe 7 noiembrie 1929) 

 

B. Rezoluţia Plenarei C.C. al P. M. R. din 3-5 martie 1949 a fost doar actul public care consacra 

oficial începutul "operei" de colectivizare a agriculturii - altfel spus, de distrugere a ţărănimii, 

atât de legată de tradiţii şi de dragostea de pământ. 

 

C. În 1949, în România, s-a trecut la primele măsuri de colectivizare a agriculturii, care a devenit 

în scurtă vreme un proces marcat de violenţe şi abuzuri, în timp ce ţăranii înstăriţi (chiaburii) nu 

erau dornici să-şi predea în mod voluntar averea. Rezistenţa ţăranilor a fost înfrântă prin bătăi, 

arestări şi condamnări arbitrare sau prin deportare. 

 

D. La fel ca şi în Uniunea Sovietică, compoziţia socială a lumii săteşti se prezintă dupa cum 

urmează: chiaburii (5,5%), ţăranii mijlocaşi (34%), ţăranii săraci (57%) şi proletarii agricoli 

(2,5%). Succesul colectivizării nu poate fi separat acum de chestiunea chiaburilor. 

 

E. „Politica faţă de mica gospodărie ţărănească îşi propune a face gospodăria nerentabilă. După 

aceea, trebuie începută colectivizarea...”                             (directiva NKVD, 2 iunie, 1947) 

 

Cerinţe: 

 

1) Selectaţi, din textul, A o informaţie care defineşte colectivizarea. 

2) Enumeraţi, folosind informaţiile din textele A, C şi D, formele sub care trebuia făcută 

această transformare a agriculturii, subliniind împotriva cui era ea în special îndreptată. 

3) Arătaţi, pe baza textelor B, C şi E, dacă punerea în practică a modelului sovietic de 

transformare a agriculturii a favorizat ţărănimea. Argumentaţi răspunsul. 

4) Analizaţi textul E şi precizaţi cum a fost posibilă introducerea colectivizării în România.  

5) Completaţi tabelul folosind informaţiile din textul D şi arătaţi care dintra aceştia au fost 

numiţi în fruntea organizaţiilor colective. 

 
Chiaburii Mijlocaşii Ţăranii săraci Proletarii agricoli 

    

 

 


