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Coordonate ale dezvoltării eeonomico-soeiale 
a României în anul 1982

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE 
-în procente,calculate pe baza prețurilor anului 1981-

Producția globală agricolă

1981 1982

Producția netă agricolă

1981 1982

Volumul lucrărilor executate 
de stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturii

Producția netă industrială 
a Ministerului Agriculturii 
Si I ndustriei Alimentare

Producția marfă industrială 
a Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare

1981 1982

Productivitatea muncii în 
industria Ministerului Agri
culturii si Industriei Alimen
tare (calculată pe baza valorii 

producției nete)

Volumul total al investițiilor 
pentru Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare
-în miliarde lei-

Reducerea cheltuielilor la 
1000 lei producție marfă, 
în agricultura de stat

Volumul prestărilor 
de servicii pentru populație, 
în agricultură și industrie 

alimentară

115,2

1981

100 |

1982



_ ECONOMIE națională

20 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii

/mmm smusti

PT OROMIIL PROORTSMI Șl PROSPERITĂȚII

IN CENTRUL politicii de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, Partidul Comunist Român situea
ză mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane și 

orientarea lor în direcțiile care asigură dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a economiei naționale. în acest context, paralel cu 
creșterea și modernizarea continuă a industriei, a celorlalte ra
muri, o atenție deosebită este acordată agriculturii, care, prin 
locul și funcțiile.sale, reprezintă o ramură de bază a economiei 
noastre naționale.

Teza privind locul și rolul important al agriculturii și al ță
rănimii în dezvoltarea economică, socială și politică a României 
socialiste a stat la baza întregii activități practice de transfor
mare a relațiilor agrare și de dezvoltare a agriculturii. Ea 
constituie o parte componentă esențială a actualei etape de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. 
Programul partidului și documentele Congresului al XII-lea al 
partidului, prefigurînd dezvoltarea economică și socială a Ro
mâniei în cincinalul 1981—1985 și în perspectivă, prevăd accele
rarea procesului de dezvoltare intensivă și modernizare a agri
culturii — ca una din prioritățile cele mai importante de care 
depinde însăși dezvoltarea industriei, a întregii economii națio
nale, ridicarea bunăstării întregului popor. „Ne propunem de 
fapt — arăta secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să realizăm o adevărată revoluție agrară 
în ce privește producția, productivitatea muncii, nivelul tehnic, 
eficiența economică, activitatea socială generală din satele 
noastre" ').

în toate etapele revoluției și construcției socialismului, rezol
varea problemei agrare, transformarea agriculturii într-o ramu
ră intensivă, modernă, capabilă să satisfacă nevoile crescînde 
ale economiei naționale au constituit un obiectiv esențial al 
politicii economice a Partidului Comunist Român. Rezolvarea 
revoluționară și definitivă a problemei agrare a devenit posibi
lă prin lupta unită a clasei muncitoare și a țărănimii în epoca 
deschisă de revoluția de eliberare națională și socială, antifas
cistă și anțiimperialistă din August 1944. în procesul revoluțio
nar declanșat de Actul istoric din August 1944 au fost create 
premisele desființării proprietății moșierești și ale trecerii pă- 
mîntului în mîinile țărănimii muncitoare. Reforma agrară din 
1945, înfăptuită de țărănime, cu sprijinul activ al clasei munci
toare și sub conducerea P.C.R., a constituit un act legic de 
dreptate socială; cu consecințe deosebite pe plan economic, so
cial și politic. Pentru prima oară în istoria poporului român 

î după luptele multiseculare purtate de țărănime, pămîntul a in- 
j trat în stăpînirea celor ce-1 munceau.

Trecerea la construcția societății socialiste a pus cu necesi- 
■ tate obiectivă — odată cu naționalizarea principalelor mijloace 
s de producție, în iunie. 1948, și cu trecerea la industrializarea so- 
■ cialistă a țării — problema transformării socialiste a agricultu- 
j rii și a înfăptuirii revoluției socialiste agrare. începutul organi- 
‘ zării agriculturii pe baze socialiste a fost marcat de hotărîrile 
I istoricei Plenare a Comitetului Central al P.C.R. din 3—5 martie 
‘ 1949. Transformarea socialistă a agriculturii, proces revoluțio- 
' nar cu ample implicații economice și sociale, s-a realizat trep- 
1 tat, timp de aproape 14 ani, printr-o vastă activitate politică, 
organizatorică și educativă desfășurată de partid pentru trece
rea tuturor păturilor țărănimii, pe baza liberului consimțămînt, 
pe calea cooperativizării. Datorită politicii agrare juste a parti
dului, care a militat pentru industrializarea țării — factor de
terminant al creării bazei tehnico-materiale necesare marii pro
ducții agricole — și sprijinului multilateral al statului, profunda 
reorganizare a relațiilpr sociale la sate a fost însoțită de crește
rea continuă a producției agricole, fapt ce a constituit un factor 
important în echilibrarea economiei naționale, în satisfacerea 
nevoilor de consum ale populației.

încheierea cooperativizării agriculturii în primăvara anului 
1962 a reprezentat victoria revoluției agrare socialiste, mareînd 
crearea economiei socialiste unitare, triumful relațiilor noi, so
cialiste, atît la orașe cît și la sate. Cooperativizarea agriculturii 
a determinat profunde mutații în viața satelor, țărănimea, îm- 

• plinindu-și aspirațiile pentru care a luptat și a dat jertfe timp 
de secole, a devenit stăpînă pe pămîntul pe care-1 lucrează și pe 

■ roadele muncii sale, participantă activă, alături de clasa munci

toare, de intelectualitate, de întregul popor la opera de făurire 
a noii orînduiri sociale. încheierea cooperativizării agriculturii 
a constituit un eveniment de maximă importanță politică și 
economico-socială, o etapă importantă în procesul revoluționar 
de făurire a societății socialiste în țara noastră. „Viața, expe
riența — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — au demonstrat 
în modul cel mai concludent că, în procesul făuririi socialismu
lui, cooperativizarea, dezvoltarea și modernizarea agriculturii 
ocupă un loc principal, că promovarea unei politici agrare juste 
constituie condiția esențială a dezvoltării armonioase a econo
miei, a edificării cu succes a noii orînduiri sociale"1 2).

1) Nicolae Ceaușescu. România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, voi. 21, Ed. politică, București, 
1981, p. 420

2) Nicolae Ceaușescu, Op. cit., p. 408
3) Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Ed. po

litică, București, 1970, p. 739

După încheierea cooperativizării agriculturii, Partidul Co
munist Român a pornit de la concepția că statornicirea marii 
proprietăți și a relațiilor de producție socialiste în agricultură 
constituie numai cadrul social pentru realizarea unei agricul
turi moderne, că avantajele sistemului socialist de organizare 
a producției agricole pot fi pe deplin valorificate numai prin 
dezvoltarea continuă a bazei tehnice-materiale, prin mecaniza
re, chimizare, irigații, prin aplicarea largă a științei și a tehno
logiilor înaintate.

Pe fondul politicii generale de asigurare a unei dezvoltări 
proporționale a ansamblului economiei naționale, Congresul al 
IX-lea al partidului din 1965 a fundamentat raportul optim 
dintre industrie și agricultură în noua etapă de dezvoltare a țării 
pe calea socialismului, stabilind drept obiectiv central în dome
niul agriculturii intensificarea și modernizarea producției agri
cole în toate sectoarele de activitate. în perioada de după Con
gres, partidul a supus unei analize exigente situația din agricul
tură, a criticat o seamă de neajunsuri și rămîneri în urmă care 
s-au manifestat și a adoptat măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea activității în acest domeniu. Astfel, s-a subliniat 
necesitatea acordării unei atenții sporite atît agriculturii de 
stat, cît și celei cooperatiste, asigurării dezvoltării proprietății 
de stat și cooperatiste.

Congresul al X-lea al partidului a pus la ordinea zi
lei trecerea la o etapă istorică nouă a țării noastre — etapa fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate. în rezoluția 
adoptată, Congresul a trasat sarcina „continuării liniei de mo
dernizare a agriculturii, de extindere a mecanizării, chimizării, 
de înfăptuire a programului de irigații și introducere a cuceri
rilor științei" 3).

Congresul al XI-lea al partidului din noiembrie 1974 a stabilit 
orientările și căile pentru realizarea unei agriculturi intensive, 
de înaltă productivitate. Pe această bază a fost întocmit un 
program unitar privind dezvoltarea în ansamblu a agriculturii 
în cincinalul 1976—1980, concretizat în programe speciale, pe 
sectoare, subramuri, grupe de cultură, specii de animale și altele.

Efectul conjugat al dezvoltării bazei tehnico-materiale cu 
măsurile de perfecționare a organizării și conducerii agriculturii 
s-a concretizat în producțiile medii superioare la hectar obținu
te în 1976—1980, față de cele realizate în cincinalul încheierii 
cooperativizării agriculturii 1961—1965, cu 1 230 kg la grîu și se
cară, cu 1 590 kg la porumb, cu 490 kg la floarea-soarelui, cu 
6 220 kg la cartofi și 9 950 kg la sfecla de zahăr. Producții supe
rioare cantitativ și calitativ s-au obținut și la cultura legumelor, 
precum și la plantațiile de viță de vie și pomi fructiferi. De 
asemenea, efectivul de bovine a crescut de la 4 530 000 în 1961 la 
5 216 000 în 1971 și la 6 485 000 în 1981.

în mod deosebit trebuie subliniat că în perioada care a tre
cut de la încheierea cooperativizării agriculturii s-a dezvoltat 
continuu proprietatea cooperativelor agricole de producție. Ast
fel, valoarea fondurilor fixe a crescut de la 8 miliarde lei în 
1962 la 47,5 miliarde lei în 1980. De asemenea, valoarea fondu
rilor fixe a întreprinderilor agricole de stat a crescut, în perioa
da 1960—1980, de la 8,9 miliarde lei la 45,9 miliarde lei. Conco
mitent statul sprijină țăranii din zonele necooperativizate cu 
mașini și unelte agricole, cu chimicale și alte produse, cu se
mințe, animale de rasă, în vederea dezvoltării producției.



Ca urmare a progreselor înregistrate, agricultura noastră so
cialistă a asigurat în condiții tot mai bune aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare și necesitățile de materii pri
me ale unor sectoare importante ale industriei. Succesele obți
nute în dezvoltarea producției agricole vegetale și animale s-au 
răsfrînt nemijlocit în condițiile de viață ale țărănimii, în ridica
rea nivelului său de trai, material și cultural. Drumul coopera
tivizării agriculturii s-a dovedit a fi drumul bunăstării pentru 
întreaga țărănime. Au sporit an de an veniturile reale ale tutu
ror oamenilor muncii din agricultură. Pe măsura dezvoltării in
tensive a agriculturii s-a micșorat continuu decalajul dintre ni
velul veniturilor obținute de personalul muncitor din întreprin
deri industriale și cel al veniturilor obținute de țăranii coopera
tori. Sporirea veniturilor bănești ale țărănimii a determinat 
deplasări în structura consumului acesteia spre produse alimen
tare de calitate superioară și spre bunuri nealimentare care îm
bunătățesc condițiile de viață și confort (textile, încălțăminte, 
mobilă, electrocasnice, metalochimice etc.), precum și spre bu
nuri necesare ridicării nivelului cultural (aparate de radio, tele
vizoare, instrumente muzicale, aparate fotografice, cărți etc.). 
De asemenea, dezvoltarea agriculturii a creat posibilitatea legi
ferării unui sistem unitar de pensionare a membrilor coopera
tori, rezolvîndu-se astfel o problemă socială cu multiple impli
cații pentru agricultură și țărănime. Țărănimea cooperatistă dis
pune de numeroase drepturi sociale: concedii de odihnă, asis
tență medicală gratuită, creșe, grădinițe și ajutoare pentru 
copii.

în mediul rural s-au îmbunătățit condițiile de locuit ale popu
lației, s-a asigurat electrificarea satelor, modernizarea șosele
lor și dezvoltarea utilităților edilitare în toate comunele țării. 
S-a dezvoltat rețeaua comercială și de alimentație publică. De 
asemenea, s-a extins rețeaua instituțiilor de învățămînt și cul
tură și a celei sanitare. „Acum putem să afirmăm cu toată fer
mitatea — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Consi
liului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor din februarie 1982 — că numai ca
lea socialistă a agriculturii, în l'orma proprietății de stat și 
cooperatiste — care se completează în mod armonios — poate 
asigura progresul neîntrerupt al agriculturii".

Ținînd seama de noua calitate a țărănimii cooperatiste — de 
stăpînă a mijloacelor de producție, producătoare a bunurilor 
materiale și beneficiară a rezultatelor muncii, Partidul Comu
nist Român a acționat permanent pentru crearea și perfecțio
narea cadrului organizatoric menit să asigure participarea ac
tivă a țărănimii cooperatiste la conducerea vieții economice și 
social-politice. în acest sens au fost instituționalizate organe de 
conducere colectivă la nivelul unităților cooperatiste — aduna
rea generală a cooperativelor —, au fost create organizații ob
ștești proprii ale țărănimii, cu importante atribuții organizato
rice, economice și social-politice: Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție și uniunile județene. Prin Uniu
nea Națională a Cooperativelor 'Agricole de Producție se asi
gură participarea organizată a țărănimii cooperatiste la condu
cerea agriculturii și a întregii vieți sociale, președintele 
U.N.C.A.P. fiind membru al guvernului în calitate de reprezen
tant direct al țărănimii cooperatiste. Uniunea națională a Coo
perativelor Agricole de Producție face parte din Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, organism politic permanent, 
care asigură un cadru organizatoric corespunzător participării 
active la viața politică a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii. 
Un nou cadru care asigură participarea directă a reprezentanți
lor țărănimii la conducerea vieții social-economice îl constituie 
Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor și Con
siliul Național al Agriculturii, înființate în 1977, organisme re
prezentative ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultură, menite să realizeze o cît mai bună coordonare a ac
tivității din acest domeniu.

în vederea îmbunătățirii conducerii și planificării unitare a 
agriculturii, a integrării tot mai profunde a activității de produc
ție și economice a unităților agricole de stat și cooperatiste 
pentru utilizarea cu eficiență maximă a fondului funciar, a 
mijloacelor tehnice, a forței de muncă și creșterea producției 
au fost create, în 1979, consiliile unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste. Avînd o structură și o funcționalitate mult îmbu
nătățite în comparația cu fostele consilii intercooperatiste, 
consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste asigură 
crearea unor condiții egale de producție pentru toate unitățile 
din aceeași zonă de fertilitate, cooperarea în producție între 
sectoare, de stat și cooperatist, coordonarea unitară a tuturor 
problemelor legate de activitatea de concentrare și specializare 
a producției agricole, de organizare unitară a teritoriului, indi
ferent de forma de proprietate, folosirea în mod unitar a bazei 

tehnice-materiale existente, integrarea mai organică a cercetă
rii cu producția și învățămîntul și perfecționarea pregătirii 
cadrelor; ele asigură cadrul organizatoric cît și celelalte condi
ții în vederea aplicării autoconducerii și autogestiunii în toate 
unitățile. Experiența arată că aceste organisme reprezintă o for
mă superioară de manifestare a democrației socialiste, asigu- 
rînd participarea în mod organizat a țărănimii, a tuturor lucră
torilor de pe ogoare la elaborarea politicii agrare, la făurirea 
propriilor destine.

în prezent agricultura • noastră a intrat într-o etapă <t> dez
voltare. Pe baza unei ample analize a stadiului de dezvoltare a 
societății socialiste românești, Congresul al XII-lea al partidului, 
țrasînd obiectivele dezvoltării generale a economiei românești 
în perioada planului cincinal 1981—1985 și punînd în centrul 
preocupării dezvoltarea bazei energetice și de materii prime in
terne, a stabilit ca obiectiv fundamental pentru agricultură 
realizarea în actualul cincinal a unei noi revoluții agrare, co
respunzător cu noua etapă de dezvoltare a forțelor de producție 
a societății noastre socialiste. în concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuirea noii revoluții agrare în țara noastră este un pro
ces profund și complex, tehnic, organizatoric, economic, so
cial, de transformare a agriculturii într-o ramură cu o înaltă 
productivitate a muncii și cu o eficiență economică ridicată. Ea 
vizează direct producția, productivitatea muncii, nivelul teh
nic, eficiența economică, activitatea socială generală din sa
tele noastre, nivelul de pregătire profesională și politico-ideo- 
logică al lucrătorilor din agricultură. Potrivit documentelor 
partidului nostru, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare este necesar să se acționeze, înainte de toate, în urmă
toarele direcții : valorificarea cu maximum de randament a 
întregii suprafețe agricole; ridicarea fertilității economice a 
solului, aplicarea rațională a îngrășămintelor chimice, extin
derea suprafețelor irigate ; mecanizarea tuturor lucrărilor agri
cole atît la producția vegetală, cît și la cea animală ; creșterea 
eficienței investițiilor ; perfecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii, a conducerii agriculturii ; dezvoltarea 
cercetării științifice, obținerea unor soiuri de hibrizi cu mare 
potențial de producție și conținut ridicat de substanțe utile ; 
îmbunătățirea raselor de animale la toate speciile : ridicarea 
sistematică a nivelului de pregătire profesională și politico- 
ideologică a forței de muncă. Revoluția agrară are în vedere, 
în același timp, ridicarea la un nivel superior a gradului de 
civilizație materială și spirituală a localităților rurale, apro
pierea condițiilor de viață ale satelor de cele de la orașe. Ea 
necesită perfecționarea continuă a relațiilor de producție ce
rută de dezvoltarea puternică a forțelor de producție.

Obiectivele majore ale agriculturii în cincinalul 1981—1985 
constau în obținerea unei producții de cereale de 28 de mi
lioane de ton^ anual, în creșterea efectivului de animale și a 
producției zootehnice astfel îneît ponderea zootehniei în tota
lul producției agricole să ajungă la 45—46%. Totodată, planul 
prevede o sporire a retribuției reale cu circa 16%, iar a veni- 
turilor țărănimii cu circa 18% în 1985 față de 1980. Se cuvine, 
totodată, să arătăm că măsurile adoptate privind majorarea 
prețurilor de contractare și achiziție a produselor agricole vege
tale și animale și așezarea acestor prețuri pe principii econo
mice, perfecționarea sistemului de retribuție a cooperatorilor 
și a celorlalți oameni ai muncii din agricultura cooperatistă. îm
bunătățirea activității de mecanizare, pțecum și programul pri
vind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială asigură 
creșterea mai puternică a cointeresării materiale a țărănimii, 
a celorlalți lucrători din agricultură în creșterea producției și 
pe această bază obținerea unor venituri sporite.

înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare în țara noastră 
depinde hotărîtor de munca susținută a țărănimii, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură pentru creșterea producției agri
cole, a productivității muncii și eficienței economice, pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste și ridicarea generală a gra
dului de civilizație materială și spirituală a locuitorilor din 
mediul rural. Oamenii muncii din agricultură, acționînd cu ho- 
tărîre pentru înfăptuirea politicii parfâdului cu privire la rea
lizarea unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă produc
tivitate, pentru introducerea în producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei, pentru ridicarea nivelului lor general de pre
gătire profesională și politică, vor asigura îmbunătățirea con
tinuă a nivelului activității în această ramură de bază a eco
nomiei naționale, pentru ridicarea continuă a producției agri-'j 
cole, creînd premisele obiective pentru dispariția treptată a 
deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre munca agricola' 
și munca industrială, obiectiv fundamental înscris în Programul 
partidului.

dr. Gheorghe SURPAT
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CARACTERUL LIMITAT al resurselor materiale, j 
trecerea pe scară largă la exploatarea unor ză
căminte cu conținut mai scăzut de substanțe uti

le, intensificarea manifestării unor fenomene de cri
ză pe piața mondială a materiilor prime și a combus
tibililor, însoțită de tendința permanentă de creștere 
a costurilor de exploatare, au generat un nou mod 
de a gîndi și modela creșterea economică, 
orientări noi îndreptate spie economisirea resurselor, 
valorificarea lor superioară, recuperarea și fructifica
rea în masă a materialelor refolosibile. „Să ne preo
cupăm — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință de lucru comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale — de recuperarea și refolosirea într-o măsură 
mai mare a materialelor din diferite domenii de activi
tate. Să întărim spiritul de bună gospodărire a mate
riilor prime și materialelor, să realizăm și să îmbu
nătățim indicele de folosire a metalului și a altor ma
terii prime. Să acționăm cu toată fermitatea pentru 
recuperarea și rccondiționarea pieselor și subansam- 
blelor, ceea ce va avea o influență importantă în asi
gurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale“. 
Secretarul general al partidului a arătat, totodată, că 
prin reducerea consumurilor materiale, prin valorifi
carea superioară a materiilor prime și materialelor 
trebuie să se asigure compensarea sumelor acordate 
oamenilor muncii în cadrul creșterii retribuției și a 
alocației de stat pentru copii, în corelație cu modifi
carea prețurilor de desfacere a produselor agroali- 
mentare.

Prin actele normative adoptate la începutul anulai 
1980, în țara noastră s-a asigurat cadrul organizatoric 
unitar pentru recuperarea și valorificarea tuturor 
materialelor refolosibile, creîndu-se condițiile gene
rale de funcționare a unui sistem național de reciclare 
a acestora. Ținînd însă seama de faptul că majoritatea 
preocupărilor specialiștilor au fost orientate, pînă în 
prezent, cu precădere spre anumite aspecte disparate 

ale activității de reciclare. se impune lărgirea sferei 
de cuprindere a acestei problematici, astfel îneît redis
tribuirea resurselor refolosibile pe diferite circuite ’ 
economice să aibă loc în condițiile unei valorificări 
maxime și eficiente. în acest sens, este necesară tra
tarea problemelor reciclării materialelor din perspec
tiva relațiilor complexe mediu ambiant-producție- 
consum (utilizare) și a economisirii eforturilor umane 
și materiale necesare satisfacerii unor cerințe sociale, 
ăcordîndu-se astfel atenția cuvenită tuturor compo
nentelor procesului de recuperare și reintroducere în 
circuitul economic a diferitelor resurse refolosibile.

încercăm să prefigurăm în acest număr, prin in
termediul unui grupaj de articole realizat de Revista 
economică în colaborare cu Institutul de economie in
dustrială dimensiunea teoretică și practică a proble
maticii reciclării resurselor în economia noastră na
țională. Motto-ul unei asemenea dezbateri ample 
poate fi identificat cu obiectivele esențiale ale acestei 
activități, conturate în schema de principiu prezenta
tă, adică: reducerea eforturilor economiei naționale 
orientate spre maximizarea gradului de satisfacere a 
cerințelor sociale (de producție și consum/utilizare), 
concomitent cu minimizarea presiunii 
creșterea economică asupra 
preluate 
cantității 
în mediul 
folosirea

exercitate de 
consumului de resurse 

sau importate și a 
poluante deversate 
recuperarea și re- 

și a compo-

din natură 
de substanțe 

ambiant, prin 
produselor scoase din uz 

nentelor acestora, precum și a diferitelor materiale și 
substanțe utilizabile în realizarea de bunuri și servi
cii; Este vorba de o abordare sistemică a activității de 
reciclare a resurselor, interpretată ca un ansamblu 
de fluxuri materiale, de revenire în sfera producției 
a tuturor resurselor reutilizabile încorporate în bu
nuri scoase din uz (mijloace de producție sau bunupi 
destinate satisfacerii cerințelor populației), în com
ponente ele acestora, sau în diferite reziduuri proveni
te din procesele de producție și de consum individual.



Recuperarea și valorificarea complexă 

a resurselor disponibile— 

de la concept la practică

REALIZAREA consecventă a programelor naționale de 
creștere economică, îndeosebi a celor care au vizat in
dustrializarea socialistă, a condus la antrenarea unui 

consum în cantități tot mai mari de resurse materiale și ener
getice, cu deosebire a celor neregenerabile. Pentru a asigura o 
creștere de circa 14 ori a produsului social și a venitului na
țional în perioada 1950—1979, a fost necesar ca producția de e- 
nergie electrică să crească de aproape 31 ori, de oțel de peste 
23 ori, de cocs metalurgic de peste 42,6 ori,, de fibre și fire chi
mice de aproape 86 ori, a materialelor plastice și rășinilor sin
tetice (100%) de peste 1 437 ori, de anvelope de peste 23,5 ori 
etc. în acest proces s-a produs o modificare continuă a rapor
tului dintre cantitatea de resurse procurate din producția au
tohtonă și cea importată. La nivelul anului 1979 s-au asigurat 
din import 85,6% din cantitatea totală de minereu de fier con
sumat, 53, 7% din cea de țiței, 48,6% din cea de cocs metalur
gic, în condițiile în care producția autohtonă a acestuia era 
realizată în proporție de 56,3% din huilă (inclusiv antracit) im
portată. Tot din import sîiît procurate cantități însemnate de 
minereuri neferoase, aproape întregul necesar de bumbac fi
bră, precum și alte resurse de materii prime și de energie.

Pentru realizarea. programelor de creștere economică va fi 
necesar să se importe, în continuare, prin eforturi valutare deo
sebite, cantități însemnate de resurse. Dar pentru a prefigura 
cu mai multă claritate dificultățile pe care le întîmpină țara 
noastră în domeniul procurării resurselor energetice și de ma
terii prime, trebuie precizat și faptul că ponderea principală 
a eforturilor sale investiționale a fost orientată constant în
deosebi spre obținerea acestor resurse din producție autoh
tonă1), în condițiile în care sînt exploatate zăcăminte cu un 
conținut de substanțe utile din ce în ce mai scăzut.

*) iancu, A., Bogdan, V., Mlhălleseu, A., Giuvelea, M. — Resursele 
și structura industriei, București, Editura Academiei Republicii Socla- 
liste România, 1980.

2) Carter, Anne P., Leontief, W., Petri P., Viitorul economiei mon
diale, Editura științifică și enciclopedică, București, 1979.

3) Georgescu-Roegen, N.» Legea entropiei și procesul economic, 
București, Editura politică, 1979.

4) Gabor, D., Colombo, U., Beyond the Age of Waste, New York, 
Pergamon Press, 1978, din care a fost reprodusă și schema din pag. 3

5) Bogdan, V-, Deaconescu, E., Reciclarea integrală a resurselor in
corporate în bunurile materiale scoase din uz, Revista economică 
nr. 51/1979.

r>) Studii de economie industrială, nr. 22, București 1981.

Componente ale avuției naționale

DEPENDENȚA strînsă dintre creșterea economică și ampli
ficarea eforturilor de procurare a resurselor energetice și de 
materii prime implică o strategie adecvată, care să conducă la 
optimizarea acestui raport. în funcție de tendințele care se 
manifestă pe plan mondial în evoluția prețurilor materiilor 
prime și a energiei, precum și de ereșterea continuă a costurilor 
de producție, generată de exploatarea unor zăcăminte proprii 
cu un conținut tot mai scăzut de substanțe utile, este de aștep
tat ca în perioada următoare să se amplifice eforturile pe care 
economia românească va fi obligată să le facă în acest dome
niu. Iată de ce considerăm că adevărata dimensiune a rolului 
și locului activității de reciclare a resurselor în sistemul econo
mic național nu poate fi conturată decît prin prisma acestor e- 
forturi. Cu alte cuvinte, în ansamblul strategiilor care vizează 
gospodărirea rațională a resurselor de care dispune economia 
noastră națională, alături de reducerea consumurilor specifice 
și de valorificarea superioară a resurselor prin creșterea gra
dului de prelucrare, un loc tot mai important îl deține recupe
rarea și reintroducerea în diferite circuite economice a tuturor 
resurselor refolosibile.

Trebuie precizat că cerințele gospodăririi raționale a resur
selor disponibile nu sînt specifice numai economiei românești, 
într-o serie de lucrări publicate în ultimii ani referitoare la 
problemele economiei mondiale, în. ansamblul opțiunilor spe- 

oialiștilor, reciclarea resurselor este din ce în ce mai mult pre- 
zentă ca fiind o soluție pentru rezolvarea dificultăților ce apar 
la intersecția dintre creșterea economică, consumul de resurse 
și protecția mediului înconjurător. Potrivit opiniilor unor spe
cialiști 2), potențialul maxim de recuperare și refolosire a ma
teriilor prime este estimat la circa 55% din cantitatea necesară, i 
în realitate însă el fiind depășit încă de pe acum pentru o serie 
de resurse. în explicarea anumitor limite ale creșterii ponde
rii materialelor reciclate în consumul total de resurse se are 
în vedere faptul că orice proces economic preia din natură en
tropie joasă și o transformă în entropie înaltă 3).

Altfel spus, o serie de resurse se găsesc în natură concen
trate în zăcăminte, din care sînt preluate și, prin prelucrări 
succesive, sînt dispersate într-o multitudine de bunuri și com
ponente ale acestora, ceea ce face ca recuperarea lor să devină 
uneori imposibilă. Fără a nega existența unor „pierderi" ine
rente la scara unui întreg sistem economic pentru o anumită 
substanță utilă, trebuie să precizăm că asemenea limite nu pot 
fi explicate numai prin intermediul legii entropiei. în condi
țiile în care s-a ajuns la exploatarea unor zăcăminte cu un 
conținut foarte scăzut de substanțe utile (sub 0,3% la cupru, 
spre exemplu), entropia de intrare tinde să o egaleze pe cea de 
ieșire. Evident că aceste substanțe utile sînt încorporate în bu
nuri care prezintă un grad ridicat de dispersare peteritoriu, dar 
recuperarea lor după scoaterea din uz nu este decît o proble
mă de perfecționare a sistemului de colectare, concomitent cu 
asigurarea tehnologiilor necesare separării lor. Cu alte cuvinte 
este de așteptat ca în perspectivă să crească gradul de partici
pare a reciclării resurselor la asigurarea bazei de materii 
prime. La o asemenea concluzie conduce și analiza tendințelor 
care se manifestă pe plan mondial în ce privește reducerea di
mensiunii produselor comparativ cu cele similare care ies din uz, 
precum și cea referitoare la miniaturizare. Aceasta înseamnă 
că gradul de participare a reciclării resurselor la asigurarea ba
zei de materii prime poate crește și datorită faptului că pentru 
noile produse sînt necesare cantități mai reduse de substanțe 
de genul Celor recuperabile din bunurile scoase din uz.

într-un studiu referitor la gospodărirea rațională a resur
selor 4), probemele reciclării sînt abordate dintr-o perspectivă 
mult mai cuprinzătoare, în contextul ciclurilor de viață ale ma
teriilor prime și a speranței de viață a bunurilor care le încor
porează. Concomitent cu opțiunea pentru o asemenea proiectare 
a produselor, care să asigure creșterea duratei lor de viață, se 
formulează cu claritate necesitatea ca, încă din faza tie concep
ție a acestora, să se aibă în vedere posibilitățile de reciclare 
complexă a resurselor, înțelegînd prin aceasta : proiectarea 
modulară, care să permită înlocuirea ușoară a componentelor 
cu o durată de viață mai scurtă ; ameliorarea procedeelor de 
fabricație, astfel îneît să permită repararea și recondiționarea 
bunurilor sau componentelor ; recuperarea materialelor' refolo
sibile și separarea substanțelor utile, atunci cînd un bun sau o 
componentă a acestuia ies complet din uz. Firește că o aseme
nea abordare globală a problemelor reciclării resurselor, prefi
gurată și în alte lucrări de specialitate5), este atașabilă direct 
resurselor minerale și îndeosebi metalelor feroase și neferoase, 
care, prin natura lor, au o durată de viață practic nelimitată 
în procesele de prelucrare și de utilizare ele își păstrează, de 
regulă, proprietățile inițiale și pot face obiectul unui număr ne
limitat de cicluri de revenire atît în circuite economice identice 
cu cele parcurse anterior, cît și pentru realizarea altor valo’-i 
de întrebuințare.

Pentru o serie de resurse cum sînt fibrele textile vegetale, 
cauciucul, materialele plastice, celuloza etc. problematica re
ciclării trebuie abordată însă în contextul influenței pe care o 
au procesele de prelucrare și de utilizare ulterioară a bunu
rilor asupra proprietăților acestora. Așa cum se subliniază în
tr-un studiu recent 6), faptul că proprietățile inițiale ale acestor 
resurse se modifică începînd cu procesul de prelucrare și în
cheind cu cel de colectare și depozitare, conduce implicit la 
reducerea numărului ciclurilor de revenire în circuitul econo-
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Agenția pentru protecția me
diului înconjurător din S.U.A. 
conturează o strategie globală 
de armonizare a relațiilor com
plexe dintre creșterea econo
mică, utilizarea de resurse și 
.protecția mediului ambiant, în 
ansamblul careia se integrează 
activitatea de reciclare a ma
terialelor. Opțiunile formulate 
în acest sens sînt prezentate 
sugestiv în schema alăturată și 
vizează în mod distinct fazele 
principale ale ciclului produc- 
ție-consum-mediu ambiant, 
adică : procurarea resurselor 
materiale, prelucrarea lor pri
mară, proiectarea și realizarea 
produselor, consumul (utiliza
rea) acestora, sursele de for
mare și achiziționare a deșeuri
lor (inclusiv prelucrarea aces
tora), deversarea în mediul am
biant. Măsurile preconizate se 
constituie ca părți componente 
ale acestei strategii globale de 
valorificare complexă a tuturor 
resurselor disponibile, în con
dițiile diminuării cantității de 
substanțe poluante deversate 
în mediul ambiant.
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mic. Pentru asemenea tipuri de resurse, reutilizarea lor în ve
derea realizării acelorași valori de întrebuințare este mult mai 
limitată, iar uneori chiar imposibilă. Nu trebuie să se înțeleagă 
însă că este vorba de imposibilitatea reciclării în sine a unor 
astfel de resurse, ci numai de conținutul diferit și de specificul 
acesteia. în fond, chiar dacă nu mai sînt apte pentru realizarea 
acelorași valori de întrebuințare, asemenea resurse pot fi refo- 
losite pentru satisfacerea altor cerințe sociale (de producție sau 
de consum individual).

Indiferent că resursele reciclabile, încorporate în bunuri 
scoase din uz, în reziduuri industriale sau menajere, fac parte 
din una sau alta din cele două categorii conturate, ele trebuie 
interpretate ca fiind componente ale avuției naționale, a căror 
reintroducere în circuitul economic este o necesitate obiectivă, 
cel puțin din următoarele perspective :

a) eforturile implicate de procurarea resurselor originare 
(din producția autohtonă sau din import) tind să depășească 
în general costurile din activitatea de reciclare, la care, după 
cum se cunoaște, se adaugă și cele de protejare a mediului am
biant ;

b) în procesul de creștere economică se acumulează pe te
ritoriu o cantitate tot mai mare de resurse încorporate în bu
nuri care ies treptat din uz sau în diferite reziduuri, ceea ce 
conferă fiecărui sistem economic național capacitatea de func
ționare, prin „autoaprovizionare", reducî.ndu-se treptat ponde
rea substanțelor utile preluate din mediul ambiant sau atrase 
prin import în consumul .total de resurse materiale și energe
tice ;

c) datorită creșterii complexității bunurilor materiale, la 
scara întregii economii naționale, ieșirea din uz a acestora nu 
concordă întotdeauna cu pierderea completă a valorii de între
buințare a tuturor componentelor sau a materialelor pe care le 
încorporează. Prin reutilizarea acestora în același scop sau în 
alte destinații devine posibilă satisfacerea unor cerințe sociale 

'cu eforturi umane și materiale mai reduse.

Modalități de sporire a eficienței

ACCENTUAREA caracterului intensiv al creșterii econo
mice, în noua etapă de evoluție a economiei românești, este a- 
bordată, de regulă, prin prisma reducerii consumului de sub
stanțe utile și de energie implicat de realizarea unei anumite 
valori de întrebuințare, ca rezultat al aplicării pe scară largă 
în procesul de producție a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Ca direcții principale de acțiune s-au conturat deci 
„desubstanțializarea" producției de bunuri și servicii și redu
cerea energointensivității acestora îndeosebi prin restructurarea 
economiei și, mai ales, a industriei,. în favoarea acelor ramuri 
și subramuri care valorifică superior resursele de materii prime 
și de energie. în condițiile în care, prin intermediul reciclări:, 
o resursă oarecare participă la două sau mai multe cicluri pro-
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ducție-consum (utilizare), activitatea de recuperare și reintro
ducere în diferite circuite economice a tuturor resurselor încor
porate în bunuri (mijloace de producție sau bunuri de consum) 
scoase din uz, în reziduuri industriale, menajere sau stradale, se 
constituie ca o modalitate esențială de creștere a eficienței uti
lizării acestora, ca o componentă a procesului complex de creș
tere economică cu caracter intensiv.

Această trăsătură a activității de reciclare trebuie văzută 
din mai multe perspective, luîndu-se în considerare componen
tele procesului de recuperare și reintroducere în circuitul eco
nomic a resurselor, adică : recondiționarea și reutilizarea unor 
bunuri în sfera producției sau cea a consumului; recuperarea 
și reutilizarea (cu sau fără recondiționare) a unor componente 
cu o durată de viață mai mare decît cea a bunului care le în
corporează ; refolosirea ca atare a unor materiale obținute. din 
dezmembrarea bunurilor scoase din uz (tablă, piese grele din 
metal, sîrmă, material lemnos etc.) pentru realizarea directă a 
unor produse fără a mai fi trecute prin faze inferioare de pre
lucrare (topire, turnare, laminare etc.) ; dezvoltarea bazei de 
materii prime pentru industrie și alte ramuri prin recuperarea 
substanțelor utile în condițiile în care au fost epuizate cele
lalte modalități de reciclare a resurselor încorporate în bunuri 
scoase din uz, precum și din reziduuri industriale, stradale și 
menajere. De asemenea, participarea activității de reciclare la 
creșterea eficienței utilizării resurselor disponibile în com
plexul economic național trebuie abordată și prin prisma pro
tecției mediului ambiant.

Referitor la primele trei modalități de reciclare trebuie pre
cizat că ele contribuie la prelungirea duratei de utilizare a bu
nurilor, componentelor și a materialelor pe care le încorpo
rează pentru satisfacerea unor cerințe de producție sau de con
sum. în acest caz este vorba de reintroducerea resurselor în 
faze superioare de prelucrare ale circuitului economic, ceea ce 
semnifică valorificarea simultană a tuturor tipurilor de resurse 
încorporate (materiale, energetice și de muncă trecută). Creș
terea eficienței economice se realizează deci prin reducerea e- 
forturilor sociale implicate de satisfacerea anumitor categorii 
de cerințe și, implicit, prin contribuția acestor modalități la 
conservarea bazei proprii de materii prime și energetice. Prin 
intermediul celei de a patra modalități de reciclare se reali
zează dezvoltarea bazei proprii de materii prime, reducîndu-se 
presiunea exercitată de creșterea economică asupra rezervelor 
naturale disponibile.

Pe de altă parte, oricare proces de creștere economică (în
deosebi cele cu caracter extensiv), este însoțit de o creștere 
corespunzătoare a cantității de substanțe deversate în mediul 
ambiant, cu efecte nedorite asupra echilibrului ecologic și im-

dr. Vasilie BOGDAN
Vasile BOESCU

(Continuare în pag. 21)



Care este 
de resurse

Dezvoltarea economica și 
socială a tării noastre pune în 
fața oamenilor muncii sarcini 
calitativ noi în domeniul folosirii și 

valorificării cu eficiență maximă a ma
teriilor prime și materialelor, inclusiv 
în cel til recuperării și reintroducerii 
în circuitul economic a resurselor ma
teriale refolosibile. Atenția care se 
acordă acestei probleme se întemeiază 

pe faptul că reciclarea materialelor re
folosibile asigură nu numai premisele 
echilibrului material al planului, dar 
este o sursă potențială de economii de 
energie atît prin faptul că, prin utili
zarea lor, se asigură un consum ener
getic mai mic decît pentru producerea 
materiilor prime pe care le înlocuiesc, 
cit și prin aceea că, prin valorificarea 
unor astfel de resurse, se obțin 
noi surse de energie (din reziduuri 
menajere, materiale refolosibile speci
fice industriei chimice etc.). în tabelul 
nr. 1 se prezintă economia de energie 
realizabilă în cazul unor metale recu
perate din materiale refolosibile față 
de producerea lor din minereu.

Faptul că, de exemplu, 1 tonă de 
fier vechi echivalează cu 1 tonă de 
fontă care se obține din 2 tone de mi
nereu și alte cantități de materii pri
me (cocs, calcar) ; 1 tonă de celuloză 
echivalează cu 3—4 mc lemn, 800 kWh 
energie electrică ; 5 tone de resturi tex
tile valorificate înlocuiesc 4 tone ames
tec tip bumbac, care se obțin din 2 
tone bumbac în valoare de circa 3 800 
dolari ; 1,3 tone celofibră presupune 
sacrificarea a 2—3 arbori maturi ; 700 
kg pollester se pot obține dintr-o 
cantitate de țiței echivalentă cu 100 do
lari etc., oferă o imagine concludentă 
asupra a ce pot însemna la scară na
țională recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile.

Dai’ experiența acumulată în dome-

potențialul 
refolosibile?
niul reciclării, atit în țara noastră, cit 
și la scară mondială, demonstrează că 
o apreciere realistă a eficienței activi
tății de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile poate fi formu
lată numai ținînd seama de efectele 
sale propagate (reducerea consumului 
de materii prime și materiale deficita
re, economisirea energiei sau crearea 
de noi surse energetice, evitarea scoa

terii din circuitul agricol a unor impor
tante suprafețe blocate în halde și alte 
tipuri de depozite, limitarea poluării 
etc.).

50% din necesitățile interne 
de matet ii prime se pot asigura 
prin recuperare și refolosire

ÎN EFORTURILE susținute pentru 
,,autodotarea“ cu materii prime și ma
teriale, în tot mai multe țări ale lumii 
industria reciclării materialelor a deve
nit o uriașă „mină" de mare randa
ment. Țări cu industrie dezvoltată au 
pus la punct vaste rețele naționale de 
recuperare și valorificare a materiilor 
refolosibile, precum și tehnologii de 
prelucrare industrială a acestora, asi
gurând pe această cale un important 
volum de materii prime necesare pro
ducției.

Economia românească, la rîndul ei, 
dispune de importante cantități de re
surse metalice, chimice; lemnoase, tex
tile, din hîrtie-caitoane, din piele, re
zultate din procesele de producție, din 
iazuri și halde miniere, metalurgice și 
de termocentrală, nămoluri și alte re
ziduuri industriale cu conținut de sub
stanțe utile. De asemenea, sîirt mari 
cantități de materiale refolosibile în o 
biectele de uz casnic, în ambalaje uza

te, în construcții și locuințe vechi ce 
se dezafectează, în fondurile fixe ca
sate, în reziduuri menajere, stradale 
care pot și trebuie valorificate în cea 
mai mare măsură. în acest scop, prin
cipiul de bază de la care trebuie por
nit este acela că nimic din ceea ce 
poate fi recuperat nu trebuie să rămină 
nevalorificat și că nimic din ceea ce 
poate fi util no trebuie aruncat.

în ultima perioadă activitatea de re
cuperare și valorificare a materialelor 
refolosibile din țara noastră s-a dez
voltat continuu și s-a constituit ca un 
sector distinct, sfera sa de cuprindere 
extinzîndu-se în toate ramurile și în 
strînsă corelare cu nevoile economiei 
naționale. Nivelurile de recuperare și 
valorificare au crescut în prezent față 
de anul 1975 • cu 150% la fier vechi și 
fontă, 146% la materiale refolosibile 
cuproase, de două ori la plumboase, 
160% la aluminiu, 125% la hîrtii-car- 
toane, 153% la textile, 130% la uleiuri 
minerale uzale, precum și la alte ase
menea resurse refolosibile.

Pentru o mai bună cunoaștere și 
luare în considerare a potențialului de 
resurse refolosibile, în anii din urmă 
s-au făcut o serie de investigații la ni
velul întreprinderilor, al ramurilor și 
al economiei naționale în ansamblul 
său. Pe această bază s-a și trecut de 
altfel la stabilirea unor sarcini con
crete pe diferite produse (tabelul nr. 2). 
Aprecierile existente arată că sînt po
sibilități ca, prin recuperarea unor ast
fel de resurse, să se asigure cel puțin 
50% din nevoile interne de materii pri
me și materiale. în 1985 materialele 
refolosibile vor participa în consumul 
intern de materii prime și materiale 
cu 58% la oțel, 53% la fontă, 44% la 
cupru, 65% la plumb, 43% la zinc, 43% 
la aluminiu, 59% la anvelope prin re- 
șapafe, peste 50% la polietilenă, 48% ia 
materiale lemnoase, peste 68% la hîr- 
tii-cartoane, 33% la materiale textile 
(vezi figura).

în scopul realizării prevederilor din 
Programul național privind recuperarea 
și valorificarea materialelor refolosibi
le pe anii 1981—1985 au fost mobilizate 
importante fonduri pentru cercetări și 
investiții care reprezintă, în principal, 
tehnologii noi de valorificare, dotări 
cu utilaje și instalații de prelucrare în

Tabelul nr. 1
Consum de energie (kcal/g)
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Aluminiu 44,2 1,7 ; 42,5
Cupru 11,6 L6 10.0
Fier 3,7 1.4 2,3
Magneziu 78.1 1.6 76.5
Titan 108,5 45.1 63,4

spațiile de producție existente, precum 
și dezvoltări de noi capacități de utili
zare a resurselor materiale refolosi
bile :

® în Industria metalurgică se are în 
vedere — în afara acțiunilor realizate 
pînă în prezent — valorificarea zgurilor 
de oțelării, haldelor siderurgice exis
tente, precum și a unor stocuri metali
ce (urși, scoarțe, utilaje de turnare etc.).



Prin prelucrarea acestor importante I 
resurse urmează să se reintroducă a- 
nual in circuitul economic peste 500 mii 
tone metal, circa 40% din cantitatea de 
zgură utilizată la aglomerare-furnale ;

• în sectorul minier, prin trecerea 
la prelucrarea complexă a iazurilor și 
haldelor miniere, urmează să se obți
nă peste 200 mii tone concentrate de 
fier, peste 9 000 tone bioxid de man- 
gan, 4 000 tone de cupru în concentra
te, 500 tone plumb în concentrate, pes
te 30 tone wolfram, peste 1 000 tone de 
sulf și alte cantități de metale rare și 
disperse ;

• în industria chimică vor fi dezvol
tate capacitățile de valorificare a ce
nușilor de plumb care să prelucreze în 
totalitate resursele recuperate (25 009 
tone plumb) ; reșaparea anvelopelor va 
crește de la 300 mii bucăți pe an la 
1 775 mii buc/an în paralel cu repara
rea, acestora (300 mii buc/an) ; se va 
trece la aplicarea tehnologiei de chi
mizare a cauciucului uzat (50 000 tone/ | 
an) și, de asemenea, vor fi asigurate 
condițiile tehnice de regenerare a în
tregii cantități de uleiuri minerale uza
te colectate, precum și de valorificare
a altor importante resurse specifice a- 

. certei ramuri ;
• în industria lemnului și materiale

lor de construcții se are în vedere va
lorificarea lemnului de mari dimen
siuni (circa 200 mii bucăți), a cojii lem
noase (circa 600 mii mc), precum și re
alizarea unor produse ușoare din zguri 
metalurgice și cenuși de termocentra
lă :

• în industria ușoară se prevede ca 
ponderea textilelor refolosibile în to
talul firelor și fibrelor noi prelucrate 
să ajungă la peste 20%'. Importante 
sarcini sînt prevăzute și pentru sectorul 
sticlei, faianței și porțelanului, unde 
cercetările întreprinse vizează elabora
rea unor tehnologii de fabricație a am
balajelor, utilizînd cioburi în proporție 
de pînă la 90% și stabilirea unor solu
ții optime pentru valorificarea integra
lă a stocurilor de materiale refolosi
bile.

Proiectarea de sisteme 
productive cate să fructifice 
integral resursele

UNA DIN CĂILE esențiale pentru 
folosirea crt mai completă și complexă

a fondului de resurse materiale de 
care dispunem, constă în adoptarea în 
viitor a unor procese tehnologice de 
extracție a materiilor prime, precum și 
a unor fluxuri dc fabricație în ramuri
le prelucrătoare, astfel incit să sc asi
gure recuperarea și valorificarea inte
grală a subproduselor și coproduselor 
care în prezent nu-și găsesc utilizarea 
și adesea se pierd.

Tabelul nr. 2 
recuperate și valorificateMateriale refolosibile

U.M, Realizări Prevederi Creșteri (%)
1981 1982 1982/1981Tipul de materiale

Fier vechi mii t
Fontă veche mii t
Cupru tone
Alamă tone
Bronz tone
Aluminiu tone
Carburi metalice tone
Materiale refractare tone
Uleiuri minerale uzate tone
Anvelope reșapate mii buc.
Polietilenă total tone
Hîrtii, cartoane mii t
Materiale lemnoase mii mc
Materiale textile mii t
Materiale din sticlă mii t

6 988, 7 560 108,2
773 800 103,5

21 546 22 600 104,9
20 638 19 600 —
14 434 14 400 —
31 265 32 150 102,8

51,7 96 185,5
52 432 79 500 151,6
73 993 97 000 131,1

200 340 170,0
3 384 5 100 150,7

229.5 303 • 132.0
4 653 4 995 ■ 107,4

63.4 92,0 145,1
371.2 318,6 85.9

Sistem integrat de indicatori

PENTRU A ANALIZA in mod complex efectele economice ale recuperării și valo
rificării materialelor refolosibile, în ultima perioadă sc folosesc din ce in ce mai mult 
noi indicatori, care reflectă mai bine necesitatea de a dezvolta și perfecționa continuu 
această activitate. Astfel, in legătură cu rolul resurselor refolosibile in echilibrul balan
țelor materiale și reducerea efortului valutar, se utilizează in mod curent concep
tul de „autonomie națională" (AN), care reprezintă raportul qintre resursele interne 
(Producție + Recuperări) și consumul național (C), care se compune din resursele

Cu cit aportul materialelor refolosibile în consumul național este mai mare, cu 
atit materiile prime vor fi mai protejate, iar in cazul în care materia primă nu se 
produce în țară, ci se asigură din import, efortul valutar pentru a o procura va fi mai 
mic. O privire de ansamblu asupra participării resurselor la necesarul de consum o 
oferă sistemul de balanțe materiale. Indicatorii resurselor din balanțe care se întoc
mesc pentru materiile prime și materialele utilizate permit să se caracterizeze care 
este aportul materialelor- recuperabile la acoperirea nevoilor de consum ale economiei 
naționale și pot dimensiona gradul de autonomie națională pentru fiecare resursă ma
terială în parte. Spre exemplificare, prin măsurile adoptate în ultima perioadă, gradul 
de autonomie a economiei naționale la 0 serie de materii prime importante va 
crește pînă în anul 1985, ca urmare a extinderii și perfecționării activității de 
recuperare, după cum rezultă din grafic.

In acest scop, o posibilă reciclare in- 
I tegrală a materialelor refolosibile o a- 
i sigură conceperea unor platforme in

dustriale cu finalități multiple și com
plexe, bazate pe un sistem de proces 
industrial circular activ de prelucrare 
și valorificare a tuturor componentelor 

i de materii prime, materiale și energie 
j intrate în producție. în acest mod se 
j elimină cazurile în care o serie de com- 
I ponente din materiile prime prelucrate 

erau transformate în reziduuri nevalo- 
rifiicabile. De asemenea, este deosebit 
de importantă adaptarea procesului de 
producție la aceste restricții, care să a- 
sigure valorificarea tuturor componen
telor materiilor prime prelucrate în 
produse utile. în acest fel procesul de 
producție nu mai este liniar, în sensul 
de a da produse finite și reziduuri ; el 
este circular, deoarece din aceleași can
tități de materii prime introduse în 
fabricație pot rezulta produse cu uti
lizări diverse, eliminîndu-se astfel pier
derile de materii prime, combustibil și 
energie, ceea ce constituie de fapt obi
ectivul primordial al noii concepții des
pre procesul de fabricație.

Dan ANDREESCU
M.A.T.M.C.G.F.F.



IN PROCESUL COM
PLEX de recuperare și 
reintroducere în circui

tul economic a resurselor refo
losibile, un rol esențial revine 
activității de colectare, consi
derată ca fiind o adevărată 
„placă turnantă11, prin inter
mediul căreia trebuie să se a- 
sigure desfășurarea normală a 
fluxurilor materiale dintre 
sectoarele economico-sociale 
generatoare de resurse recicla
bile și cele care le valorifică 
în condiții de eficiență econo
mică.

•) Decretele Consiliului de Stat 
nr. 465/1979 și nr. 10/1980

Pe de o parte, un asemenea 
rol derivă din multitudinea, 
diversitatea și distribuția teri
torială neuniformă a genera
torilor de resurse potențial re
ciclabile (ansamblul unităților 
economice, sociale și totali
tatea gospodăriilor populației), 
■precum și din eterogenitatea 
materialelor recuperabile care< 
fac obiectul activității de co
lectare. Pe de altă parte, este 
vorba de varietatea modalită
ților de valorificare a mate
rialelor recuperate, în cadrul 
complexului economic națio
nal, sau chiar prin schimburi 
externe, de numărul mare al 
unităților economice care pot 
asigura prelucrarea acestora și 
de diversitatea cerințelor lor 
din punctul de vedere al can-, 
tităților solicitate, al purității 
etc. în plus, existen
ța unei discrepanțe obiective 
între distribuția teritorială . a 
generatorilor de resurse reci- 
clabile și cea a utilizatorilor 
condiționează desfășurarea de 
ansamblu a procesului de reci
clare, de organizare a activită
ții de colectare, sortare, prelu
crare primară și redistribuire 
a materialelor refolosibile. Iată 
de ce în cadrul sistemului na
țional de. reciclare a 'resurse
lor, subsistemului de colectare 
îi revine sarcina dificilă de a 
realiza și reglementa efectiv 
fluxurile de materiale, relații
le financiare și informaționa
le dintre cele două mari ca
tegorii de participanți*  la pro
cesul de reciclare — genera
torii de resurse și utilizatorii 
acestora.

Piața materialelor 
refolosibile

DIN PERSPECTIVA rolului 
ce i se conferă în cadrul siste
mului național de reciclare a 
resurselor, este explicabil de 
ce măsurile *)  adoptate la în
ceputul anilor ’80 au vizat' cu 
prioritate reorganizarea pe 
baze cu totul noi și într-ocon- 
cepție unitară a întregii acti
vități de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosi
bile. Este vorba de conferirea 

rolului de coordonator a acti
vității de reciclare a resurselor 
— la nivel național — Mi
nisterului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe. 
Pentru activitatea propriu- 
zisă de colectare, asigurarea 
cadrului organizatoric unitar 
(prin constituirea Centralei 
pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor’ refolosibile 
și a rețelei teritoriale de între
prinderi și unități subordona
te acesteia) este o consecință 
a faptului că, cel puțin din 
punct de vedere numeric, sînt 
puține cazurile în care o uni
tate economico-socială gene
ratoare de resurse reciclabile 
este concomitent și utilizatoa
re a acestora, fiind necesară 
redistribuirea pe scară largă a

resurselor între diferite sec
toare sau unități.

Or, pentru un asemenea 
scop, trebuie să se constituie o 
adevărată piață a resurselor 
reciclabile în cadrul ramurii 
circulației mărfurilor, a cărei 
importanță depășește uneori 
pe cea a resurselor originare, 
mai ales în condițiile în care 
acestea din urmă au caracter 
limitat sau sînt deficitare pen
tru economia națională. Firește 
că o asemenea piață are legi
tăți specifice de funcționare, 
derivate îndeosebi din caracte
rul ofertei și al cererii de re
surse reciclabile. Reflectînd 
tocmai aceste realități, una din 
tendințele care se manifestă și 
lie plan mondial se referă la 
constituirea unor organisme 
unice Ia nivel guvernamental 
cu atribuții exclusiv în dome
niul reciclării resurselor. Din 
punctul de vedere al pieței 
resurselor reciclabile, existen
ța unor asemenea organisme 
unice (guvernamentale sau de
partamentale) are implicații 
pe multiple planuri, printre 
care :

a) se asigură integrarea ac
tivității de reciclare în meca
nismul de funcționare a eco
nomiei ;

b) prin intermediul lor se 
poate asigura simultan atît in
ventarierea resurselor poten
țial reciclabile (oferta), cît și 
stabilirea destinațiilor posibi
le, în unitățile sau sectoarele 
care le generează sau în afara 
acestora (cererea). Devine ast
fel posibil transferul resurse
lor reciclabile dintr-un sector 
în altul în funcție de cerințe 
și de posibilitățile de prelucra
re superioară ;

c) fiind strict specializate, a- 
semenea organisme pot contri
bui la promovarea unor meto
de diversificate de colectare, 
adaptate atît specificului fie
cărui tip de generator, cît și 

fiecărui tip de resurse recicla
bile, concomitent cu promova
rea unor tehnologii eficiente 
de transport, separare, sortare, 
depozitare și livrare ;

d) ca organisme constituite 
la nivel național, pot interve
ni în reglementarea raportu
rilor tipice de piață care se 
stabilesc între organizatorii și 
utilizatorii de resurse recicla
bile etc.

în cadrul sistemului națio
nal de reciclare a resurselor, 
subsistemului de colectare îi 
revin îndeosebi sarcini referi
toare la piața resurselor reci
clabile, ceea ce și explică in
tegrarea șa în ramura circu
lației mărfurilor, acesta tre
buind să asigure :

— urmărirea colectării și 
valorificării eficiente a mate
rialelor refolosibile în primul 
rînd în acele unități care sînt 
concomitent. generatoare și 
utilizatoare de anumite resur
se reciclabile ;

— desfășurarea normală a 
fluxurilor directe dintre unită
țile generatoare de materiale 
refolosibile (în cantități vago- 

nabile) — și cele beneficiare ;
-— preluarea directă și inte

grală cu forțe proprii a tutu
ror celorlalte cantități de ma
teriale refolosibile provenite 
de la unitățile economice și so
ciale sau din gospodăriile in
dividuale ale populației, sor
tarea și prelucrarea lor prima
ră, stocarea și livrarea aces
tora la diferiți beneficiari în 
vederea prelucrării și trans
formării lor în diferite bunuri.

Structurată pe aceste coor
donate, activitatea Centralei 
pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile 
s-a concretizat la nivelul anu
lui 1981 în recuperarea și re
introducerea în circuitul eco
nomic a circa 7,6 milioane 
tone materiale diverse, în care 
ponderea principală au deținu
t-o metalele vechi. Prin prisma 
tonajului, ponderea principală 
au deținut-o reciclările în in
teriorul unităților economice 
(54,7%) și schimburile directe 
de materiale refolosibile între 
unități (27,1%), în timp ce co
lectările prin forțe proprii au 
deținut numai 18,2% din greu
tatea totală a materialelor co
lectate. Desigur, tonajul nu re
flectă suficient de veridic dis
tribuția efortului real, întrucît 
prin forțe- proprii au fost co
lectate într-o proporție însem
nată materiale caracterizate 
prin volum mare și greutate 
redusă (hîrtie, articole din 
cauciuc, articole textile etc) și 
printr-o mare răspîndire teri
torială, inclusiv în gospodă
riile individuale ale populației. 
Comparativ cu realizările din 
1975, greutatea totală a mate
rialelor colectate a crescut cu 
33,1%, îndeosebi pe seama re
ciclării interne în unități și 
a colectărilor de la populație, 
care au cunoscut creșteri în 
proporții de 43,5%, și respec
tiv de 86%.

Din datele prezentate se ob
servă o tendință clară de ori
entare a eforturilor spre co
lectările de la populație. A- 
ceastă tendință este firească 
în condițiile în care reciclarea 
internă în unitățile economice 
și expedierile directe între uni
tăți au constituit pînă acum 
modalitățile principale de 
valorificare a resurselor, 
îndeosebi a celor meta
lifere. Or, în condițiile trecerii 
din faza creșterii economice cu 
caracter extensiv la cea inten
sivă, este de așteptat ca aces
te modalități să manifeste o 
tendință relativă de. stabiliza
re, în timp ce preluarea de la 
populație a bunurilor uzate să 
capete o importanță tot mai 
mare. Dealtfel, este revelator 
faptul că, în deceniul prece
dent, colectările de hîrtie și 
cartoane vechi au crescut în 
proporție de 67% — cele de la 
unități socialiste cu nu'ma 
28,1%; iar cele de la populație 



cu 208%, ponderea acestora 
din urmă crescînd de la 21,6% 
în anul 1970 la aproape 40% 
în anul 1981. ’ Cu alte cu
vinte, este de așteptat ca 
în perspectivă piața re
surselor reciclabile să se 
diversifice și să capete noi 
dimensiuni atît prin atrage
rea în circuitul economic a 
unor materiale refolosibile 
provenite din sfera producți
ei, cît mai ales pe seama 
preluării bunurilor scoase din 
uz de către populație, a ma
terialelor refolosibile proveni
te din reziduurile menajere și 
stradale.

Diversificarea 
și perfecționarea 
modalităților 
de colectare 
și valorificare

CORESPUNZĂTOR modifi
cărilor de ordin cantitativ și 
structural care s-au produs 
în domeniul colectării mate
rialelor refolosibile și previzi
bile pentru perioadele urmă
toare, promovarea activității 
de recuperare și reintroducere 
în circuitul economic a re
surselor refolosibile este con
diționată într-o măsură tot 
mai însemnată de apropierea 
sistemului de colectare de lo
cul unde se produc resursele 
recuperabile. Din acest punct 
de vedere este definitoriu, du
pă părerea noastră, faptul că 
ponderea principală în canti
tatea totală de materiale co
lectate continuă să o dețină 
unitățile socialiste. în prime
le 9 luni ale anului 1981 aces
tea au furnizat 95,7 la sută 
din greutatea totală a ma
terialelor recuperate, iar gos
podăriile populației numai 4,3 
la sută. Aceste proporții sînt 
diferențiate pe tipuri de ma
teriale reciclabile. Astfel, uni
tățile socialiste dețineau în 
cazul metalelor 96,6 la sută, 
al hîrtiei și cartoanelor vechi 
circa 60 la sută, al materialelor 
textile 45,4 la sută, iar al nu
mărului de anvelope recupe
rate peste 97,7 la sută. în pe
rioada respectivă, au fost recu
perate 966 mii anvelope, din 
care de la populație numai 22 
mii bucăți, în condițiile în care, 
potrivit unor estimații, pose
sorii de autoturisme particu
lare au scos din uz în aceeași 
perioadă peste 300 mii anve
lope. Concomitent, gospodării
le individuale ale populației, 

au scos din uz cantități în
semnate de articole textile, 
care nu se regăsesc în proce
sul de colectare decît într-o 
proporție foarte redusă.

Explicația unei asemenea 
situații, nu trebuie căutată ex
clusiv în domeniul colectă
rii. în cazul anvelopelor pen
tru autoturisme proprietate 
personală se poate vorbi de 
o discrepanță evidentă între 
mărimea ofertei și cererea ex
trem de redusă pentru astfel 
de resurse reciclabile. Dato
rită faptului că asemenea an
velope înregistrează un grad 
de uzură care le fac impro
prii reșapării, pînă în prezent 
nu s-au identificat decît re- 
utilizări inferioare, care nu 
justifică din punct de vedere 
economic valorificarea lor. 
Această stare de lucruri nu este 
specifică numai țării noastre. 
Dintr-un studiu efectuat în 
Franța ’) a rezultat că 3 din 
4 anvelope pentru autoturis
me particulare sînt utilizate 
incorect, ceea ce le face im
proprii reșapării. în alte țări 
colectarea anvelopelor se
realizează în vederea mărun- 
țirii și stocării lor pînă la 
elaborarea unor tehnologii e- 
ficiente de valorificare, ase
menea acțiuni fiind subvențio
nate din bugetul statului sau 
ăl autorităților locale. Situa
ții similare se regăsesc și în 
cazul altor resurse refolosibi
le (textile, mase plastice etc.).

Referitor la capacitatea de 
colectare, trebuie evidențiat 
faptul că întreprinderile din 
subordinea Centralei pentru 
recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile dis
puneau la 31 iunie 1981 de 
154 centre cu 2 498 puncte de 
colectare răspîndite pe între
gul teritoriu al țării. într-un 
singur an (față de situația e- 
xistentă la 30 iunie 1980) re
țeaua teritorială s-a dezvoltat 
prin crearea a 15 centre și 387 
puncte noi de colectare. S-a 
ajuns astfel ca în medie pe to
tal țară să revină la un punct 
de colectare 2 814 gospodării 
(3 779 în mediul urban și 2 153 
în mediul rural). Totuși, re
țeaua actuală se dovedește a fi 
insuficientă, resimțindu-se ne
cesitatea dezvoltării ei, precum 
și a îmbunătățirii în continua
re a modalităților de colecta
re din gospodăriile populației, 

în activitatea de colectare 
sînt antrenate organizațiile 
U.T.C. și de pionieri, consilii
le populare, precum și coope
rația de consum prin sistemul 
de mandatariat. Trebuie pre
cizat însă că prin intermediul 
acestora s-a colectat în prime
le 9 luni ale anului 1981 mai

• în cadrul unităților Centralei de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile (C.R.V.M.R.) au fost finalizate 
cercetările și experimentările pe stații pilot a două noi teh
nologii. Este vorba de tehnologia de recuperare a cuprului 
din motoarele electrice scoase din uz și din bandă de bimetal 
și tehnologia de recuperare a staniului de pe ștraifurile de 
tablă cositorită de la Întreprinderile de conserve și de pe 
cutiile de conserve strînse de la populație. în primul caz vor 
putea fi redate circuitului economic circa 1 000 t.an cupru 
electrolitic, iar în cel de-al doilea, prin instalația ce se va 
realiza în 1982 la Buftea, se vor recupera circa 60 t staniu 
din 6 000 t tablă cositorită.
• In acest an se vor pune în funcțiune 16 instalații de 

spălare și măcinare a polietilenei de înaltă densitate (navete, 
butoaie, canistre etc.), cu o capacitate de prelucrare de 4 000 
t/an, precum și o instalație de prelucrare a polietilenei de 
înaltă și joasă densitate (folie din agricultură), pină la faza 
de granule, cu o capacitate de 1 500 t/an. Se va asigura astfel, 
și pe această cale, materia primă necesară întreprinderilor 
de mase plastice, proporția de recuperare fiind de circa 5%

• în orașul dr. Petru Groza sînt în curs de execuție și 
omologare 3 module de instalații pentru prelucrarea și bri- 
chetarea șpanului, proiectate de Institutul de proiectări pen
tru construcția de mașini, prin care se demarează o acțiune 
de maximă eficiență (pe total economie cantitatea de span 
se estimează la aproximativ 800 000 t).
• La întreprinderea de recuperare și valorificare a mate

rialelor refolosibile Berceni-București este în curs de exe
cuție o instalație de valorificare superioară a plumbului din 
acumulatorii uzați, bazată pe o tehnologie nouă, complet me
canizată, de separare în medii dense a fracțiunilor metalice 
de cele nemetalice și a cenușii de plumb.
• în 1981, în 3 din unitățile centralei (București, Ploiești ■ 

și Baia Mare) s-au pus în funcțiune instalații pentru grariu- 
iarea și separarea în medii dense a cablurilor subțiri de cu
pru sau aluminiu cu înveliș PVC, rezultînd un cupru de cali
tate superioară, folosit direct în industria prelucrătoare (ca 
înlocuitor de cupru electrolitic).

tatea totală a materialelor re
folosibile recuperate de la 
populație, activitatea lor fiind 
orientată îndeosebi spre meta
le vechi (peste 90,5 la sută) și 
într-o mică măsură spre cele
lalte materiale (hîrtie și car
toane vechi, materiale textile, 
anvelope etc.). O pondere 
foarte redusă (numai 2,7 la 
sută din greutatea totală a 
materialelor recuperate) o de
ține activitatea consiliilor 
populare, prin intermediul 
serviciilor de salubritate, cu 
toate că acestea realizează un 
contact permanent cu popu
lația.

Au fost subliniate aceste as
pecte deoarece, potrivit unor 
studii recente, efectuate sub 
egida O.C.D.E.2), în majoritatea 
țărilor dezvoltate se manifes
tă tendința de a spori respon
sabilitatea autorităților locale 
în colectarea și chiar prelu
crarea primară sau depozita
rea materialelor refolosibile 
rezultate din reziduurile mena

>) La Recuperation — Recyclage 
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jere și stradale. Statele res
pective subvenționează o parte
din investițiile realizate de 
autoritățile locale pentru asi
gurarea utilajelor necesare 
colectării, selectării și prelu
crării primare a materialelor 

cestei tendințe, mijloacele teh
nice din dotarea municipalită
ții sînt concepute și realizate 
nu numai în raport cu cerințe
le eliminării propriu-zise a 
deșeurilor, a reziduurilor in
dustriale și menajere, ci și în 
funcție de cerințele selectării, 
din acestea a materialelor re
folosibile în vederea reintro
ducerii lor în circuitul econo
mic.

Dintr-o asemenea perspec
tivă, trebuie menționat faptul 
că dotarea tehnică actuală a 
centrelor de colectare din țara 
noastră corespunde îndeosebi 
cerințelor' de transport și ma
nipulare a materialelor recu
perate, iar cea a întreprinderi
lor de salubritate vizează 
aproape în exclusivitate eli
minarea sau neutralizarea re
ziduurilor urbane. Se resimte 
deci necesitatea reconsiderării 
structurale a dotării tehnice a 
celor două rețele implicate, 
astfel îneît acestea să răspun
dă cu prioritate cerințelor de 
colectare, selectare,, manipu
lare și livrare a materialelor 
refolosibile.

Ion HENDEl 
director comercial 

Centrala de recuperare 
și valorificare 

a materialelor refolosibile
nr. 2, 14 janvier, Paris, 1977 puțin 40 la suta greu- r a-



CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
ACTIVITATEA de reciclare se dezvoltă în strînsă inter

dependență cu capacitatea cercetării științifice și a pro
iectării tehnologice de a oferi în timp util soluții adec

vate, de ordin tehnico-economic și organizatoric, pentru atra
gerea în diferite circuite economice a acestor resurse care, 
prin prisma cantităților disponibile în fiecare etapă de evolu
ție a procesului de creștere economică, prezintă interes pentru 
economia națională. Așa se explică de ce în țara noastră, 
care a acumulat de acum cantități apreciabile de resurse po
tențial reciclabile, problemelor creșterii rolului cercetării 
științifice și proiectării tehnologice în promovarea activi
tății de reciclare li se acordă o importanță crescîndă. Astfel, 
potrivit prevederilor Legii pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1982, 
unul din obiectivele majore ale cercetării științifice și ale

IN SPRU1NUL RECICLĂRII
proiectării tehnologice îl constituie „elaborarea și aplicarea 
tehnologiilor de redare în circuitul economic a materialelor 
refolosibilc recuperabile din procesele de producție și de 
consum".

Evident, rolul cercetării științifice în dezvoltarea activi
tății de reciclare poate fi conturat numai prin luarea în 
considerare a tuturor fazelor procesului complex de identi
ficare, recuperare și valorificare a fiecărei resurse dispo
nibile prin reutilizarea ei în vederea realizării de bunuri 
materiale. Cu alte cuvinte, pe măsură ce volumul și valoa
rea unei anumite resurse ating niveluri care justifică re
cuperarea și reintroducerea ei în circuitul economic, cerce
tarea științifică trebuie să ofere în timp util soluții adec
vate pentru toate fazele procesului de reciclare, în condiții 
de eficiență economică.

Orientarea temelor de cercetare

DIN PERSPECTIVA activității de 
cercetare științifică în promovarea re
ciclării resurselor se conturează carac
terul pronunțat interdisciplinar al aces
teia, presupunînd îmbinarea judicioasă 
a eforturilor cercetătorilor din domenii 
tehnice variate și din economie. Acest 
caracter este conferit de însăși natura 
activității de reciclare pentru dezvol
tarea căreia cercetarea științifică și 
proiectarea tehnologică sînt chemate 
să soluționeze un ansamblu de proble
me cu care se confruntă procesul de 
recuperare și valorificare a resurse
lor reciclabile, adică:

— elaborarea de metodologii adec
vate și, pe această bază, comensurarea 
cantităților de resurse reciclabile dispo
nibile la un moment dat, conturarea 
tendințelor previzibile în evoluția a- 
cestora, inclusiv a importanței valori
ficării lor din punctul de vedere al 
ansamblului sistemului economico-so- 
cial național sau al unor anumite sub
sisteme ale acestuia;

— asigurarea condițiilor tehnico-or- 
ganizatorice și economice de colectare, 
prelucrare primară, stocare și comer
cializare a acestora;

— identificarea acelor circuite eco
nomice care pot asigura valorificarea 
unor asemenea resurse în condiții de 
eficiență economică în raport cu care 
acestea urmează să fie redistribuite;

— elaborarea și implementarea teh
nologiilor aferente utilizării finale a 
resurselor recuperate, în sensul pre
lucrării lor pentru obținerea de bunuri 
materiale, inclusiv proiectarea și asimi
larea în fabricație a utilajelor nece
sare sau conturarea parametrilor teh- 
nico-economici ai celor care urmează a 
fi importate.

Rezultatele cercetării științifice și ale 
proiectării tehnologice vor putea, după 
părerea noastră, să răspundă tuturor 
acestor cerințe numai în măsura în care 
organizarea lor este compatibilă cu 
accepțiunea atribuită conceptului ge
neral de reciclare a resurselor în an
samblul sistemului economico-social 
național, reflectat în caracterul unitar 
al organizării procesului de recuperare 
și reintroducere în circuitul economic 

tive adoptate la începutul anului 1980. 
Cînd se afirmă acest lucru se are în 
vedere faptul că asigurarea compa
tibilității soluțiilor preconizate pentru 
fiecare fază a procesului de reciclare 
(colectare, sortare, prelucrare primară, 
stocare, redistribuire, prelucrare finală) 
este posibilă numai în condițiile în care 
obiectivele temelor de cercetare știin
țifică (tehnică și economică) referitoa
re la o resursă oarecare sînt corelate 
și subordonate unui obiectiv mai gene
ral, stabilit la nivelul întregii economii 
naționale.

Corespunzător acestor premise au 
fost structurate investigațiile efectuate 
în anul 1980 în cadrul unor institute 
departamentale de cercetare științifică 
și proiectare tehnologică implicate pînă 
în prezent în soluționarea problemelor 
de ordin tehnic cu care se confruntă 
abtivitatea de reciclare a unor resurse 
în țara noastră. Cu această ocazie au 
fost analizate orientările și obiectivele 
a 80 teme de cercetare incluse în pro
gramele institutelor respective în pe
rioada 1976—1980, din care 33 au fost 
aplicate în producție, 21 finalizate, dar 
neaplicate, iar 26 se găseau în curs de 
elaborare la data efectuării investi
gațiilor.

Trebuie precizat că rezultatele inves
tigațiilor au evidențiat unele realizări 
deosebite în acest domeniu, demonstrînd 
cu prisosință faptul că cercetarea știin
țifică românească are capacitatea de a 
soluționa probleme tehnologice de mare 
complexitate. Temele de cercetare fi
nalizate și aplicate în producție s-au 
materializat în valorificarea în condi
ții de eficiență economică a unor can
tități apreciabile de materiale recupe
rabile, îndeosebi din procesele de pro
ducție. Multe dintre soluțiile tehnice au 
fost brevetate în țară și peste hotare, 
bucurîndu-se de un prestigiu bine
meritat. Astfel, ca să dăm numai un 
exemplu, la Institutul de cercetări pie
lărie și încălțăminte s-au elaborat, bre
vetat și aplicat tehnologii pentru ob
ținerea de Sincrocol, Hidrolizat de co
lagen, Colagen iodat, din materiale re
cuperabile, utilizate în medicina vete
rinară. Numai în cazul Colagenului io
dat, realizat la nivel de microproducție 
și preluat de Biofarm, valoarea produc
ției este de 3,6 milioane lei pentru 300

Pe de altă parte, prin natura obli
gațiilor ce le revin ca organisme de 
cercetare departamentală, activitatea 
acestor institute este orientată cu prio
ritate, în mod firesc, spre soluționarea 
problemelor de producție ale unităților 
economice din ramura (sau subramura) 
din sfera lor de referință. Ele își' desfă
șoară activitatea pe principiul autoges- 
tiunii economice, fiind obligate să-și 
orienteze eforturile spre stabilirea pre
vederilor contractelor care le încheie cu 
diferite unități economice. Deci, gradul 
de reflectare a problemelor reciclării 
resurselor în programele lor de cerce
tare depinde de interesul pe care îl pre
zintă acestea pentru unitățile econo
mice beneficiare. Așa se explică de ce 
într-un singur caz analizat temele de 
cercetare aferente reciclării au o pon
dere mare (de peste 20%) în valoarea 
lucrărilor contractate. în toate celelalte 
cazuri ponderea acestor teme se situa 
intre 5% și 8%.

Cu foarte mici excepții (cum este ca
zul cercetărilor privind reciclarea hîrtiei 
și cartoanelor vechi), cele 80 de teme 
de cercetare analizate aveau ca obiec
tiv elaborarea și implementarea tehno
logiilor necesare prelucrării materiale
lor recuperate clin procesele de produc
ție din unitățile economice beneficiare. 
Nici una nu se referă la modalitățile 
tehnice de utilizare ca materii prime 
într-o anumită ramură de referință a 
unor materiale provenite din alte ra
muri (spre exemplu : utilizarea mate
rialelor textile uzate în producția de 
hîrtie și cartoane). O asemenea orien
tare este generată atît de profilul acti
vității institutelor analizate, cit și de 
faptul că obiectul preocupărilor lor îl 
constituiau acele resurse care nu im
plicau eforturi deosebite pentru esti
marea cantităților disponibile și pentru 
asigurarea condițiilor tehnico-economice 
și organizatorice de colectare, prelucra
re primară (îndeosebi separare și sor
tare).

Din cele prezentate rezultă că majo
ritatea cercetărilor științifice aferente 
reciclării resurselor, efectuate pînă in 
prezent în țara noastră, au un pronun
țat caracter departamental. Acestea nu 
au fost inițiate ‘și efectuate în contextul 
caracterului complex, integrator, al 
procesului de reciclare a resurselor la

a resurselor, jalonat în actele norma- mii flacoane. nivelul întregului sistem economico-



s- social global. în aceste condiții, solu
țiile tehnice preconizate pînă în pre
zent vizează numai faza finală a aces
tui proces, adică prelucrarea propriu- 
zisă a materialelor recuperate.

Tendințe noi în organizarea 
activității de cercetare

ÎN CONDIȚIILE în care sfera de cu
prindere a reciclării resurselor se lăr
gește continuu, crescînd ponderea celor 
încorporate în bunuri scoase din uz, 
indiferent că acestea sînt mijloace de 
producție sau bunuri de consum, devi
ne imperios necesară adaptarea siste
mului de cercetare științifică și de pro
iectare tehnologică la noile cerințe vi- 
zînd, in principal, asigurarea caracte
rului interdisciplinar al acestora. Aces
te cerințe izvorăsc, în primul rînd, din 
acumularea unor cantități tot mai mari 
de resurse care nu mai pot fi recupe
rate și valorificate în cadrul sectorului 
economic ce le generează, fiind nece
sară redistribuirea lor pe alte circuite 
economice care le pot asigura utilizarea 
în condiții de eficiență economică.

Una din tendințele principale care 
se manifestă în domeniul reciclării re
surselor pe plan mondial se referă la 
creșterea contribuției cercetării științi
fice, îndeosebi prin intermediul activi
tății unor institute de specialitate cu 
profil complex — tehnic și economic. 
Astfel, in cadrul Ministerului Econo
miei Materialelor din R. D. Germană 
funcționează Institutul de economia 
materialelor secundare și a deșeurilor, 
care are drept atribuție de bază efec
tuarea de cercetări proprii sau, prin 
colaborare cu institute aparținînd altor 
ministere, pentru găsirea unor domenii 
noi de utilizare a resurselor recupera
te. De asemenea, în U.R.S.S., Institutul 
unional pentru resurse secundare, care 

la anvelope

ia produse , 
prelucrate am 
polietilena

la ambalajele 
din lemn

din necesarul, 
ambalaje sticla

— la cupru

Gradul de acoperire în 
1982a nevoilor interne 
de materii prime prin 
recuperarea si refolo- 
sirea materialelor

își desfășoară activitatea în subordinea 
Comitetului de Stat al Aprovizionării 
Tehnico-Materiale, alături de Uniunea 
centrală a resurselor secundare, se pre
ocupă de cercetarea științifică, proiec
tarea tehnologică și introducerea pro- 

greșului tehnic în acest domeniu de 
activitate.

în cazul țărilor capitaliste dezvoltate 
din punct de vedere industrial, organis
mele guvernamentale specializate au, 
de regulă, atît atribuții de directivare 
și execuție, cît și de cercetare științi
fică. Această situație este specifică 
Agenției Naționale de Recuperarea și 
Eliminarea Deșeurilor din Franța, pre
cum și Agenției pentru Protecția Me
diului înconjurător din S.U.A.; de 
altfel, aceasta din urmă este subvențio
nată parțial din bugetul de stat, tocmai 
în acest scop.

Din exemplele prezentate rezultă că 
odată cu creșterea cantității de resurse 
potențial reciclabile și cu diversificarea 
acestora — situație care devine speci
fică și pentru țara noastră — se resim
te necesitatea coordonării unitare și in
tegrării temelor de cercetare aferente 
activității de reciclare în cadrul unor 
programe naționale, în care să se re
flecte simultan investigațiile și soluțiile 
care vizează fiecare fază a procesului 
de recuperare și valorificare a tuturor 
resurselor reutilizabile, atît cele de or
din tehnic cît și economico-organizato- 
ric. Această cerință poate fi ilustrată 
destul de concludent chiar prin modul 
în care se încearcă soluționarea proble
melor complexe ale reciclării materia
lelor plastice în țara noastră, domeniu 
abordat recent de către cercetarea ști
ințifică românească. Astfel, într-o pri
mă etapă referitoare la identificarea și 
estimarea cantităților de materiale 
plastice recuperabile și reutilizabile în 
prezent și în perspectivă, Institutul 
Central de Cercetări Chimice a colabo
rat strîns în cursul anului 1981 cu 4 
unități de cercetare din rețeaua Insti
tutului Central de Cercetări Economice. 
Aceste investigații, care au făcut obiec
tul unor contracte de cercetare științi
fică, preced pe cele referitoare la iden
tificarea domeniilor în care pot fi re- 
utilizate materialele plastice recuperate 

și la elaborarea tehnologiilor necesar; 
proceselor de -colectare, sortare (sepa
rare) și prelucrare finală.

Trebuie precizat însă că, în viziune 
noastră, nu este vorba de o coordonar 
cu caracter de directivare, ci de iden-

• în 1982 urmează a fi aplicată 
în industria textilă o nouă metodă 
pentru obținerea de produse fono și 
termoizolante din deșeuri textile 
„Tefo“, prin realizarea unei pături 
fibroase din 50% materiale recu
perate de la populație și 50% ma
teriale recuperate tehnologic. Pro
dusul obținut se utilizează în cons
trucții civile și industriale ca izo
lator în locul vatei minerale ener- 
gointensive.
• A fost elaborată o nouă teh

nologie în sectorul inului (similară 
cu tehnologia linii cardate), prin 
care se asigură valorificarea fire
lor de in în amestec cu poliester 
din filaturi, obținîndu-se totodată 
și un preț cu 8,75 lei mai scăzut 
pe kg de fire produse.
• Institutul de cercetări pielă

rie și încălțăminte a ajuns în faza 
pilot cu o nouă cercetare privind 
tehnicile de valorificare a mate
rialelor recuperabile și refolosibile 
din industria de tricotaje de tip 
PES, PA și amestecuri. îmbunătă
țirile tehnologice constau, în prin
cipal, în mărunțirea și lierea ma
terialelor recuperabile și apoi rea
lizarea de panouri utilizate în do
meniul construcțiilor și în zooteh
nie.
• La C.C.H. Vrancea este în 

curs de proiectare un nou proce
deu de valorificare a nămolului 
de la caustizarea leșiei verzi, prin 
care se asigură reciclarea varului 
din nămolul care rezultă în urma 
tratării leșiei verzi cu var.

tificarca tuturor problemelor ce se cer 
soluționate pentru asigurarea reciclării 
fiecărui tip de resursă, în condiții de 
eficiență economică și, pe această bază, 
de implicarea și orientarea eforturilor 
mai multor organisme de cercetare în 
cadrul unor acțiuni coordonate la nivel 
național, luîndu-se în considerare pro
filul acestora și contribuția pe care o 
pot avea în elaborarea unui ansamblu 
de soluții tehnico-economice și organi
zatorice aferente tuturor fazelor care 
compun fluxul de revenire în circuitul 
economic a resursei respective. în acest 
mod este posibilă asigurarea compati
bilității soluțiilor preconizate și inte
grarea lor într-un sistem de reciclare 
viabil.

Tocmai în acest scop ar putea fi lua
tă în considerare constituirea unui co
lectiv cu caracter multidiscîplinar, în 
atribuțiile căruia un rol esențial l-ar 
avea coordonarea la nivel național a 
eforturilor diferitelor institute de cer
cetare științifică în soluționarea proble
melor din profilul lor de activitate, 
precum și corelarea în timp a elaboră
rii temelor de cercetare aferente tutu
ror fazelor procesului de reciclare. Este 
vorba de abordarea sistemică a prin
cipalelor aspecte ale cercetării științi
fice și proiectării tehnologice din țara 
noastră, care au menirea de a soluțio
na problemele reciclării resurselor prin 
luarea în considerare a influenței pe 
care o exercită factorii de natură teh
nică, economică și socială în strînsă 
interdependență cu obiectivele generale 
ale complexului economico-social națio
nal în domeniul valorificării superioa
re a tuturor resurselor disponibile sau

dr. Silvia MARINESCU



Perspectivele „industriei" re folosirii metalului

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ a necesitat, cu deosebire în 
ultimele decenii, un consum excesiv de materii prime și 
combustibil. Ținînd seama de caracterul limitat al resur

selor naturale, pe plan mondial s-a înregistrat, mai ales _ în 
anii din urmă, o amplificare a preocupărilor pentru gospodări
rea mai rațională a acestora. Dacă combustibilul șe^ „arde", 
produsele minerale pot fi recuperate și reciclate, zăcămintele 
cunoscute asigurînd omenirea, multe secole în continuare, cu 
cele necesare. Problema care se pune este aceea a utilizării 
judicioase a acestor resurse.

în ansamblul materialelor refolosibile metalele ocupă pri
mul loc, atît prin volumul lor, cît și prin avantajele economice 
pe care le aduce folosirea acestora ca materie primă în indus
tria metalurgică. Resursa totală de materiale refolosibile me
talice se compune din cele rezultate în procesele de producție 
(care se prezintă sub formă de margini, capete, sutaje, șpa- 
nuri, oxizi, cenuși, scoarțe, șlamuri etc.) și cele provenite din 
mijloacele fixe casate sau din obiecte scoase din uz de la popu
lație sub formă de piese, subansamble și ansamble. O imagine 
despre potențialul existent de metale vechi ne-o putem face 
dacă subliniem faptul că în 1981 a fost colectată și valorificată 
în tara noastră o cantitate de aproximativ 7,3 mil. tone.

Reutilizarea materialelor refolosibile metalice nu este o des
coperire recentă ; în toate țările industrializate există de mult 
preocupări pentru strîngerea, depozitarea și prelucrarea aces
tora. Astfel, S.U.A. reciclează 70% din fier, 50% din aluminiu, 
40% din plumb, 12% din zinc, 60% din cupru, iar jumătate din 
necesarul Franței de plumb și o treime din cel de cupru și zinc 
este realizat prin reutilizări încă din 1974. în numeroase zone 
ale lumii, reciclarea reziduurilor menajere din care se extrag 
metale în proporție de 10—15%, ca de altfel a tuturor mate
rialelor refolosibile, face obiectul uneia din ramurile cele mai 
prospere ale industriei, asigurînd materii prime, energie, căl
dură, îngrășăminte agricole, materiale de construcții etc., în 
paralel cu efectele pozitive asupra menținerii integre a mediu
lui ambiant. în S.U.A., care dispun de cele mai întinse spații 
de depozitare pentru fierul vechi și de stocuri importante, s-a 
trecut și la recuperarea fracțiunilor metalice nu numai din de- 
șeurile menajere, dar chiar din apele reziduale, obținîndu-se 
fosfor, aluminiu, cupru, fier, precum și cantități reduse de zinc, 
cobalt, mangan și nichel.

A apărut o întreagă industrie de producere a utilajelor spe
cializate pentru colectarea și prelucrarea materialelor refolo
sibile ; autovehicule și macarale specializate, foarfeci hidrauli
ce, prese de balotat și brichetat, transportoare, sfărîmătoare, 
instalații shredder de tip modern pentru concasarea și sortarea 
mecanizată a utilajelor casate și a obiectelor scoase din uz de 
la populație etc. Shredderul devorează lunar mii de tone de 
automobile, frigidere, combine, mașini de gătit, aspiratoare și 
altele. Materialele se încarcă cu ajutorul unui transportor cu 
plăci articulate intr-o moară verticală cu ciocane, unde metalul 
este concasat în bulgări de mărimea pumnului, urmînd opera
țiile de sortare : prin absorbție pentru cele ușoare (praf, hîr- 
tie etc.), prin ardere (cauciuc, plastice, lemn etc.) și prin tam- 
buri magnetici pentru separarea feroaselor (fier și fontă) de 
neferoase (cupru, bronz, plumb etc.). O întreagă uzină cu uti
laje moderne macină, sortează, distribuie.

Prelucrarea primară și randamentul metalurgic 

retopire, de prelucrare primară și de uzinare, realizîndu-se ast
fel economii de materii prime, de energie, de forță de muncă, 
de capacități de producție. Prin dezmembrarea unui tractor 
casat, de pildă, se pot obține circa 400 de repere care pot fi 
folosite ca atare la repararea altor tractoare și 170 repere re- 
condiționabile, respectiv 1 200 kg piese, a căror valoare este 
de aproximativ 10 mii lei. în cazul refolosirii prin retopire, deci 
c,a _materie Prtoă,. avantajele sînt, de asemenea, importante. 
Ținînd seama că fiecare tonă de materiale refolosibile feroase 
înlocuiește circa 1 tonă fontă, pentru elaborarea căreia sînt 
necesare circa 2 t minereu, 1 t cărbuni cocsificabili și 0,5 t 
calcar, investiții deosebit de mari în realizarea de cocserii, fa
brici de aglomerare și secții de furnale, precum și cheltuieli 
de exploatare importante, ne putem ușor da seama de valoa
rea pe care o reprezintă utilizarea materialelor refolosibile.

Atunci and utilizarea ca atare a materialelor metalice nu 
este posibilă, ele urmează să fie supuse procesului de topire, 
în acest scop se impune o atentă urmărire a proceselor de ela
borare, pornind de la utilizarea unei materii prime cît mai cu
rate și omogene. Mai departe aceasta presupune ca materialele 
refolosibile metalice să îndeplinească cîteva condiții de bază : 
să fie sortate și livrate după compoziția lor chimică, fără im
purități și neamestecate cu alte metale ; să corespundă din 
punct de vedere fizic (formă, dimensiuni, masă volumică) eu 
cerințele fiecărui procedeu de elaborare.

Caracteristicile fizice ale materialelor refolosibile metalice 
pot interveni sub două aspecte în desfășurarea proceselor de 
elaborare a oțelului :

— durata de alimentare cu încărcătura feroasă solidă a cup
toarelor ;

— viteza de topire a încărcăturii feroase solide și, implicit, 
consumul de energie calorifică necesară topirii încărcăturii 
respective.

în determinarea dimensiunii acestor parametri, un rol ho- 
tărîtor îl are masa volumică a materialelor feroase, refolosi- 
te, care trebuie să fie cît mai mare, 1 000—4 500 kg/m3. Pentru 
scurtarea timpului de încărcare se impune ca gradul de um
plere a trocilor, benelor, coșurilor etc. să fie cît mai ridicat, 
iar pentru mărirea vitezei de topire și micșorarea consumului 
de energie calorică, coeficientul de conducțibilitate termică a 
materialelor și suprafața de contact a acestora cu sursa de căl
dură trebuie să fie cît mai mari.

REUTILIZAREA ca atare a unor materiale (tablă, țevi, pro- 
| file, capete, margini, ștraifuri etc.), ca și a unor piese sau an

samble cu sau fără recondiționare ca piese de schimb prezintă 
maximum de eficiență, metalul nemaiparcurgînd fazele de

Rezultă deci că prima fază de prelucrare a materialelor re
folosibile, așa-zisa prelucrare primară — care cuprinde toate 
operațiile ce preced prelucrarea metalurgică propriu-zisă în 
vederea obținerii mărcii de metal a aliajului respectiv — pre
zintă o importanță deosebită întrucît calitatea metalului sau 
aliajului și randamentul metalurgic depind în mare măsură de 
modul și atenția cu care se execută aceste operațiuni.

Caracter unitar în acțiunile de recuperare 
a metalului

LA NIVELUL economiei noastre, în 1982, se va asigura un 
indice de recuperare și reutilizare din consumul intern de 62% 
la oțel, de 42,8% Ia cupru, de 55,1% la plumb, de 36% la alu
miniu și de 42,8% la zinc. Realizarea acestor prevederi, care 
constituie o sarcină minimă, presupune ca eforturile factorilor 
implicați să fie concentrate în direcția perfecționării activității 
pe linie de colectare și valorificare a metalului vechi refolo-- 
sibil.

După părerea noastră, nu s-a realizat încă un sistem uni
tar, eficient de organizare care să permită, decadă CU decadă,'



• La întreprinderea de s-cule din Minsk 
a fost concepută, în colaborare cu cerce
tătorii de la un institut al Academiei de 
Științe din Bielorusia, o nouă instalație 
pentru recuperarea metalului din amestecul 
de praf abraziv și metal care rămîne după 
operațiunile de șlefuire. De asemenea, 
pentru economisirea metalului scump a 
fost stabilită o tehnologie îmbunătățită la 
operațiile de sudură electronică. Aceste 
acțiuni permit uzinei respective să econo- 
miseasă anual peste 1 500 tone de otel de 
sculărie.

• în R.D. Germană, la uzinele Leuna 
din Halle, apele reziduuale sînt folosite 
drept sursă pentru obținerea de materii 
prime. în acest fel se recuperează anual, 
din apele provenite de la instalațiile de 
acid salicilic, 265 tone fenol, 144 tone 
acid salicilic, 190 tone hidrobenzen.

• La Roma, în Italia, funcționează de 
aproape 15 ani două uzine de valorificare 
a reziduurilor menajere. Aici sînt trans
formate anual peste 500 mii tone de gu
noaie în hîrtie, nutreț pentru vite/ fier, 
mase plastice etc. Prin această reciclare a 
reziduurilor se asigură o compensare a 
cheltuielilor pentru salubrizarea orașului 
de aproape 100%.

<8 O problemă dificilă generată de 
arderea resturilor menajere în vederea 
recuperării energiei o constituie elimi
narea de acid clorhidric în proporție de 
aproximativ 60% la arderea ambalaje
lor din materiale plastice și 40% la 
arderea resturilor alimentare, vegetale 
etc. Cu toate că gazele de combustie 
sînt dispersate la înălțime de coșurile 
fabricilor, satisfăcîndu-se astfel normele 
de protecție a mediului ambiant, fir
mele „Rhone-Poulenc“ și „Solway“ . au 
pus la punct un procedeu de neutrali
zare pe cale uscată, eliminîndu-se pînă 
la 70% din acidul clorhidric degajat.

Cheltuielile necesitați1 de acest procedeu 
sînt foarte reduse (incluzînd și licența), 
iar costul de funcționare al instalației 
este de cinci ori mai mic decît al unui 
procedeu de spălare a gazelor (genera
tor la rîndul 'său de apă poluată). Se 
prevede construirea cîtorva astfel de 
instalații în Franța și în alte țări din 
Piața comună.
• în Australia s-a pus la punct un 

procedeu chimic de reciclare a pneuri
lor uzate, procedeu brevetat în 82 de 
țări. Procedeul se bazează pe următorul 
principiu: după ce s-au extras cele două 
jante ale pneului, acesta este decupat 
în trei părți, care sînt apoi introduse 
într-o baie chimică specială. Cauciucul 
astfel tratat se înmoaie, ajungîndu-se 
pînă la un punct cînd se separă de 
componentele fibroase și de cele meta
lice în urma unei simple agitări meca
nice. în continuare, cauciucul este măci
nat și redus în pudră, urmînd să poată 
fi întrebuințat la fabricarea pneurilor, 
pentru acoperirea diferitelor suprafețe 
(terenuri sportive etc.)
• în S.U.A., a fast rezolvată, în 

mare măsură, problema materialelor 
plastice refolosibile provenite din in
dustria petrochimică. Se are în vedere 
retransformarea prin piroliză a deșeuri
lor de polipropilenă în petrol. Petrolul 
astfel obținut este un combustibil in
dustrial care nu conține deloc sulf și 
care poate fi folosit ca atare în oțelării. 
Eficacitatea noului procedeu constă în 
aceea că 95% din materialele plastice 
reciclate sînt transformate în petrol, iar 
restul de 5% rămîne într-un gaz neuti
lizabil imediat în cadrul instalației, 
Avîndu-se în vedere că industria ameri
cană de polipropilenă produce în fiecare 
an 200 000 tone materiale refolosibile, se 
estimează că prin aplicarea acestui pro
cedeu vor fi recuperate aproximativ 1,3 
milioane barili de petrol.

• Studiul realizat în comun de firmele 
Fldmbble și Lamort a permis, după 
mai mult de doi ani de încercări, testa
rea în funcțiune, timp de mai multe 
luni, pe o linie de fabricație a firmei 
Lamort, a noii celule destinate descer- 
nelizării hîrtiei. Caracteristicile princi
pale ale noului sistem sînt următoarele:

— curentul de aer este injectat în 
pasta de hîrtie prin două suflante 
distincte situate Ia nivele diferite, per- 
mițînd o descernalizare integrală;

— injectorul de aer, de o construcție 
simplificată, este din masă plastică cu 
un inel de uzură ; nu conține piese în 
mișcare care să necesite un reglaj corn- ■ 
plex, evitîndu-se astfel înfundarea lui și 
ușurînd întreținerea;

— dispune de aspiratoare telescopice 
(reglabile) pentru eliminarea spumelor 
ce conțin cerneala, reglîndu-se astfel 
debitul de cerneală eliminată ;

— cheltuielile energetice și prețul în- !
tregii instalații sînt reduse. .
• Nămolul roșu, rezultat după extra- | 

gerea aluminiului din bauxită, a consti
tuit mult timp o problemă greu de rezol
vat pentru industria jamaicană, date fiind 
dificultățile legate de evacuarea acestor 
deșeuri și timpul îndelungat — circa 20
de ani — de uscare naturală pe cîmp 
și deci de autodistrugere. Ultimele desco
periri în domeniul tratării nămolului 
roșu au coincis cu anunțarea posibilității 
folosirii acestui nămol, în stare uscată, 
în producția de ciment. Metoda constă 
în concentrarea și uscarea prin deshidra
tare în cadrul uzinei de prelucrare a 
bauxitei, a nămolului care urmează a fi 
folosit ulterior ca materie primă pentru 
obținerea de ciment Portland.

Fabrica jamaicană care și-a propus 
utilizarea nămolului roșu în acest scop 
apreciază că poate folosi lunar circa 
50—100 tone de astfel de reziduuri tratate.

obținerea unor cantități sporite de materiale recuperabile atît 
de la întreprinderi cît și de la populație. în anul trecut unele 
ministere nu și-au onorat în întregime sarcinile de predare a 
materialelor refolosibile, existînd însemnate restanțe la oțel 
(M.I.C.M. — 160 000 tone, M.A.I.A. — 34 000 tone, M.T.Tc. — 
53 000 tone), cupru (M.I.M. — 1 200 tone, M.I.C.M. — 4 000 tone), 
aluminiu (M.T.Tc. — 400 tone, M.I.M. — 1 700 tone M.I.C.M. — 
3 300 tone). De asemenea, cu toate că încă de la începutul anu
lui 1981 s-a luat măsura de mărire a gradului de participare a 
materialelor refolosibile în balanțele materiale, pentru redu
cerea corespunzătoare a importurilor, totuși nu s-a reușit ca 
pe parcursul anului să se îndeplinească integral planul fizic, 
la toate sortimentele. Din sarcinile suplimentare s-au realizat 
numai 52 000 tone de materiale refolosibile feroase și 2 250 tone 
plumb. Planul anual de colectare la cupru, zinc și aluminiu a 
fost îndeplinit doar în proporție de 90%, față de sarcinile ma
jorate.

Pentru a se- cuprinde întreg teritoriul țării în acțiunea de 
colectare a metalelor vechi, a fost mărit numărul punctelor de 
colectare, s-au diversificat formele și acțiunile de preluare a 
metalului vechi, iar în domeniul prelucrării — în afara celor 
șase secții de 'prelucrare de la Berceni, Simeria, Caransebeș, 
Podu Iloaiei, Titu și Apahida, prevăzute cu utilaje moderne și 
realizate în cincinalul trecut — a continuat dotarea cu utilaje 
specifice a unităților specializate, precum și a întreprinderilor 
prelucrătoare ale ministerelor economice.

Pentru întreaga perioadă 1981—1985 volumul materiilor pri
me, materialelor și produselor din metal ce urmează a fi re
cuperate și refolosite reprezintă impresionanta sumă de peste 126 
miliarde lei. cu o creștere de 65% față de cincinalul anterior. 
La nivelul anului 1985 se prevede valorificarea a peste 9 mili
oane tone materiale feroase, 700 mii tone oțeluri aliate, 35 mii 
tone cupru, 30 mii tone plumb, astfel îneît materialele recupe
rabile să asigure 50% și în unele cazuri peste 50% din resur
sele necesare.

Realizarea acestor sarcini presupune perfecționarea activi
tății în toate întreprinderile și unitățile economice care sînt 

consumatoare de metal și în care rezultă materiale refolosibile; 
pe baza bilanțurilor de materiale, trebuie identificate toate re
sursele refolosibile și asigurate gospodărirea, sortarea și pre
gătirea în vederea consumării în propria unitate sau livrării la 
un nivel calitativ superior altor beneficiari. în acest scop în 
programul de măsuri al centralei au fost prevăzute pentru 1982:

— completarea rețelei de colectare cu un număr de 150 
puncte fixe și mobile ;

— organizarea recuperării din halde și pubele menajere a 
materialelor refolosibile de către personalul unităților de gos
podărie comunală și locativă ;

— organizarea permanentă a unor dispecerate în unitățile 
din marile orașe, în vederea primirii comenzilor și programă
rii judicioase a mijloacelor de transport, pentru preluarea ma
terialelor refolosibile;

— creșterea și extinderea activității de dezmembrare, sor
tare și șarjare a materialelor metalice refolosibile în toate cen
trele și punctele de colectare în scopul prelucrării, prin forțe 
proprii, a unei cantități cu 10% mai mari ca în 1981 ;

— intensificarea activității de recuperare a oțelurilor aliate 
pe baza metodologiei și nomenclatorului existent în întreprin
deri și de sortare a neferoaselor ; extinderea activității de dez
membrare, sortare, selecționare a materialelor refolosibile ce 
pot fi valorificate ea atare, precum și a pieselor și subansam- 
blelor ;

— asigurarea dotărilor cu utilaje și finalizarea tuturor te
melor de cercetare și lucrărilor de dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic.

Prin mobilizarea tuturor- factorilor implicați în acest pro
ces, se pot obține rezultate însemnate, concretizate în valorifi
carea materialelor metalice refolosibile atît de necesare dez
voltării accentuate și eficiente a economiei naționale.

Sorin BULIGESCU
Centrala .pentru recuperarea 

și valorificarea materialelor refolosibile



Din materiale textile uzate — materii prime utile
DEȘI ÎN INDUSTRIA TEXTILA procesul de recuperare 

și reintroducere în circuitul economic nu este de dată 
recentă, remarcîndu-se chiar existența unor adevărate 

tradiții în acest domeniu, abordarea reciclării materialelor 
rămâne totuși de strictă actualitate datorită problemelor spe
cifice ce se cer a fi soluționate, mai ales în condițiile creșterii 
cantităților de astfel de resurse provenite îndeosebi din sfera 
consumului. In plus, procesul de reciclare a materialelor tex
tile prezintă o serie de particularități generate atît de spe
cificul producției, comercializării, utilizării și scoaterii din uz 
a bunurilor care le încorporează, cit și de natura fibrelor 
utilizate, printre care:

— utilizarea într-o proporție tot mai ridicată a fibrelor 
sintetice și celulozice în amestecuri cu cele naturale accen
tuează dificultățile privind colectarea, sortarea, prelucrarea 

primară și reutilizarea materialelor textile, caracterizate prin 
eterogenitate, atît din punctul de vedere al naturii fibrelor 
pe care le încorporează, cît și al gradului de uzură;

— în procesul de prelucrare, și mai ales de utilizare a bu
nurilor textile, fibrele își pierd o serie din proprietățile fi- 
zico-chimice, ceea ce conduce de cele mai multe ori la im
posibilitatea recondiționării acestora, reciclarea vizînd cu pri
oritate procurarea de materii prime pentru industrie;

— realizările obținute pînă în prezent în domeniul procu
rării de materii prime pentru industria textilă prin inter
mediul reciclării au vizat aproape în exclusivitate fibrele 
naturale, pentru cele sintetice și celulozice soluțiile oferite de 
cercetarea științifică și proiectarea tehnologică găsindu-se 
încă în faza de experiment etc.

Care este ponderea pierderilor 
tehnologice atrase în circuitul 
productiv ?

DATORITĂ SPECIFICULUI procese
lor tehnologice, întreprinderile textile 
sînt mari generatoare de materiale reci
clabile pentru care nu este posibilă re
introducerea în același circuit Exempli
ficăm acest aspect prin datele referi
toare la pierderile tehnologice din 
procesul de prelucrare a linii, prezen
tate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1
Ponderea pierderilor tehnologice 
la obținerea fibrelor din lină 

și gradul de recuperare
— % —
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Pieptănare fibră 33—34 12
Filatură
pieptănată
și nepieptănată 6—7 1
Cardare 7—8 3.5
Finisaj 10 3,5

în condițiile tehnologiilor actuale, 
aproape 12% din cantitatea totală de 
fibră care parcurge faza de pieptănare 
reprezintă pierdere tehnologică nerecu
perabilă. în faza de filare pierderea de 
acest tip este de 1%, iar în cele de car- 
dare și finisaj cite 3,5%. Cu alte cu
vinte, aproape 17% din cantitatea to
tală de materii prime originare este 
nereciclabilă prin intermediul aceluiași 
proces tehnologic, reutilizarea ei fiind 
posibilă numai în condițiile în care i se 
asigură soluții tehnologice adecvate, 
atît în ceea ce privește colectarea și sor
tarea, cit și prelucrarea în vederea obți
nerii altor tipuri de bunuri (îndeosebi 
materiale textile nețesute). Totodată, 
este de reținut și faptul că partea recu
perată din căderile tehnologice este 
alcătuită din fibre care au suportat un 

prim proces de prelucrare, fiind afec
tate deci proprietățile lor fizico-chimice, 
ceea ce implicit reduce posibilitatea 
parcurgerii unui ciclu nou de recuperare 
ulterioară.

în prezent întreprinderile textile, sînt 
confruntate îndeosebi cu probleme le
gate de valorificarea materialelor reci
clabile provenite din procesele proprii 
de producție. Ele sînt implicate într-o 
măsură mult mai redusă în valorifica
rea materialelor textile încorporate în 
bunuri uzate recuperabile de la popu
lație. De altfel, așa cum rezultă din 
schemă, filaturile și țesătoriile din in
dustria bumbacului, linii, mătăsii, inu
lui și cînepii au asigurat numai în parte 
(între 62,2% și 83,2%) prin mijloace 
proprii valorificarea căderilor tehnolo
gice, o pondere însemnată deținînd-o 
cantitățile redistribuite altor unități din 
subordinea Ministerului Industriei U- 
șoare, sau valorificate prin intermediul 
altor ramuri beneficiare. în raport cu 
cantitățile mari de materiale recupera
bile generate de procesele tehnologice 
este evidentă preocuparea — atât în 
cazul întreprinderilor cît și la nivel 
departamental — pentru asigurarea 
condițiilor .tehnico-economice de valori
ficare a acestor resurse. Tocmai în acest 
sens trebuie subliniat că întreprinderile 
din industria textilă au cantități reduse 
de materiale încorporate în articole 
textile uzate preluate de la populație, 
fiind vorba în cvasitotalitatea lor de 
fibre de lînă, ceea ce reprezintă circa 
8% din cantitatea totală de materiale 
reciclate consumate în unitățile Centra
lei industriei lînii.

Referitor la destinația materialelor 
textile recuperate din sfera producției 
și cea a consumului, rezultatele investi
gațiilor efectuate au evidențiat faptul că 
industria românească dispune de soluții 
tehnologice pentru o utilizare destul de 
variată a acestora. Firește, accentul 
principal s-a pus pe realizarea de fire 
reutilizabile în producția unor țesături. 
Astfel, din cantitatea totală de mate
riale textile recuperate consumate din 
industria bumbacului, lînii, mătăsii, inu
lui și cînepii, cele pentru producția de 
fire subțiri sau semigroase dețin o pon
dere de peste 43%, iar pentru cele de 
tip vigonie, circa 23%. Restul materiale
lor au fost utilizate îndeosebi pentru 
textile nețesute, vată medicinală, împîs- 
litură, destrămătură pentru tapițerie, 
materiale pentru șters etc.

Trebuie precizat că valorificarea ma
terialelor textile recuperate prin rein

troducerea în circuite similare cu cele 
parcurse anterior are ca rezultat atît 
obținerea acelorași tipuri de bunuri ca 
cele din care provin, cît și a altora cu 
destinații diferite. în primul caz se în
cadrează și producția de țesături prin 
utilizarea de fire realizate de cele mai 
multe ori prin amestec de fibre recupe
rate cu cele originare. O situație de a- 
cest tip se înregistrează la întreprin
derea de postav Buhuși la care, din 21 
sortimente de țesături analizate, numai 
4 sînt realizate cu participarea de ma
teriale reciclabile într-o proporție mai 
mare de 50%. Pentru realizarea altor 
sortimente se utilizează materiale reci
clate numai în proporții situate între 25 
și 50%, iar în cazul a 9 sortimente a- 
ceastă proporție este de pînă la 25%. 
Utilizarea de materii prime originare 
în amestec cu materiale reciclate se da- 
torește tocmai faptului că proprietățile 
fizico-chimice ale acestora din urmă au 
fost afectate de procesele de prelucrare 
și de utilizare parcurse anterior.

Utilizarea în exclusivitate sau într-o 
proporție majoritară a materialelor tex
tile recuperate este posibilă îndeosebi 
pentru textile nețesute. Astfel, pentru 
multe dintre produsele întreprinderii 
NETEX — Bistrița, specializată în pre
lucrarea materialelor textile recuperate, 
resursele reciclabile reprezintă aproape 
în totalitate materia primă de bază.

Soluții tehnologice eficiente

MĂSURA în care utilizarea materiale
lor textile reciclate este eficientă din 
punctul de vedere al unităților indus
triale care le prelucrează trebuie apre
ciată în mod diferențiat în raport cu 
gradul de participare a acestor resurse 
la asigurarea necesarului de materii 
prime. Firește că în cazul produselor sau 
sortimentelor realizate exclusiv din ma
teriale recuperate, eficiența constă toc
mai în posibilitatea satisfacerii unor 
cerințe de producție sau de consum in
dividual, fără să se apeleze la resurse 
originare, care se procură cu eforturi în 
continuă creștere. Or, pe măsură ce se 
dezvoltă și se diversifică producția de 
bunuri materiale, se manifestă cu clari
tate tendința de creștere a cerințelor 
economiei pentru o serie de materiale 
textile nețesute, care pot și trebuie să 
fie satisfăcute prin recuperarea și rein
troducerea în circuitul economic a re
surselor reciclabile.
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Investigațiile efectuate au permis e- 
Vidențierea faptului că în condițiile în 
care se dispune de soluții tehnologice 
adecvate, reutilizarea materialelor tex
tile recuperate ca materii prime pentru 
realizarea unor bunuri 
fibre originare devine rentabilă. Un 
exemplu conculudent în acest sens este 
prezentat în tabelul nr. 2, prin compa
rația dintre prețul de producție (și 
componentele acestuia) pentru unele 
sortimente de fire tip bumbac realizate 
exclusiv din fibre originare și al celor 
obținute prin participarea în proporție 
de 50% și 67% a materialelor reciclate, 
în condițiile aceluiași grad de finețe. 
Rezultă că, în cazul utilizării materia
lelor recuperate, se pot obține fire la 
un preț de producție mai redus cu 7% 
pînă la 16%, fără a fi afectată finețea 
acestora, ca urmare a reducerii, 
principal, a cheltuielilor materiale 
a cotei de beneficiu pe unitatea 
produs.

Pe de altă parte, se observă că 
toate cazurile analizate costurile unitare 
pe produs cu manopera directă și chel
tuielile indirecte sînt superioare în con
dițiile utilizării materialelor reciclate. 
Deci, în condițiile tehnologiilor exis
tente, prelucrarea materialelor reciclate 
presupune un volum superior de muncă, 
ceea ce diminuează efectele economice 
pozitive obținute prin reducerea chel
tuielilor cu materiile prime. Creșterea 
eficienței economice a reciclării mate
rialelor textile la nivelul întreprinde
rilor industriale utilizatoare este posi
bilă îndeosebi prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, astfel îneît să se 
realizeze o reducere a volumului de 
muncă implicat.

La concluzii similare privind eficiența 
economică la nivelul unităților care 
prelucrează materialele textile recupe-

Raportul dintre prețurile de producție ...
sortimente de fire tip bumbac realizate exclusiv din fibre originare și cele în 

amestec cu materiale refolosibile %
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Fire tip bumbac Nm 8/1 
— din fibre originare 100 100 100 100 100
— din amestec de fibre 

originare (33%) și materiale 
reciclate (67%) 84 83 61 186 92

Fire top bumbac Nm 10/1 
— din fibre originare 100 100 100 100 100

*
— din amestec de fibre 

originare (33%) și materiale 
reciclate (67%) 84 84 62 186 65

Fire tip bumbac Nm 17/1 
— din fibre originare '100 ' 100 100 100 100
— din amestec de fibre 

originare (50%) și materiale 
reciclate (50%) 93 93 69 186 93

Destinația mate
rialelor textile re
ciclabile rezultate 
din procesele de 
producție, în ca
drul unor centrale 
aparținînd M.I.U.

rate au condus și investigațiile efectuate 
în cadrul întreprinderii de postav din 
Buhuși. Cota medie de rentabilitate pe 
ansamblul sortimentelor de țesături 
realizate prin prelucrare de materiale 
reciclate în amestec cu fibră originară a 
fost de 10,3% — mai redusă în cazul țe
săturilor tip lînă (7,3%) și mult mai ri
dicată la cele de tip vigonie (16,5%). Tre
buie precizat însă că în această unitate 
există o tradiție îndelungată (de peste 
100 ani) în ceea ce privește prelucrarea 
materialelor textile recuperate. Aceasta 
pledează pentru necesitatea unei anu
mite specializări a unităților industriale 
in ceea ce privește valorifcarea materia
lelor textile recuperate din procesele de 
producție și de consum, atît din punctul 
de vedere al asigurării tehnologiilor și 
utilajelor adecvate, cît și al formării 
cadrelor necesare.

Cele cîteva aspecte prezentate în le
gătură cu eficiența economică analizată

Tabelul nr. 2

(și componentele acestora) pentru unele

Costuri de producție

la nivelul întreprinderilor utilizatoare 
de materiale textile recuperate nu tre
buie să conducă la concluzia că valori
ficarea integrală a unor asemenea re
surse este posibilă în condițiile actuale, 
în primul rînd, exemplele la care ne-am 
referit vizează revenirea pe același cir
cuit economic a resurselor recuperate. 
Dar această posibilitate de reciclare este 
destul de limitată, deoarece orice proces 
tehnologic din filaturi și țesătorii gene
rează cantități însemnate de scamă — 
fibre a căror lungime foarte mică face 
imposibilă reutilizarea lor pentru pro
ducția de fire. în plus, dacă o anumită 
fibră a fost reciclată anterior, în ciclu
rile următoare pierderile tehnologice 
sub formă de scamă se amplifică. Iată 
de ce considerăm că se impune de ur
gență aprofundarea investigațiilor în a- 
cest domeniu și anume pentru a contura 
condițiile de ordin economic în care re
venirea pe același circuit a materialelor 
textile reciclate este justificată prin 
raportul dintre valoarea și calitatea pro
duselor obținute și eforturile implicate 
de recuperarea și prelucrarea acestora. 
Este vorba de necesitatea de a se sta
bili o anumită limită față de care nu se 
mai justifică reutilizarea în același scop, 
fiind necesară redistribuirea materiale
lor textile în vederea realizării altor 
tipuri de valori de întrebuințare.

De altfel, așa cum s-a conturat și în 
practica economică din alte țări, faptul 
că în urma prelucrării și utilizării o fi
bră textilă oarecare își pierde o parte 
din proprietățile fizico-chimice nu în
seamnă automat că devine inutilizabilă. 
Imposibilitatea reutilizării ei trebuie 
interpretată numai în sensul că nu mai 
este aptă pentru a participa la realiza
rea aceleiași valori de întrebuințare 
(nu mai poate reveni pe același circuit 
economic). La scara întregii economii 
naționale se lărgește aria de reutilizare, 
o dată sau de mai multe ori, a acelorași 
materiale textile. Esențială în acest caz 
devine însă identificarea acelui sector 
pentru care reutilizarea materialelor 
textile recuperate se justifică din punct 
de vedere economic și social.

Ecaterina DEACONESCU 
Mariana VANIA



Bunurile de folosință periodică

NIVELUL ACTUAL al consumului și evoluția ascendentă 
a acestuia în strînsă concordanță cu potențialul productiv 
acumulat, au determinat și vor determina și în viitor ca o 

cantitate din ce în ce mai mare din resursele atrase în eco
nomie să fie încorporată în bunuri destinate satisfacerii cerin
țelor populației. Din această perspectivă un loc tot mai impor
tant îl vor ocupa în viitor recuper area de la populație a bunurilor 
uzate și valorificarea resurselor pe care acestea le încorporează.

Scoaterea din uz, un proces în plină evoluție

EVOLUȚIA PROCESULUI de scoatere din uz a unor bunuri 
de folosință îndelungată sau de uz curent și periodic este rezul
tatul influenței unei multitudini de factori economici, tehnici, 
psiho-sociali, generali sau specifici. Dintre aceștia, însă, gradul 
de penetrare în consum a diferitelor bunuri este determinant în 
stabilirea nivelului scoaterilor din uz și, în consecință, a impor
tanței economice a reciclării resurselor încorporate în acestea. 
De aceea, într-o primă fază a cercetărilor efectuate sub egida 
Institutului de economie industrială cu privire la evidențierea 
posibilităților de reciclare a resurselor încorporate în bunurile 
uzate provenite de la populație, au fost luate în considerare 
acele bunuri a căror penetrare în consum a început mai devreme 
și, deci, la care procesul de scoatere din uz a atins niveluri 
semnificative (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1
Cantitatea de bunuri scoase din uz de către populație și 

previziunea evoluției acesteia în viitor
Scoateri din uz

Pînă la
1 ian.
1981

Pe total 
cincinal 

1981—1985
Aparate de radio

(mii bucăți) 
Televizoare

3 149,4 1 599,6

(mii bucăți)
Frigidere

985,1 1 238,0
(mii bucăți)

Acumulatoare auto
519,4 729,5

(mii bucăți) 
Anvelope auto

818,2 1 258,8

(mii bucăți) 
Țesături-confecții

3 433,7 5 554,1

(milioane metri) 
încălțăminte

*) 1 800,0

(milioane perechi) *) 409,2
*) Procesul de scoatere din uz căpătînd un caracter de masă de mai 

mult timp, cantitățile eliminate sînt foarte mari.

în cazul aparatelor de radio care, au început să intre în do
tarea gospodăriilor populației din deceniul al treilea, scoaterile 
din uz s-au intensificat încă din anul 1962, ajungîndu-se ca la 
sfîrșitul lui 1930 volumul acestora să fie de aproximativ 3,15 
milioane aparate. Din calcule rezultă că, în viitor, procesul de 
scoatere din uz a aparatelor de radio se va amplifica. Astfel, se 
estimează că în acest cincinal vor fi scoase din uz aproape 1.6 
milioane aparate de radio, ceea ce reprezintă mai mult de jumă
tate din întreg volumul ieșirilor de pînă acum, iar la nivelul 
anului 1985 scoaterile din uz vor egala vînzările către populație 
din 1973. Pentru televizoare procesul de înzestrare a început 
de-abia în 1957, cunoscînd o amploare mai mare în perioada 
1905—1980. în consecință volumul scoaterilor din uz la televi
zoare a înregistrat niveluri semnificative numai încenînd cu 
anul 1975. Evident, creșterea rapidă a parcului de televizoare 
din dotarea gospodăriilor populației va determina o amplificare 
a procesului de scoatere din uz, ajungîndu-se ca în actualul 
cincinal peste 1,2 milioane de televizoare să-și înceteze utili
zarea.

Deși începutul înzestrării gospodăriilor populației cu frigi
dere se situează, în timp, înaintea înzestrării cu televizoare, evo-

a „doua viafă“

luția mai lentă a acestuia a avut drept urmare realizarea unui 
grad de dotare mai redus și, deci, și un nivel mai scăzut al 
scoaterilor din uz. Pînă la sfîrșitul anului 1980 se estimează că 
au fost scoase din uz aproape 520 mii de frigidere, într-o cotă 
medie anuală ce reprezintă 20% din vînzări. Dezvoltarea pro
ducției autohtone de frigidere cu compresor a accelerat pro
cesul de scoatere din uz al celor cu absorbție. Așa se explică de 
ce în cincinalul 1981—1985 vor fi scoase din uz circa 730 mii de 
frigidere, adică de 1,9 ori mai mult decît în cincinalul precedent.

Gradul de dotare a populației cu autoturisme și utilizarea 
acestora perioade lungi de timp fac ca numai anumite compo
nente (acumulatoare, anvelope, diferite piese etc.), cu durată de 
viață mai mică să prezinte interes, în etapa actuală, din punct 
de vedere al reciclării. Rata medie anuală a eliminărilor, în 
cincinalul 1981—1985, situîndu-se în jurul cifrei de un milion 
la anvelope și un sfert de milion la acumulatoare, scoate în 
evidență, încă de pe acum, o amploare deosebită a procesului 
de scoatere din uz a acestor componente

în cazul bunurilor de uz curent, cum sînt țesăturile, confec
țiile, încălțămintea, penetrația masivă în consumul populației a 
început mult mai devreme decît pentru bunurile de folosință 
îndelungată. Firește, în aceste condiții atît evoluția consumului, 
cît și cea a scoaterilor din uz a acestor bunuri este relativ sta
bilizată cantitativ. Prin urmare creșterea cantității de țesături- 
confecții și încălțăminte va fi și în continuare lentă, însă la cote 
foarte înalte.

Cantitățile de bunuri ce vor fi scoase din uz de către popu
lație în cincinalul 1981—1985 trebuie considerate ca resurse 
potențial reciclabile în afara sferei consumului, cel puțin pentru 
faptul că, într-o primă fază, o mare parte din ele nu părăsesc 
imediat această sferă, realizîndu-se o reciclare internă atît la 
nivelul gospodăriei prin intermediul unei adevărate industrii 
casnice, cît și la nivelul întregii sfere prin mijlocirea „pieței 
de mîna a doua“ sau a simplei cedări (tabelul nr. 2).

Evident, într-o analiză globală, faptul că populația menține 
în sfera consumului o parte din bunurile uzate nu este de na
tură să afecteze semnificativ cantitatea de resurse potențial veci- 
clabile, ci, în principal, calitatea acestora, deoarece prin reutili- 
zări repetate, materialele pe care le încorporează își pierd în 
bună măsură proprietățile fizico-chimice inițiale, făcîndu-le de 
multe ori inutilizabile. Reducerea decalajelor dintre nivelul 
resurselor efectiv reciclabile la un moment dat și cel al resur
selor potențial reciclabile presupune acțiunea simultană în trei 
direcții principale : conștientizarea populației cu privire la im
portanța și necesitatea participării active la _activitatea de colec
tare ; elaborarea unor tehnologii tie valorificare și asimilarea 
în fabricație a utilajelor pe care le presupun acestea ; perfec
ționarea sistemului de colectare în concordanță cu cerințele 
populației.

în viitor importanța sferei consumului în asigurarea unor 
resurse reciclabile va crește îndeosebi prin :

— amplificarea procesului de scoatere din uz pentru bunu
rile menționate ;

— extinderea acțiunii acestuia și asupra altor bunuri cum 
sînt : mașinile de spălat rufe (pînă în anul 1981 au ieșit din uz 
peste 450 de mii de bucăți), aspiratoarele (pînă în același an 
ieșiseră din uz circa 286 de mii de bucăți), mașinile de gătit (ale 
căror vînzări totale depășeau pînă în 1979 cifra de 2 887,7 mii 
bucăți), mașinile de cusut, motoretele, bicicletele etc. ;

— concentrarea și recuperarea unor bunuri mai mici, cum 
sînt articolele mărunte de uz casnic sau personal.

Particularități și implicații

RESURSELE RECICLABILE provenite din sfera consumu
lui au o serie de particularități care le diferențiază de cele pro
venite din sfera producției și care imprimă unele trăsături spe
cifice procesului de reciclare, în toate fazele lui, începînd cu 
sistemul de colectare și terminînd cu reintroducerea lor efectivă 
în circuitul economic.

O primă particularitate ar consta în aceea că sînt dispersate 
teritorial în cantități mici. Caracterul de masă al consumului 
pentru majoritatea bunurilor analizate face ca distribuția teri
torială a mulțimii actelor individuale de scoatere din uz să se



indentifice, în mod practic, cu cea a populației. Prin urmare, atra
gerea în circuitul economic a acestor resurse presupune asigu
rarea unei compatibilități cît mai mari între rețeaua teritorială 
de colectare și distribuția populației ca generator de resurse 
reciclabile. Tocmai realizarea acestei compatibilități ridică, după 
părerea noastră, cele mai dificile probleme în asigurarea unei 
eficiențe economice activității de colectare, ca primă fază a re
ciclării. De aceea se impune cu necesitate promovarea unei 
multitudini de forme de colectare1), începînd cu participarea 
conștientă a populației la această acțiune și terminînd cu antre
narea micilor colectori particulari.

O a doua particularitate se referă la eterogenitatea foarte 
mare a acestora, determinată de : diversitatea sortimentală a 
bunurilor care le încorporează ; multitudinea materialelor care 
concură la realizarea bunurilor, mai ales în cazul celor cu un 
grad ridicat de complexitate (televizoare, aparate de radio) ; 
colectarea globală etc. Eterogenitatea resurselor reciclabile pro
venite din sfera consumului are implicații directe asupra mo
dului de organizare a colectării, sortării și prelucrării primare, 
impunînd existența unei dotări corespunzătoare și chiar a unui 
personal specializat.

O a treia particularitate constă în diversitatea foarte mare 
a gradelor de uzură, începînd cu bunuri a căror uzură fizică 
este foarte mică, deoarece încetarea utilizării lor se datorează 
deprecierii morale, și terminînd cu bunuri accentuat deterio
rate, în cazul cărora pînă și materialele din care sînt constituite 
nu-și mai păstrează proprietățile fizico-chimice inițiale. Această 
diversitate este o consecință a caracterului aleator al procesului 
de scoatere din uz de către populație a bunurilor, în care mo
mentul eliminării din consum nu se stabilește normativ ca în 
cazul fondurilor fixe și al obiectelor de inventar din sfera pro
ducției, ci este rezultatul acțiunii conjugate a unei multitudini 
de factori economici, tehnici și psiho-sociali. Diversitatea gradelor 
de uzură a bunurilor scoase din uz de către populație impune, 
pentru realizarea unei eficiențe economice maxime, o diversi
tate a formelor de reciclare, începînd cu recondiționarea bunu
rilor prin care se realizează și o recuperare a muncii sociale 
încorporate și terminînd cu recuperarea substanțelor utile reu
tilizabile în alte scopuri decît cele inițiale. Evident, reciclarea 
pe faze conduce la diversificarea soluțiilor tehnologice de valo
rificare, de eficiența cărora depinde în final mărimea aportului 
pe care sfera consumului îl poate aduce în reciclarea globală 
a resurselor.

O a patra particularitate o constituie mobilitatea accentuată 
a structurii resurselor, determinată de mobilitatea consumului 
și de implicațiile pe care le are introducerea progresului tehnic. 
Limitîndu-ne la bunurile analizate, amintim aici numai cîteva 
tendințe ce se manifestă atît în țara noastră, cît și pe plan mon
dial, și anume : trecerea de la producția de aparate de radio 
și telezivoare cu tuburi electronice la cele cu circuite integrate 
sau monolite, înlocuirea frigiderelor cu absorbție de cele cu 
compresor, apariția acumulatorilor cu elemenți de nichel și 
aluminiu, dezvoltarea producției de anvelope cu cord metalic și 
creșterea ponderii cauciucului sintetic din componența acestora, 
mărirea ponderii utilizării fibrelor sintetice în defavoarea ce
lor naturale și realizarea majorității țesăturilor din amestecuri 
de fibre, diversificarea producției de încălțăminte prin folosirea 
în proporții din ce în ce mai mari a înlocuitorilor textili și a 
pielii artificiale. Aceste transformări impun structurarea siste
melor de colectare și a cercetărilor din domeniul tehnologiilor 
de valorificare nu numai în raport cu structura materială a 
resurselor actuale, ci și cu cea previzibilă în viitor.

O a cincea particularitate se referă la faptul că populația nu 
reține în gospodărie decît acele bunuri uzate care prezintă 
interes din punctul de vedere al utilizării lor în alte scopuri sau 
transformării lor în alte bunuri (mai ales în cazul bunurilor 
textile). De aceea apreciem că o mare parte din bunurile scoase 
din uz pînă în anul 198t (tabelul nr. 1) au fost eliminate pe alte 
căi decît cele pe care le presupune reciclarea eficientă a resur
selor. Așa se explică de ce în reziduurile menajere ale marilor 
aglomerări urbane materialele utile dețin o pondere foarte 
mare. __

O a șasea particularitate vizează caracterul specific al moda
lităților de estimare a cantităților de resurse reciclabile prove
nite din sfera consumului. Inexistența și imposibilitatea orga
nizării unui sistem informațional la nivelul individului sau al 
gospodăriei, care să reflecte cantitățile de bunuri scoase din uz, 
impun utilizarea unor metode speciale de estimare, cum sînt 
cele prin sondaj2).

Aeeste particularități caracterizează sfera consumului ca 
generator de resurse reciclabile la nivel global, reflectînd în

4) Această problemă a fost abordată pe larg în articolul „Creșterea 
gradului de preluare a resurselor refolosibile de la populație". Revista 
economica nr. 27/1980.

“) Vezi în acest sens Studii de statistică, București, 1981, și Caietele 
de studii de economie industrială nr. 12/1970 și 22/1981.

Tabelul nr. 2
Destinația și modul de eliminare a bunurilor uzate care nu au 

mai fost păstrate ca atare în gospodăriile populației

Destinația și modul 
de eliminare

Televi
zoare Frigidere

Articole 
textile

Articole 
de încăl
țăminte

Total articole uzate 
din care: 100,9 100,0 100,0 100,0

— transformate în al
te bunuri sau re- 
utilizate în alte 
scopuri

-
43,7 3,6

— vîndute unor uni
tăți de colectare 2,6 0.9 9,2

— vîndute unor per
soane particulare 23,5 30,4 5,3 5,3

— cedate la rude, 
prieteni sau unor 
persoane particu
lare 59,2 64.2 31.6 19,7

— eliminate cu restu
rile menajere, arse 
sau alte modalități 14,7 4,5 10,2 71,4

același timp deosebirile esențiale față de sfera producției mate
riale privită din același punct de vedere. însă reciclarea resur
selor încorporate în bunuri ridică de multe ori probleme spe
cifice în raport cu fiecare categorie în parte. întrucît această 
problematică este foarte vastă, ne limităm aici la a prezenta 
doar cîteva considerații mai generale rezultate din cercetările 
efectuate recent în cadrul Institutului de economie industrială.

• în ceea ce privește aparatele de radio și televizoarele — 
fiind bunuri de mare complexitate — se impune o reciclare 
complexă, pe faze, începindu-se cu recondiționarea bunurilor ca 
atare, recuperarea pieselor neuzate (remarcăm aici faptul că 
producătorul asigură piese de schimb încă 8 ani după lansarea 
produsului pe piață, iar durata de viață a acestor bunuri depă
șește în peste 50% din cazuri 13 ani) și recurgîndu-se numai în 
ultimă instanță la recuperarea materialelor utile care, în situația 
de față, cuprind metale rare cum sînt: argintul, wolframul, 
tungstenul etc. — ce este drept, în cantități mai mici. Chiar și în 
această situație nu putem fi de acord cu părerile conform cărora 
eforturile de cercetare în direcția elaborării unor tehnologii de 
recuperare a acestor bunuri nu ar fi justificate de cantitățile 
de resurse încorporate, deoarece aparatele de radio și televizoa
rele presupun aceleași tehnologii de reciclare ca și întreaga 
aparatură electronică din sfera productivă. Frigiderele, deși sînt 
produse cu o complexitate mai mică și încorporează cantități 
mari de substanțe utile (fier, cupru, aluminiu, mase plastice etc.), 
trebuie să facă obiectul aceluiași tip de reciclare complexă ca 
în cazul televizoarelor și aparatelor de radio. în acest sens, este 
edificator un exemplu : din cercetările efectuate cu privire la 
duratele de utilizare a unor bunuri de folosință îndelungată a 
reieșit că un frigider are o durată medie de viață de 14 ani, în 
timp ce numai electromotorul agregatului de recirculare a freo- 
nului are o durabilitate mult mai mare.

• Anvelopele uzate provenite de la autoturismele proprie
tate personală au o serie de particularități care le diferențiază 
din punctul de vedere al reciclării de cele prevenite de la auto
vehiculele grele și anume : raportul dintre cantitatea de cauciuc 
și restul materialelor folosite în confecționarea lor este mic, 
nivelul uzurii mai avansat, datorită utilizării lor peste normele 
admise, procentajul de cauciuc natural mai scăzut etc. De aceea, 
gama tehnologiilor de reciclare trebuie considerabil lărgită. 
Tehnologiile clasice existente nu constituie decît soluții parțiale 
de reciclare, deoarece chiar și în cazul reșapării și regenerării 
revenirea în circuitul economic se poate face într-un număr limi
tat de cicluri, iar metoda pirolizei — prin care se asigură o va
lorificare integrală — este handicapată încă de costurile foarte 
ridicate.

Așadar, sfera consumului a devenit încă de pe acum un im
portant generator de resurse reciclabile, al cărui potențial crește 
permanent pe măsura ridicării nivelului de trai al populației. 
Perfecționarea activității de recuperare în strînsă concordanță 
cu intensificarea eforturilor de cercetare în domeniul elaborării 
tehnologiilor de valorificare superioară a resurselor și cu asimi
larea rapidă în producție a utilajelor pe care le presupun, 
constituie principala direcție de acțiune în vederea creșterii vo
lumului reciclării.

Sorin DiJMCÂ



ocuparea organelor de decizie, a între
gului personal muncitor pentru crește
rea gradului de valorificare a materia
lelor refolosibile.
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in unitățile industriale din municipiul Timișoara

POLITICA ECONOMICĂ unitară 
a partidului și statului nostru în 
domeniul gospodăririi și valori

ficării superioare a resurselor materiale 
vizează, ca un obiectiv prioritar, pre
lungirea în timp a rezervelor de care 
dispunem, recuperarea și reintroduce
rea în circuitul economic a tuturor re
surselor refolosibile, obținerea din ace
eași cantitate de materii prime și ma
teriale — cu un consum redus de ener
gie la extracția și prelucrarea acestora 
— a unui volum sporit de produse de 
calitate și complexitate ridicată.

Ce relevă un studiu

UN STUDIU efectuat în 40 de unități 
economice reprezentative din Timișoa
ra, asupra volumului și structurii ma
terialelor refolosibile rezultate în pro
cesele de producție în 1981 a oferit 
posibilitatea cuantificării rezervelor de 
care dispune economia municipiului în 
vederea creșterii producției . nete pe 
seama valorificării diferitelor categorii 
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Fig. 1

de materiale recuperabile, care în pre
zent nu sînt utilizate. Astfel, la nive
lul sarcinilor de plan aferente anului 
trecut, au rezultat peste 220 mii tone

de materiale refolosibile, în cadrul că
rora ponderi importante dețin cele din 
oțel și fontă, lemnul, neferoasele, 
textilele etc.

Atît la nivelul municipiului, cît mai 
ales în întreprinderile industriale, de 
construcții, de transporturi, în institu
tele de învățămînt superior și în licee, 
factorii de conducere au organizat mai 
multe acțiuni — expoziții tematice, 
schimburi de experiență la întreprin
derile cu rezultate pozitive în domeniul 
valorificării materialelor recuperabile ; 
a fost întocmit un catalog al principa
lelor categorii de materiale recupera
bile ce rezultă din procesele de produc
ție și de consum în economia munici
piului Timișoara ; s-a stabilit un pro
gram de colaborare pe plan local în
tre întreprinderile industriale, coope
rativele meșteșugărești și atelierele de 
microproducție din licee. Toate aces
tea sînt menite să impulsioneze pre-

Din studiul menționat se desprinde 
însă concluzia că, deși s-au realizat 
etape importante în domeniul valorifi
cării materialelor refolosibile, pînă în 
prezent sînt reintroduse în circuitul 
productiv, în condiții de eficiență spo
rită, doar 63% din volumul total al 
acestora, o mare cantitate de materiale 
utilizabile fiind predate întreprinderii 
de colectare specializate (fig. 1).

O analiză pe ramuri industriale a 
gradului de valorificare a materialelor 
refolosibile scoate în evidență preocu
parea în această direcție a factorilor 
de conducere din întreprinderile chimi
ce, de prelucrare a maselor plastice, a 
lemnului, de pielărie-încălțăminte, în 
care se înregistrează niveluri superi
oare de valorificare. Serioase rezerve 
încă neexploatate în acest domeniu se 

constată mai ales în întreprinderile 
constructoare de mașini, de industrie 
alimentară și chiar în industria textilă, 
care înregistrează indici medii inferiori 
de utilizare a materialelor recupera
bile (fig. 2).

Investigațiile efectuate în unitățile 
economice au evidențiat rezultate con
siderabil diferite în domeniul valorifi
cării materialelor refolosibile, la între
prinderi aparținînd aceleiași ramuri, cu 
același specific și avînd condiții teh- 
nico-organizatorice asemănătoare. îm
bucurător este că majoritatea între
prinderilor și-au prevăzut măsuri care 
să asigure îmbunătățirea coeficientului 
de utilizare a materialelor, creșteri în 
acest sens înregistrîndu-se la laminate 
din oțel și tablă silicioasă, țesături din 
lină și bumbac și la alte materiale. Cele 
mai importante rezultate se așteaptă de 
pe urma modernizării tehnologiilor și 
produselor, în sensul reducerii consu
murilor specifice pe unitatea de produs



și creării de condiții necesare pentru 
reciclarea eficientă a materiilor prime 
și a materialelor, (fig. 3).

Cadru organizatoric adecvat 
cerințelor producției

ÎNȚELEGEREA de către factorii de 
decizie, de către întregul personal mun
citor din unitățile economice a impli
cațiilor pe care le au îmbunătățirea 
coeficientului de utilizare a materiilor 
prime și, prin aceasta, reducerea volu
mului materialelor refolosibile, conju
gată cu preocuparea lor pentru rein
troducerea în circuitul productiv a tu
turor categoriilor de resurse materiale 
ce rezultă în producție, trebuie să con
ducă la obținerea unui volum sporit de 
produse fizice realizate din aceeași can
titate de materii - prime, la creșterea

PONDEREfl țlFERiTELDR Cfil DE JMAUNATATIRB

• R.D. Germană va recurge în mod sistematic la materiale recuperabile, 
ajungînd să economisească în 1985 aproximativ 12% din materiile prime necesare 
economiei sale, excepție făcînd cele de origine vegetală. S-a estimat că în 1980 
au fost introduse în circuitul industrial echivalentul a 21 milioane tone de materii 
prime, adică 10% din necesarul total.

• în țările ce fac parte din Piața Comună se acordă o atenție tot mai mare 
recuperării și reutilizării hîrtiilor și cartoanelor vechi, avîndu-se în vedere im
portanța economică a acestui proces privit prin prisma potențialului teoretic re
cuperabil, estimat la aproximativ 12 pînă la 24 miliarde franci belgieni pe an. 
In prezent gradul de recuperare a hîrtiilor și cartoanelor vechi este în medie 
de 30%, variind de la 19% în Irlanda pînă la 45% în Olanda, în timp ce gradul 
de utilizare este în medie de 40%, ajungînd chiar și la 60% în unele țări (An
glia, Danemarca).

• Cercetări recente efectuate în S.U.A. au permis să se afirme că este 
posibilă retransformarea prin piroliză a anumitor materiale plastice în petrol, 
rezolvindu-se pe această cale problema unor materiale refolosibile provenite 
din industria petrochimică. Pentru punerea în practică a rezultatelor acestor 
cercetări, se va construi o uzină pilot în care vor putea fi convertite în petrol 
resturile de polipropilenă. Petrolul obținut prin acest procedeu nu conține sulf 
și poate fi folosit cu succes în oțelării.

• Utilizarea ziarelor vechi pentru confecționarea prin presare a unor 
panouri izolante pentru industria construcțiilor face obiectul preocupărilor în 
diferite țări. Astfel, în S.U.A. au fost utilizate în acest sens peste 1,1 milioane 
tone în anul 1977. De asemenea. Marea. Britanie se preocupă de dezvoltarea 
acestor căi de reutilizare a hirtiei vechi de ziar, alocînd pentru aceasta 15 mili
oane de lire pentru anii 1978—1979 și 25 milioane lire pentru perioada 1979—1980. 
Guvernul englez a calculat că izolarea a 500 000 de case va permite economisirea 
unui milion de tone'de petrol anual.

• Necesitatea unui dialog între producătorii și utilizatorii potențiali ai ma
terialelor refolosibile a generat inițiativa privind organizarea unor burse- pentru 
aceste materiale. Astfel :

— în țările scandinave, încă din 1973 a fost creată o „piață comună nordică" 
pentru materiale reciclabile ;

— în Marea Britanie, ministerul industriei a hotărît organizarea unei piețe 
de schimb al materialelor provenite din recuperări, în timp ce în R.F. Germania 
aceste schimburi de materiale recuperate sînt organizate chiar de către indus
triile interesa’te.

® Fierul vechi participă la asigurarea necesarului de materii prime pentru 
producția de oțel cu : 75,5% in S.U.A., 72,8?/0 în Suedia, 62,1% în Italia, 56,7% în 
Spania. De asemenea, zgurile de oțelării au devenit resurse potențiale de ma
terii prime. Spre exemplu, Japonia valorifică 10 milioane tone zgură de converti- 
zoare pentru recuperarea metalului, iar R.F.G. reutilizează, după extragerea 
metalelor, 40% (1,5 mil. tone) din zgura de furnal de oțelării ca autofondant în 
furnale — aglomerare, iar restul din resursă pentru drumuri ; asemenea reali
zări sînt obținute și în S.U.A., Belgia, Franța, Anglia.

provin să fie redistribuite altor unități 
industriale, cooperativelor meșteșugă
rești, unităților de industrie mică ale 
consiliului popular, atelierelor-școală 
de pe lîngă liceele industriale și din 
institutele de învățămînt superior.

această bază, eliberarea de fonduri 
pentru reluarea procesului de producție.

Experiența acumulată la nivelul mul
tor unități economice din municipiul 
Timișoara în domeniul recuperării și 
reintroducerii în circuitul productiv a

mai susținută a producției nete, iar pe 
această bază a venitului național.

Pe baza elementelor sintetizate în 
studiul efectuat și a prevederilor cu
prinse în programele pentru 1982 și în 
perspectivă, au fost estimate unele e- 
fecte economice, concretizate în prin
cipalii indicatori de eficiență. Se apre
ciază că în acest an prin creșterea cu 
numai 2% a gradului de valorificare a 
materialelor refolosibile, la nivelul eco
nomiei timișorene se poate asigura spo
rirea producției nete cu 10%, cu un 
ritm superior valorii producției fizice.

Cadrul organizatoric menit*să  asigure 
valorificarea eficientă a materialelor 
recuperabile vizează — în concepția și 
practica factorilor de decizie, la nivelul 
municipiului Timișoara — în principal 
trei etape principale (fig. nr, 4) :

— inventarierea, în fiecare între
prindere, a tuturor categoriilor de ma
teriale recuperabile ce rezultă în mod 
sistematic în activitatea de debitare și 
prelucrări mecanice și elaborarea de 
cataloage ale materialelor reutilizabile, 
cu caracteristicile lor calitative și di
mensionale ;

— organizarea gospodăririi și ges
tionării materialelor valorificabile în 
fiecare întreprindere, eliberarea de ma
teriale noi urmînd să se facă numai 
după ce factorii ce răspund de această 
gestiune avizează că nu se pot livra din 
stoc materiale refolosibile care să le 
înlocuiască ;

— sortimentele care nu-și găsesc 
utilizarea în întreprinderile din care

MATERIALE REFOLOSIBILE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -INVENTARIERE-GESTIONARE-VALORIFICARE-._ _ _ _ _ _ _
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Scăderea relativă a ponderii mate
rialelor refolosibile în totalul consumu
lui de materiale și îmbunătățirea va
lorificării lor pe plan local se repercu
tează cu efecte economice favorabile și 
asupra indicilor de folosire intensivă a 
mașinilor și utilajelor, acestea urmînd 
să înregistreze o creștere de peste 2% 
comparativ cu anul 1981, precum și 
asupra nivelului stocurilor de materiale 
și de producție neterminată, asigurînd 
accelerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante cu circa 2,5 zile și, pe

Circuitul, . 
productiv intern

Redistribuire: 
-alte întreprinderi , 
-coop.mesteșudârești 
-ateilere-jșcoara . 
-unități specializate

materialelor refolosibile oferă noi po
sibilități de creștere a producției nete, 
de aplicare concretă în viață a princi
piilor autogestiunii economice.

Septimiu TAȘCÂU 
secretar al Comitetului municipal 

Timișoara al P.C.R.

Aurel ANCA 
vicepreședinte al Consiliului municipal 

de -control muncitoresc al activității 
economice și sociale



0 „mimi- eu resurse eomplexe: REZIDUURILE MENAJERE
Reziduurile menajere repre

zintă astăzi pentru multe țări 
ale lumii o „mină“ cu bogate re
surse refolosibile. Prin atragerea lor în 

circuitul economic, ca urmare a dez
voltării unor tehnologii de recuperare, 
se asigură economisirea unor impor
tante resurse de materii prime și 
energetice.

Recuperarea și valorificarea 
selectivă

RECUPERAREA reziduurilor mena
jere prezintă aspecte specifice, le
gate îndeosebi de eterogenitatea lor. 
Aceasta izvorăște din faptul că 
fiecare individ nu mai este pur 

' și simplu un consumator, ci devi
ne pe zi ce trece și un furnizor 
potențial de materiale refolosibile care 
se formează în gospodăria lui prin 
consum. în aceste condiții impulsiona
rea acțiunilor populației pentru preda
rea deșeurilor apărute în fiecare gospo
dărie capătă o însemnătate deosebită. 
Aceasta cu atît mai mult dacă avem în 
vedere faptul că un metru cub de 
gunoi menajer cîntărind 340-360 kg 
conține între 25-65 kg hîrtie, 4-8 kg 
mase plastice, peste 5 kg metal, 17 kg 
textile, circa 40 kg resturi alimentare, 
sticlă, piele, ceramică etc.

în stabilirea acțiunilor de reciclare 
a reziduurilor menajere trebuie să pre
cizăm două posibilități fundamentale :

— organizarea unor unități de sorta
re în fiecare localitate mare în vederea 
prelucrării gunoaielor, separîndu-se 
diferitele componente pentru valorifi
care ;

— preluarea de la populație în volum 
cît mai mare a resurselor refolosibile 
pe sortimente, printr-o rețea de colec

SUBSISTEM
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tare bine organizată, realizîndu-se 
astfel separarea componentelor utile 
încă din gospodăria cetățeanului.

Fiecare din aceste variante prezintă 
desigur avantaje și dezavantaje. Astfel, 
pentru ca fiecare localitate mare să aibă 
uzină de sortare și valorificare a rezi
duurilor menajere sînt necesare o serie 
de investiții, precum și profilarea unor 
întreprinderi pentru producerea insta
lațiilor respective; totuși este bine să 
se facă precizarea că unitățile de ex
ploatare sînt foarte rentabile.

A doua variantă devine acceptabilă 
prin volumul redus de investiții și prin 
operativitatea aplicării ei. De aceea, în 
etapa actuală se cere pus un accent 
deosebit pe perfecționarea metodei, 
pentru ca reciclarea reziduurilor mena
jere să devină o sursă permanentă și 
eficientă de materiale refolosibile. Evi
dențierea posibilităților de perfecțio
nare a acestei variante în vederea asi
gurării unei recuperări și valorificări 
selective a reziduurilor menajere trebuie 
să aibă în vedere faptul că întreg sis
temul de colectare al unei localități 
este compus din două subsisteme: 
primul — îp care predomină aspectul 
voluntar, fiind necesară educarea popu
lației ca furnizor disciplinat de re
ziduuri menajere ; al doilea este cel co
lector, compus din unități specializate 
în asemenea operațiuni, secții de pre- 
industrializare și industrie mică și 
chiar mari unități interesate în prelu
crarea anumitor sorturi de reziduuri 
menajere.

Un sistem stimulativ 
pentru colectarea resurselor

ROLUL MOTOR în acțiunea de re
ciclare aparține unităților colectoare,

I
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care trebuie să mobilizeze interesul 
populației în acțiuni de valorificare a 
deșeurilor refolosibile. în acest scop, 
stimularea interesului cetățenilor în 
procesul valorificării reziduurilor din 
gospodăriile lor trebuie completată cu 
perfecționarea mecanismului de colec
tare, care nu numai să fie la îndemîna 
fiecărui cetățean interesat, dar să asi
gure și un flux lesnicios și eficient.

Dacă pentru a stimula populația 
avem în vedere numai prețul de achi
ziție pentru diferitele materiale uzate 
scoase din gospodărie, putem prevedea 
un nivel staționar al volumului de pre
dări în rețeaua de colectare. Afirmația 
se bazează pe faptul că durata în 
care se acumulează o anumită cantitate 
de materiale ce fac obiectul colectării 
este destul de mare, iar suma obținută 
astfel devine neinteresantă pentru in
divid, de unde și tendința de a se de
pune toate reziduurile în locurile de 
depozitare a gunoaielor. Atunci cînd ce
tățenii înțeleg importanța predării se
lective a resurselor refolosibile din gos
podărie în vederea reciclării, ei își vor 
pune problema cum să le stocheze 
în gospodărie, cum să le stocheze 
să zicem la locul de depozitare a 
gunoiului în sortul necesar sau cînd 
și unde vor reuși să le predea pe cele 
acumulate. Iată de ce im proces de 
colectare prin școli, asociații de locatari 
etc., bine organizat, poate da rezultate 
importante.

Pentru stimularea preocupărilor în 
predarea selectivă a diferitelor resurse 
refolosibile trebuie găsită o gamă va
riată de factori stimulatori care să spo
rească numărul segmentelor de cetă
țeni și numărul de cetățeni din fiecare 
segment angajat în acțiune. Schema pe 
care o prezentăm încearcă să exprime 
diferite modalități ce se cer utilizate 
în vederea formării unor noi segmente 
de populație care să furnizeze în sub- 
si temui colector resursele menajere în 
mod selectiv. Pentru stabilirea dimen
siunilor optime ale procesului de reci
clare se cere avută în vedere capacita
tea potențială de deșeuri menajere pe 
care o anumită localitate o poate asi
gura. în funcție de această capacitate 
se pot stabili indicatorii de plan ai 
reutilizării diferitelor resurse aferente 
localității pe o bază bine fundamentată 
și, de asemenea, responsabilitatea fac
torilor de decizie la nivel teritorial.

în realizarea și depășirea integrală a 
sarcinilor de plan astfel calculate, un 
rol important îl au interesul pe care 
fiecare cetățean îl manifestă pentru 
participarea la procesul furnizării se
lective a resurselor recuperabile, for
marea și permanentizarea unor deprin



deri în acest sens. Dacă interesul bănesc 
la achiziționarea directă nu este sufi
cient de mobilizator decît pentru un 
segment redus al populației, este evi
dent că trebuie găsite alte metode pen
tru a mobiliza participarea în acest 
proces a cît mai multor cetățeni. Lu- 
înd în considerare marea masă a oa
menilor, se poate afirma cu certitudine 
că suma de 0,60 lei pe care o vor primi 
de pildă pe un kg de hârtie colectată 
nu este suficientă și nu-i va mobiliza 
în acțiunea de colectare, așa că lada 
de gunoi este evident direcția cea mai 
comodă. Dar această sumă poate căpă
ta o valoare aparte prin transformarea 
sistemului de plată în forma care poate 
spori simțitor interesul oamenilor.

Astfel, dacă prin predarea unui 
kg de hîrtie se va elibera un bi
let care să permită participarea 
la o tragere cu cîștiguri în bani 
sau în obiecte și excursii care se 
pot obține exclusiv prin astfel 
de trageri se poate spori intere
sul, mărindu-se simțitor numărul 
participanților la procesul de re
ciclare.

într-o manieră similară se poate pro
ceda și atunci cînd este vorba de gru
puri (clase, școli, asociații de locatari, 
organizații de pionieri și U.T.C. etc.), 
nu numai prin stabilirea unui plan va
loric, ci și prin realizarea de dotări so- 

ciâl-culturale, edilitare de interes co
mun, facilități etc. Se pot folosi, desi
gur, și mijloace mai complexe, care im
plică și responsabilitatea cetățenească. 
Bunăoară, înființarea „carnetului par
ticipantului la colectarea de resurse re- 
refolosibile”, în care să se evidențieze 
cantitățile predate de fiecare cetățean. 
Seriile carnetului să fie periodic pre
miate prin trageri pentru cantități pre
date, la fiecare sortiment de resursă. 
Premiul se poate acorda proporțional 
cu cantitățile de resurse refolosibile 
înregistrate în carnet. Carnetul va fi, de
sigur, în fiecare gospodărie un mijloc 
de a atrage permanent atenția la înde
plinirea acestei sarcini cetățenești.

Subsistemul colector trebuie să devi
nă din ce în ce mai eficient și mai' 
operativ la tendințele create în subsis
temul furnizor. Cu alte cuvinte, se cer 
asigurate la timp capacitățile de colec
tare necesare în zonele locuite și cît 
mai la îndemâna cetățenilor, operativi
tate în preluarea diferitelor sortimente^ 
de resurse, promptitudine în operațiu
nile de plată.

Un rol important în funcționarea cu 
debit sporit a procesului de colectare 
îl poate avea informarea cetățenilor, 
în această direcție ar fi necesară pu
nerea Ia punct a unui ghid care să 
asigure informarea cetățenilor asupra 
detaliilor privind valorificarea rezidu
urilor menajere din gospodării, impor

tanța acestui proces pentru economia 
națională, felul cum fiecare cetățean 
își poate aduce aportul în această ac
țiune, precum și programul de colec
tare prin rulote sau alte mijloace.

Legea gospodăriei comunale statuea
ză unele aspecte cantitativ-calitative în 
direcția valorificării resurselor mena-, 
jere refolosibile. Este absolut necesar 
ca acest document să fie întregit și cu 
alte măsuri rezultate din experiența 
practică. Se siimte nevoia, de pildă, de 
a se stipula mai concret răspunderea 
teritorială a reciclării. Această răspun
dere ce cere corelată armonios cu re
zolvarea și a altor problemei între care 
cea a poluării și salubrizării localită
ților. Trebuie pornit de la modul în 
care fiecare membru al grupului se 
gospodărește în consens cu cerințele 
actuale, care impun o valorificare a- 
decvată a reziduurilor menajere. Nu 
trebuie scăpat din vedere că această va
lorificare adecvată este și o posibilita
te de autodezvoltare a. localității prin 
înființarea de unități ale industriei 
mici.

■ Se cristalizează, după cum se vede, 
un mecanism care poate îmbina menți
nerea unui bun echilibru ecologic, si
multan cu valorificarea a noi resurse 
refolosibile necesare dezvoltării econo- 
mico-sociale a localităților.

Eugen HANCĂ
Suceava

Recuperarea si valorificarea complexă 
a resurselor

(Urmare din pag. 5)

plicit asupra calității vieții. Cu alte cuvinte, efectele pozitive 
obținute prin dezvoltarea proceselor de producție și de consum 
tind să fie diminuate de pierderile provocate de perturbarea 
echilibrului biologic, în condițiile deversării necontrolate de 
substanțe poluante în mediul ambiant. Dar un asemenea con
trol, aricit de riguros ar fi, antrenează eforturi umane și ma
teriale pentru eliminarea și neutralizarea substanțelor poluante, 
fără a putea evita în totalitate scoaterea din circuitul produc
tiv a unor suprafețe mari de teren agricol și chiar a unor re
surse de apă potabilă sau industrială7). Or, prin intermediul 
reciclării resurselor se reduc chiar eforturile implicate de pro
tecția mediului ambiant și se diminuează efectele nedorite pro
vocate de dezechilibrele ecologice.

7) Hoțulete, Constantin, Relația calitatea apei — calitatea producției, 
ppnnnmină nr. ÎXS/IQRI

Au fost subliniate aceste aspecte pentru a evidenția faptul 
că participarea activității de reciclare la creșterea eficienței 
utilizării resurselor disponibile în complexul economic națio
nal trebuie abordată într-un context mult mai cuprinzător, 
luîndu-se în considerare ansamblul relațiilor producție-consum- 
mediu ambiant. Tocmai dintr-o asemenea perspectivă cuprin
zătoare vom încerca să conturăm efectele și eforturile propa
gate de reciclare resurselor în complexul economic național, 
în mod corespunzător, în categoria efectelor potențiale ale ac
tivității de reciclare s-ar include deci următoarele :

a) valoarea bunurilor create prin prelucrarea resurse
lor reciclate ;

b) diferența de costuri implicată de procurarea resurselor 
reciclabile comparativ cu a celor originare ;

c) costul protecției mediului ambiant în care se includ: 
colectarea, transportul și neutralizarea substanțelor poluante, 
pierderile inerente provocate de scoaterea din circuitul produc
tiv a unor suprafețe de teren agricol și a unor resurse de apă, 
precum și cele derivate din perturbarea echilibrului ecologic 

în mod corespunzător, în categoria eforturilor trebuie să fie in
cluse resursele umane și materiale implicate de colectarea, sto
carea, sortarea și prelucrarea substanțelor refolosibile.

Așadar, mecanismul de funcționare a sistemului național de 
reciclare a resurselor nu se poate limita la unele măsuri care 
vizează exclusiv obligativitatea colectării și reintroducerii în 
circuitul economic a tuturor resurselor refolosibile, sau la afec
tarea balanțelor de materiale ale întreprinderilor prin inclu
derea în partea de disponibil a materialelor refolosibile. Pentru 
ca resursele refolosibile să devină efectiv componente ale avu
ției naționale este necesar deci să se contureze un mecanism 
propriu al activității de reciclare, bazat pe aplicarea largă a 
pîrghiilor economice derivate din acțiunea legii valorii în con
dițiile specifice ale economiei socialiste, printre care :

— fundamentarea preturilor de colectare a resurselor reci
clabile potrivit eforturilor umane și materiale pe care acestea 
le implică, ceea ce ar conduce la stimularea generatorilor de 
resurse în conservarea, păstrarea și predarea acestora la uni
tățile specializate în colectarea, prelucrarea primară și redis
tribuirea lor pe acele circuite economice capabile să le asigure 
reutilizarea în condiții de eficiență economică. Bineînțeles, aceste 
prețuri (plus cheltuielile de colectare și transport) nu ar trebui 
să fie prohibitive, pentru unitățile economice care valorifică 
aceste resurse ;

— repartizarea stimulativă a cotei de rentabilitate între 
unitățile colectoare și cele utilizatoare de resurse reciclabile ;

— corelarea prețurilor resurselor reciclabile cu cele ale re
surselor originare etc.

Evident că mecanismul de funcționare a activității de re
ciclare trebuie integrat și subordonat noului mecanism, econo- 
mico-financiar. Un asemenea deziderat presupune nu numai 
utilizarea corespunzătoare a. pîrghiilor economice, ci, în egală 
măsură, și adaptarea sistemului informațional-decizional la ce
rințele noi ale activității de reciclare în etapa actuală și la 
cele previzibile în perspectivă. Numai în acest mod recuperarea 
și valorificarea complexă a tuturor resurselor disponibile în 
complexul economic national vor putea contribui efectiv la re
ducerea eforturilor1 implicate de procurarea materiilor prime și 
s energiei necesare susținerii programelor de creștere econo
mică și, implicit, a celor care vizează protecția mediului încon-



Economia județului Buzău dis
pune de importante cantități de 
materii prime și materiale recu
perabile șl refolosibile, provenind 

din procesele de producție sau de con- 
sum. Inventarierea efectuată a identifi
cat circa 200 de asemenea categorii de 
resurse, iar potențialul estimat în ma
teriale utile conținute de acestea se 
ridică la peste 300 milioane de lei anual. 

Valorificarea acestor resurse a con
tribuit, în anul trecut, la dezvoltarea și 
diversificarea activității de industrie 
mică a județului, sector în care (inclu- 
zînd și prestările de servicii neindustri
ale) planul producției marfă a fost de
pășit cu 2% în ansamblu, iar de unită
țile din sistemul consiliilor populare, cu 
5,9%, producția netă suplimentară re- 
prezentînd 24,2, respectiv 22,9 milioane 
de lei.

în faza de prototip sau în curs de 
omologare se află numeroase noi pro
duse, ce vor fi realizate în principal 
din resurse materiale recuperabile și 
refolosibile rezultate de la întreprinde
rile republicane.

Asigurarea unei efieiențe înalte a a- 
cestei acțiuni de valorificare în cadrul 
industriei mici este însă influențată ne
gativ de nerezolvarea unor probleme pe 
care aș vrea să le aduc — prin in
termediul „Revistei economice" — în 
dezbaterea specialiștilor și a organelor 
centrale de sinteză.

1 Industria mică din sistemul consl- 
liilor populare este încă lipsită de 

un cadru organizatoric corespunzător 
necesităților unei activități fluente, ope
rative în toate fazele sale — inventa
rierea resurselor, cercetare-proiectare, 
studiul cererii, introducerea în fabrica
ție, producția de serie. La nivelul ju
dețului nu există o unitate, secție sau 
un compartiment cu atribuții distincte, 
care să poată asigura conducerea și or
ganizarea științifică a acestui important 
sector de activitate.

2 Lipsește, de asemenea, o metodo- 
logie clară, completă și bine cu

noscută de toate organismele implicate 
— întreprinderi, centrale și ministere 
producătoare și beneficiare, baze jude
țene de aprovizionare, întreprinderi ju
dețene de valorificare a materialelor 
recuperabile și refolosibile, fapt ce lun
gește foarte mult drumul de la inven
tariere la producția de serie. Instrucțiu
nile pe această linie, emise încă din 
anii trecuți de către Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Sospodăririi Fondurilor Fixe, nu 
sînt bine cunoscute chiar de cele două 
unități teritoriale 
aflate în județ — 
trebui să asigure 
de valorificare a 
recuperabile și refolosibile.

Instrucțiunile amintite precizează mo
dul cum să fie folosite aceste materiale 
de către deținător sau de unități din 
cadrul aceleiași centrale sau aceluiași 
minister; dar nu clarifică modalitățile 
(cote, repartiții etc.) prin care astfel de 
materiale să ajungă «e "la producător la 
unitățile de industrie mică — mai ales 
în cazul cînd pe parcursul unui an se 
reușește să se proiecteze și să se rea- 

din sistemul său, 
și care, de fapt, ar 

coordonarea acțiunii 
resurselor materiale

Uzeze produse noi, solicitate de econo
mie și de populație, însă care inițial nu 
au fost cuprinse în plan și, deci, nu au 
avut baza tehnico-materială asigurată. 
Or, este cunoscut faptul că industria 
mică trebuie să se caracterizeze prin 
operativitate și maleabilitate in adapta
rea față de cerere și față de resurse.

Astfel, atît în instrucțiunile mențio
nate, cît și în actele normative care 
reglementează activitatea de valorifi
care a materialelor recuperabile șl re
folosibile se prevede ca aceste materiale 
să fie depozitate la întreprinderile ju
dețene de valorificare — operațiune 
care, în practică, la unele materiale 
(îndeosebi la cele metalice) nu se rea
lizează (și nici nu ar fi eficient să se 
realizeze, de vreme ce circuitul dețină- 
tor-utilizator ar fi mai simplu, mai pu
țin costisitor, mai operativ și ar evita 
riscul de degradare și/sau diminuare 
cantitativă a cestor resurse). Lacunele 
instrucțiunilor, necunoașterea modalită
ților practice de valorificare de către 
unitățile din ale căror procese de pro
ducție rezultă materiale recuperabile și 
refolosibile, dar și de către unitățile 
județene de profil, încetinesc mult rit
mul de reintroducere în circuitul eco
nomic a resurselor’ respective și 
creștere a volumului producției în in
dustria mică.

1 Cointeresarea unităților — atît ale 
** industriei republicane, cît și ale 

celor de industrie mică — în valorifi
carea materialelor recuperabile și re
folosibile nu este suficient asigurată 
prin pîrghla prețurilor. Bunăoară, în 
ce privește materialele recuperabile și 
refolosibile metalice, prin Decretul nr. 
249/1981 prețurile de livrare se stabilesc 
la o cotă de 60—80% din prețul mate
rialelor bune din care au provenit, în 
funcție de cheltuielile suplimentare care 
se fac. Dacă această prevedere este jus
tificată pentru acele materiale care, 
în urma procesului de prelucrare din 
care ele rezultă ca resturi, deșeuri 
etc., își păstrează caracteristicile de ca
litate inițiale, cu totul altfel stau lucru
rile cu cele la care caracteristicile sînt 
modificate. De exemplu, în unele între
prinderi care realizează diferite piese 
din tablă prin ștanțare, rezultă benzi 
metalice perforate ce pot fi valorificate

de

• Cenușa de la Incinerarea reziduurilor a devenit o sursă potențială de 
metale. în Franța, de exemplu, prin grija Biroului de cercetări geologice si mi
niere s-a realizat o instalație care extrage din aceste resurse 15% fier vechi și 
1—5% metale neferoase. Cenușile de termocentrale se valorifică complex în pro
porție de peste 30% în S.U.A.. Canada, R.F.G.. Polonia. R.D.G. prin extragerea 
oxizilor de fier și aluminiu, ca adaos la ciment și agregat în locul nisipului la 
producerea betonului celular autoclavlzat. ca degresant in industria ceramică, la 
fabricarea ceramicii vitrificate (R.S.C. a realizat orodusul „Crvston" utilizat 
tn construcții), la producția de agloporlt. la fabricarea cartonului bltumat cu 
filler în locul calcarului. în construcții rutiere și ameliorarea solurilor.

• Tn domeniul reutilizăriî cauciucului și maselor plastice, pe plan mondial 
au fost asimilate noi tehnologii și instalații de valorificare a acestor imnoriante 
resurse prin : producerea de cauciuc regenerat și pudretă prin criocenare 
(S.U.A.), chimizare — de unde rezultă materii prime petroliere (Japonia. R.F.G., 
S.U.A.), obținerea unui material ce servește la îmbrăcăminti rutiere si pentru 
piste de aerodromuri. fabricarea panourilor fono și termoizolante după teh
nologia Bayer (R.F.G.). recuperarea energiei prin a ue-ea cauciucului îmbă
trânit în incineratoare speciale (8 600 kcaî/kg putere calorică) și înlocuirea cocsu
lui (2 kg cauciuc cu 1 kg cocs metalurgic).

primă 
mai 
este

în bune condiții pentru anumite finisaje 
în construcții sau ca materii prime pen
tru bunuri de larg consum. Ținînd însă 
seama de prețurile de achiziție rezul
tate din aplicarea cotelor menționate, la 
care se adaugă manopera pentru prelu
crare și consumurile specifice mult 
mărite față de cazul folosirii unor ma
teriale noi, o asemenea producție apare 
ca ineficientă. în aceeași situație se află 
și alte laminate recuperabile, de o gamă 
variată de forme, dimensiuni și calități, 
a căror refolosire reclamă consum su
plimentar de manoperă și pierderi așa- 
zis tehnologice ridicate, cheltuieli su
plimentare de manipulare și transport ; 
sau deșeurile tehnologice din industria 
ușoară, din care se realizează produse 
finite utilizabile, cu parametri de cali
tate uneori chiar superiori celor ai pro
duselor rezultate din materie —:--s 
nouă, necesitînd însă consumuri 
ridicate — a căror influență nu 
luată în calcul în prețurile de producție 
aprobate.

Pe de altă pai te, unele unități indus
triale care oferă materialele recu
perabile și refolosibile au tendința de a 
stabili prețurile de livrare la nivelul li
mitelor superioare prevăzute în decre
tul amintit.

Avînd în vedere aceste elemente de 
frînare, propunem :
• elaborarea, de către M.A.T.M.C.F.F., 

a unor instrucțiuni mai complete, asi
gurarea cunoașterii și însușirii lor în 
primul rînd de către unitățile județene 
din sistemul ministerului, dar și de 
unitățile furnizoare și beneficiare:

• învestirea consiliilor populare ju
dețene (prin comisiile teritoriale de pla
nificare), bazelor județene de aprovi
zionare tehnico-materială și întreprin
derilor județene de valorificare a ma
terialelor recuperabile și refolosibile ou 
atribuții dc coordonare a activității în 
acest domeniu, inclusiv inițierea de ac- 
țiujni care să ducă la evidențierea re
surselor și la antrenarea specialiștilor 
din județ la găsirea modalităților con
crete și eficiente de readucere a unui 
volum cît mai mare de astfel de mate
riale în circuitul economic, asigurîn- 
du-se și rezolvarea unor probleme de 
protecția mediului;

• învestirea unităților județene din 
sistemul aprovizionării tehnico-materi- 
ale și Inspectoratelor județene de pre
țuri cu competența de avizare a prețu
rilor propuse, în limitele prevăzute în 
decret, de către unitățile care oferă 
materiale refolosibile.

Nicolae RAI.EA
Buzău



Obiective simultane: minimizarea reziduurilor, 

maximizarea eficienței utilizării lor

AȘA CUM în medicină dobîndesc 
un rol preponderent aspectele de 
prevenire, de preîntîmpinare a 

îmbolnăvirilor față de cele de tratare 
a bolilor deja constituite, și în econo
mie problemele preîntîmpinării, ale 
evitării producerii unor mari cantități 
de reziduuri, problemele conceperii bu
nurilor materiale de așa manieră încît 
să poată avea multiple valori de între
buințare în diverse faze de vîrstă. au 
o importanță deosebită.

Cele două acțiuni ce se desfășoară 
simultan — de minimizare a reziduuri
lor în fazele de producere a lor și de 
recuperare și refolosire ulterioară im
pun, așa cum reiese din materialele cu
prinse în acest dosar, o strictă coordo
nare șî o atentă evaluare a limitelor 
optime pînă la care este eficientă utili
zarea în același scop sau în alte dome
nii a materialelor respective. Elucidarea 
aspectelor referitoare la valoarea de în
trebuințare pe care o are un produs — 
utilaj, aparat, bun de consum etc. — 
pentru destinația sa inițială și diferitele 
valori de întrebuințare pe care le poate 
dobîndi atunci cînd nu mai corespun
de scopului respectiv este imperios ne
cesară pentru stabilirea unor prețuri 
care să reflecte exact realitatea. Apare 
deci necesară aprecierea și definirea cu 
discernămînt a valorilor de întrebuin
țare alternative pe care le pot dobîndi 
utilajele, dar și anumite bunuri de 
consum scoase din uz și aflate în faze 
diverse de uzură fizică sau morală. Nu
mai pe baza unei analize atente — în 
cadrul căreia să se aibă în vedere efi
ciența la nivelul economiei naționale 
— se pot decide corect modalitățile, 
căile de refolosire.

Din proiectare — valori 
de întrebuințare alternative

RESTRICȚIILE impuse de criza eco
nomică mondială au făcut ca criteriul 
durabilității să fie prioritar pentru 
competitivitatea produselor pe plan 
mondial. Un rol preventiv de mare im
portanță îl are faptul ca încă din pro
iectare bunurile materiale și obiecti
vele de investiții (clădiri, instalații etc.), 
să fie astfel concepute încît să poată 
dobîndi valori de întrebuințare succe
sive, în diferite faze de vîrstă și de 
uzură. în condițiile actuale, una din im
portantele surse de economii de energie 
și de materii prime o constituie prelun
girea- duratei de funcționare și reali
zarea de economii în exploatarea con
strucțiilor, utilajelor, mașinilor, apara
telor de folosință îndelungată și de uz 

casnic, a unui număr cît mai mare de 
produse. în ceea ce privește bunurile 
de folosință îndelungată apare necesi
tatea ca din proiectare să se țină sea
ma de posibilitatea ca anumite modu
le, piese componente care se uzează 
mai ușor să poată fi înlocuite, prelun
gind astfel durata de funcționare a bu
nurilor respective. Concomitent cu 
aceasta se cere organizată o amplă re
țea de unități care să asigure serviciile 
de întreținere și reparații. De aseme
nea, este strict necesară producerea în 
cantități corespunzătoare a pieselor de 
schimb. Sînt numeroase domeniile în 
care există ample posibilități de econo
misire a resurselor naturale. Important 
este să se facă o .judicioasă evaluare a 
domeniului, direcției, fazei în care se fac 
economiile respective, pentru a nu ajun
ge în situația ca încercînd să economi
sim anumite materii prime sau compo- 
ponente energetice într-o fază de pro
ducție să. antrenăm prin aceasta 
o mare risipă de resurse în faza de 
exploatare sau de utilizare a produselor. 
Pentru exemplificare vom cita numai 
situația din construcții, unde economii
le la materialele izolatoare conduc la 
risipă de energie pe perioade de 20—30 
—50 de ani cît funcționează clădirile 
respective.

Multitudinea și marea diversitate a 
resurselor secundare și reziduurilor im
pune tratarea diferențiată, nuanțată, 
ierarhizată, a problemelor referitoare la 
modalitățile de refolosire, recirculare, 
recuperare a acestora. S-a demonstrat 
cu cifre și fapte convingătoare că ma
terialele secundare și reziduurile ce 
provin din procesele de producție in
dustriale și agricole pot fi transformate 
în bunuri și servicii și nu mai insis
tăm asupra acestui lucru.

Cum este oare mai eficient să se va
lorifice diversele reziduuri sau materii 
secundare ? La această întrebare este 
necesar să se înțeleagă că nu pot fi 
date soluții general valabile. Pentru so
luționarea acestor probleme în mod, pe 
cît posibil, mai rațional, ar putea să se 
stabilească un gradient de criterii de 
eficiență în funcție de care să se re
curgă la diversele soluții alternative 
posibile. Aprecierea corectă a amploa
rei și evoluției în timp a cantităților 
de resurse secundare ori reziduuri ge
nerate de fiecare unitate economică 
este esențială pentru decizia de a se 
valorifica în plan local ori Ia nivel 
centralizat. Se impune cu acuitate să se 
țină seama de necesitatea de a se evita 
pe cît posibil multiplele manevrări și 
manipulări, transporturile pe distanțe 
mari a unor cantități apreciabile de 
produse de masă, trecerea din patrimo
niul unor unități în cel al multor al
tora, întrucît se poate ajunge ca aceste 
costuri să depășească valoarea produ
selor sau serviciilor ce se pot realiza 
din materialele respective.

O sursă însemnată de economii o 
constituie cum se știe și extinderea 
gradului și a gamei de utilizări a ma
terialelor refolosibile. Referitor la am
balajele de sticlă, materiale plastice, 
lemn, carton ce pot fi utilizate de mai 
multe ori și în condițiile degradării lor 
pot fi folosite ca materie primă pen
tru industriile respective, s-au prezen
tat date concludente referitoare la posi
bilitățile încă nefolosite în economia 
noastră națională. Este însă necesar să 
se ia în considerare și posibilitatea de 
a se colecta nu numai ambalajele tip 
stas, ci și cele provenind d’e la pro
dusele importate.

Procesul circular activ — 
o modalitate de valorificare 
integrală a resurselor materiale

EXPERIENȚA acumulată pînă acum 
în direcția refolosirii, recirculării și 
reintroducerii în circuitul economic a 
materialelor secundare și reziduurilor 
evidențiază, alături de succese remarca
bile, și o gamă de probleme a căror 
rezolvare impune corelarea eforturilor 
unor foruri diferite și a unui mare nu
măr de specialiști șl în același timp 
cunoașterea și generalizarea experien
țelor pozitive din țara noastră precum 
și a experienței mondiale.

Problema eliminării într-un mod cît 
mai eficient a deșeurilor metabolismu
lui social — utilizarea tuturor mate
rialelor refolosibile și a energiei secun
dare recuperabile, preocupă din ce în 
ce mai mult întreaga omenire. Au apă
rut orientări noi în domeniu! tehnicii, 
s-au creat tehnologii și utilaje speciale 
de recuperare și refolosire a materialelor, 
institute de cercetări profilate pe găsi
rea de soluții de recuperare și recircu
lare, chiar burse de materiale refolosi
bile, materiale care au început să con
stituie și obiect al comerțului interna
țional. O posibilitate de, soluționare a 
anumitor aspecte ale problemei econo
misirii resurselor materiale și energe
tice și ale reciclării și recirculării lor 
cu cheltuieli minime și efecte economice 
majore oferă și conceptul de proces cir
cular activ prezentat într-o suită de ar
ticole si dezbateri publicate în revista 
noastră*).  Amintim pe scurt că acest 
concept se bazează pe ideea că „în na
tură nimic nu se priede, totul se trans- 
formă“. Dar, cum se știe, tipul liniar, 
strict specializat de industrii actuale 
generează importante pierderi de sub
stanțe și energii care reprezintă ripisă 
de materii prime și totodată produc pa
gube incalculabile mediului natural. 
Aceste materiale pot fi, în mare parte, 
transformate în bunuri materiale ori în 
servicii energetice. Conceptul de pro
ces circular activ urmărește să 
evite aceste pierderi și să realizeze o

*) Revista economică : „Perfecționarea con
ducerii și organizării economice1', nr. 24/1977, 
„Valorificarea integrală a materiei și ener
giei", nr. 44/1977 și o suită de dezbateri și 
studii publicate în anii 1978—1979—1980—1981



DOSAR „R. E.“ reciclarea materialelor

corelare a ciclurilor producției cu ciclu
rile geochimice ale naturii.

Conceptul de proces circular activ 
implică proiectarea proceselor’ de pro
ducție în funcție de componența mate
riilor prime și energiilor intrate în pro
ducția respectivă și combinarea unor 
fluxuri tehnologice complexe care să 
conducă la transformarea în produse 
utile a întregului potențial material și 
energetic al acestora. în loc de un pro
dus sau o familie de produse se pot 
obține o multitudine de produse și se 
pot furniza servicii energetice utilizând 
energia secundară, terțiară, cuaternară. 
Aplicațiile (schemele de aplicare a 
acestuia au fost publicate în revistă) 
sînt pasibile în multe domenii^ dar ou 
prioritate în industriile extractive, ali
mentare, energetice etc. Ilustrativă în 
acest sens este aplicarea conceptului de 
proces circular activ la exploatarea a- 
pelor geotermale, realizată pe baza pro
iectării — la Institutul de învățămînt 
superior din Oradea — a unui Modul 
de utilizare complexă a potențialului 
apelor geotermale de 30-90°C. Această 
folosire complexă pentru produ
cerea de energie electrică, căldură, frig 
etc. — permite valorificarea întregului 
gradient de temperatură, evitând polua
rea termică a apelor, acțiune care se 
produce în cazul folosirii apelor geo
termale în scopuri numai medicale, sau 
Ia încălzitul locuințelor. Se evită tot
odată utilizarea sezonieră și se valori
fică amplu și permanent întregul po
tențial energetic al apelor geotermale. 
O aplicație a conceptului de proces cir
cular activ în industria extractivă de 

metale neferoase a condus la valorifi
carea mai bună a minereurilor, obți- 
nîndu-se 8—10 produse în loc de 2—3, 
ceea ce a sporit vâloarea producției.

Mai menționăm faptul că toate cen
tralele electrice ar putea utiliza ener
gia termică pentru încălzit locuințe ori 
sere iarna, iar vara, prin schimbătoare 
de căldură, ar putea produce frig. Pe 
lîngă industriile ce utilizează aburi și 
apă caldă la temperaturi înalte, s-ar 
putea găsi utilizări ale acestora la gra- 
diente mai scăzute (neutilizabile în in
dustriile respective), dar care pot con
tribui la evitarea unor consumuri de 
hidrocarburi și alte domenii.

Aplicarea conceptului de proces cir
cular activ în industria zahărului ar 
permite realizarea, în afara produsului 
principal — zahărul, a multor alte pro
duse obținute din prelucrarea melasei 
— alcool, drojdie furajeră, îngrășămin
te etc., precum și utilizarea reziduuri
lor de carbonat de calciu care în pre
zent poluează apele și solul. Con
ceptul de proces circular poate 
oferi o anumită modalitate de so
luționare globală, rațională a proble
melor de refolosire și recirculare a re
surselor secundare și de evitare a pier
derilor de energie. Dar este necesară o 
amplă stimulare a creativității tehnice, 
o reorientare a progresului tehnic în 
acest sens pentru a crea tehnologii apte 
să realizeze randamente apropiate de 
cele ale sistemelor naturale în care ni
mic nu se pierde, totul se transformă.

★
ÎN CONCLUZIE amintim că, în con

dițiile crizei economice mondiale, dez

voltarea bazei proprii de resurse ener
getice și de materii prime a devenit o 
acțiune de politică economică priorita
ră. Or, în ansamblul bazei de resurse 
energetice și de materii prime naturale 
un loc din ce în ce mai important va 
trebui să dețină reciclarea, redrcula- 
rea produselor și energiilor refolosibi- 
le. Pentru atingerea acestui obiectiv 
este necesară adoptarea unei strategii 
globale, urmărind valorificarea com
plexă a tuturor materiilor prime și re
surselor energetice și în felul acesta 
reducerea pierderilor și minimizarea 
cantităților de substanțe poluante. Fiind 
vorba în realitate de o adevărată 
reorientare a economiei, pentru a ser
vi mai bine în același timp nevoile 
umane și a evita producerea unor deze
chilibre în mediul natural se cere o 
amplă mobilizare a maselor largi de 
oameni ai muncii, o modificare radica
lă a opticii și a comportamentului tu
turor agenților economici. Aceste pro
bleme fac necesare reflecții ample, res
pectiv acțiuni concrete atît în planul 
teoriei economice, cît și în cele ale 
practicii, organizării, orientării tehni
cilor și tehnologiilor.

Dosarul pe această temă urmărește 
să sensibilizeze factorii economici 
implicați în această amplă acțiune 
patriotică, să ofere o sumară trecere în 
revistă a multiplelor aspecte și dificul
tăți, probleme ce își așteaptă rezol
varea.

Moria D. POPESCU

Propuneri și sugestii
® Inventarierea periodică, in fiecare întrepindere, a tutu

ror categoriilor de materiale recuperabile, astfel încît să se 
cunoască permanent cantitatea și calitatea acestora, în vede
rea utilizării directe sau redistribuirii lor în alte unități. De 
un real folos în acest scop ar fi elaborarea și difuzarea pe 
scară largă de cataloage ale materialelor reutilizabile, cu 
precizarea caracteristicilor lor calitative și dimensionale.

♦ Elaborarea bazei metodologice în vederea constituirii și 
funcționării — la nivel departamental și teritorial — a unor 
bănci de date privind resursele de materiale refolosibile și 
materiale locale, unitățile care dețin tehnologii și experiențe 
pentru valorificarea lor. La cerere, băncile ar putea furniza 
din memoriile specializate aflate la centrele de calcul elec
tronic, informații grupate fie după natura și caracteristicile 
materialelor, fie după folosințe posibile. De asemenea, băn
cile ar putea stoca și pune la dispoziția unităților interesa
te informații asupra solicitărilor de materiale refolosibile.

# Stabilirea condițiilor de eficiență economică în care 
revenirea pe același circuit a materialelor refolosibile este 
justificată, adică stabilirea limitei optime pînă la care se 
admite reutilizarea în același scop a materialelor respective, 
după care ele să fie redistribuite pentru realizarea altor ti
puri de valori de întrebuințare.
• în prezent există o discrepanță între prețurile de co

lectare a materialelor refolosibile și valoarea propriu-zisă a 
materiilor prime pe care acestea le înlocuiesc. Pornind de îa 
această situație și pentru a stimula predarea și colectarea 
acestora, se impune fundamentarea prețurilor de colectare a 
resurselor reciclabile pe baza eforturilor umane și materia
le pe care acestea le implică.
• Întrucît procesul de colectare presupune un ansamblu 

de operații nu numai de tip comercial, ci și industrial — 
de sortare, balotare, brichetare și chiar prelucrare primară — 
cota de rentabilitate repartizată colectorului nu este în pre

zent stimulativă. De aceea, ar trebui să se studieze posibili
tatea repartizării mai echitabile a cotei de rentabilitate 
între unitățile colectoare și cele utilizatoare de resurse re
ciclabile.
• Integrarea temelor de cercetare aferente activității de 

reciclare în cadrul unor programe naționale. în acest context 
ar fi oportună studierea necesității constituirii unui colectiv 
cu caracter multidisciplinar în atribuțiile căruia un rol esen
țial l-ar avea coordonarea la nivel național a eforturilor di
feritelor institute de cercetare științifică în soluționarea 
problemelor din profilul lor dc activitate sau al altor sectoa
re, precum și corelarea în timp a elaborării temelor de cer
cetare aferente tuturor fazelor procesului de reciclare.
• Completarea Legii gospodăriei comunale cu măsuri 

privind răspunderea organelor teritoriale pentru reciclarea 
resurselor refolosibile; s-ar rezolva astfel mai bine și alte 
probleme complementare, între care poluarea și salubriza
rea localităților.
• Organizarea pe platformele industriale existente a unor 

unități care să preia și să continue prelucrarea materialelor 
refolosibile, în concepția de proces industrial circular activ.
• Antrenarea industriei mici și locale în colectarea tutu

ror bunurilor uzate de la populație, care pot fi recondiționa
te, cît și a celor care pot furniza materiale refolosibile în ve
derea producerii de noi bunuri materiale.
• Asigurarea unei corelații, în timp, între subsistemul 

furnizor și cel colector, prin dotarea acestuia din urmă cu 
capacitățile de colectare necesare în zonele locuite, fapt ce ar 
permite operativitate în preluarea diferitelor sortimente de 
materiale, promptitudine în operațiunile de plată.
• Punerea la punct a unui ghid care să asigure informa

rea cetățenilor asupra detaliilor privind valorificarea rezi
duurilor menajere din gospodării, programele de colectare 
ale unităților specializate etc.

Dosar realizat de V. BOESCU, V. BOGDAN, C. BARNEA



Aspecte actuale ale corelației 
dintre creșterea productivității 

și a veniturilor oamenilor muncii
Caracteristica ©enerală a pianului cincinal în 

curs „trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea inten
sivă pe seama unei noi calități a muncii și vieții", im
pune sporirea eficienței, creșterea mai puternică a producti

vității muncii în măsură să asigure atît mijloacele necesare 
reproducției socialiste lărgite cît și cele ale ridicării .bună
stării membrilor societății. Prin realizarea unei creșteri mai 
accentuate a productivității muncii sociale, urmează să se ob
țină, în acest cincinal circa 80 % din sporul venitului național.

Pentru ca dimensiunile creșterii productivității muncii să 
fie în măsură să-și îndeplinească funcțiile în cadrul proce
sului de ansamblu al dezvoltării economice se impune, însă, 
ca sporul plusprodusului obținui pe această cale să devanseze 
sporul produsului pentru sine. Altfel spus, în procesul repro
ducției este necesar să se respecte corelația legică dintre creș
terea eficienței muncii și veniturile producătorilor, corelație 
care se concretizează în evoluția mai rapidă a productivității 
muncii individuale și sociale în raport cu retribuția nominală, 
reală și veniturile reale. Posibilitatea devansării creșterii re
tribuției și veniturilor de către sporul productivității muncii 
este în condițiile contemporane o urmare a revoluției teh- 
nico-științifice care face ca eficiența muncii să sporească nu 
proporțional cu efortul producătorilor ci, mai ales, cu înzestra
rea tehnică a muncii, ceea ce nu contravine principiilor repar
tiției după muncă în socialism. K. Marx considera astfel că : 
„Productivitatea muncii nu depinde numai de virtuozitatea 
muncitorilor ci și de perfecțiunea instrumentelor sale".1)

Sporirea în țara noastră, numai în perioada 1965—1980 de 
3,47 ori a înzestrării tehnice a muncii cu fonduri fixe (calcu
lată prin raportarea creșterii de 3,71 ori a volumului fonduri
lor fixe la creșterea de numai 1,069 ori a volumului popu
lației ocupate) a avut drept efect și ridicarea de 3,28 ori a 
eficienței muncii (calculată prin raportarea dinamicii de 3,51 
ori a venitului, național la dinamica populației ocupate), adică 
obținerea cu aceleași cheltuieli de muncă a unui volum spo
rit de produse și venit net, potrivit cerințelor legii generale 
a economiei de timp.

în legătură cu’creșterea productivității muncii concludentă 
este contribuția constant ridicată a acesteia la sporul de venit 
național, în unele perioade compensînd chiar influența nega
tivă a cheltuielilor materiale de producție (în structura in
fluenței factorilor creșterii venitului național față de 1950, 
productivitatea muncii a contribuit cu 95,2 % în 1965 ; 102,4 % 
în 1970 ; 98,8 % în 1975 ; 102,2 % în 1980, urmînd să contribuie 
cu cea. 97% în 1985).

Dacă avem însă în vedere că volumul investițiilor a cres
cut în perioada 1965—1980 de circa 4,41 ori, iar eficiența 
muncii de numai 3,28 ori, ajungem la concluzia că producti
vitatea nu a sporit pe măsura efortului făcut, ceea ce obligă 
la o creștere mai accentuată a rodniciei muncii în viitor. în 
primul an al cincinalului în curs, nivelul realizării produc
tivității muncii a fost sub prevederi ; în industria republicană 
productivitatea calculată pe baza producției nete s-a îndepli
nit doar în proporție de 99,4%, iar în construcții montaj 
sub acest nivel. De aceea, secretarul general al partidului — to
varășul Nicolae Ceaușescu, considera : „Pentru a ne ridica la 
nivelul țărilor dezvoltate și finind seama că în unele sectoare 
productivitatea este la noi de două și chiar de trei ori mai 
mică, trebuie să luăm toate măsurile, să concentrăm toate 
forțele, pentru realizarea în acest cincinal, a unei puternice 
creșteri a productivității muncii în toate ramurile economiei 
naționale".2)

în vederea formulării unor concluzii reale privind formele 
de manifestare ale corelației dintre creșterea, productivității 
muncii și veniturile oamenilor muncii sub cele trei aspecte

*) K. Marx, Fr. Engels : Opere volum 23. Ed. politică București, 
1966, p. 351—352

2) Nicolae Ceaușescu : Expunere la Congresul al n-lea al oamenilor 
muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe din 21 iunie 1981. Ed. politică București, 1981. p. 27.

3) Idem p. 39 

ale ei, considerăm necesar să analizăm evoluția coeficienților 
de devansare a Jdinamicii retribuțiilor nominale, reale și a 
veniturilor reale de către dinamica productivității muncii in
dividuale și sociale. Rezultatele calculelor sînt redate în tabel.
Evoluția coeficienților de devansare a dinamicii retribuțiilor nominale, 
reale și a veniturilor reale de către dinamica productivității muncii 

individuale și sociale in perioada 1965—1985

Indicatori
Cincinalele

1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

1981—
1985

1. a) Coeficientul de devansare-a 
dinamicii retribuției medii nete 
pe o persoană de către dinamica 
productivității muncii 118,8 129,7 98,0 97,0
b) Coeficientul de devansare 
a dinamicii retribuției medii nete 
pe o persoană de către dinamica 
productivității muncii în industrie 117,5 109,3 96,0

2. Coeficientul de devansare a 
dinamicii veniturilor reale de către 
dinamica productivității muncii 124,2 146,8 106,4 104,7

3. Coeficientul de devansare a 
dinamicii veniturilor reale de către 
dinamica productivității 
muncii sociale 108,5 113,9 99,5 106,7

•) Sursa de date : Anuarul statistic al R. S. România, D.C.S. 1981, p. 93 ; 
94 ; 95 ; 96 ; 104-105 ; 120—121 ; 132. Legea pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare economlco-socială a României în perioada 
1981-1985, Scînteia nr. 12 086 din 2 Iulie 1981, p. 3.

Prima formă de manifestare a corelației amintite se re
flectă în coeficientul de devansare a dinamicii retribuției 
medii nete de către dinamica productivității muncii (calculată 
prin raportarea dinamicii produsului social la dinamica popu
lației ocupate). Valorile pozitive ale coeficienților în primele 
două cincinale din perioada analizată, arată un spor mai 
substanțial al productivității muncii comparativ cu sporul 
retribuției medii nete, și aceasta, ca urmare a dinamicii mai 
ridicate a produsului social (1,52 ori și 1,65 ori față de creș
terea de numai 1,254 ori și 1,237 ori a retribuțiilor).

Coeficienții subunitari din perioada 1976—1985, sînt urma
rea firească a ridicării substanțiale a nivelului retribuțiilor 
nominale; în cincinalul precedent de 1,403 ori (adică de la 
1 595 lei lă 2 238 lei) iar în cincinalul în curs de 1,25 ori 
(adică de la 2238 lei la 2797 lei), ceea ce reprezintă cele mai 
mari creșteri de retribuții în întreaga perioadă a făuririi eco
nomiei socialiste în patria noastră.

Față de anul de bază — 1965, toți coeficienții au însă, 
valori pozitive și în creștere, ceea ce reflectă dinamismul în
registrat de economia românească după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului și se reflectă în creșterea de 3,51 ori a pro
dusului social și venitului național. Este drept că retribuția 
medie netă a sporit mult ; răspunderea în muncă și respectiv 
rezultatele n-au urmat, însă, întrutotul traiectoria recompen
selor ci, uneori, s-au abătut chiar în jos. Avem în vedere că 
în ultimul cincinal încheiat, unui spor de 40,3% al retribuției 
medii nete i-a revenit o creștere doar de 40% a produsului 
social, comparativ cu deceniul anterior cînd deschiderea din
tre cei doi indicatori era în favoarea productivității muncii 
și anume : cu peste 25% între 1966—1970 și peste 41% între 
1971—1975. De aceea, indicația secretarului general al parti
dului — tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al II-lea Con
gres al Consiliilor oamenilor muncii : „...să aplicăm mai ferm 
principiile de retribuție socialistă și, mai cu seamă, să trecem 
cu fermitate la aplicarea acordului global..., astfel îneît să 
ducă la sporirea mai puternică a cointeresării materiale în 
raport de producția ce se realizează",3) are o deosebită va
loare.

Un alt factor care contribuie la valoare negativă a coefi
cientului în cincinalul în curs, este creșterea relativ mai lentă 
a produsului social ; doar cu 34,3% față de 52%, 65% și 



40%. Mai edificator, sub raport economic, privind forma de 
manifestare a corelației la nivel individual este coeficientul 
stabilit în industrie, prin luarea în calcul a volumului pro
ducției, populației și nivelului retribuției din această ramură. 
Ponderea mare și în creștere continuă a industriei în struc
tura produsului social (57,3 % în 1965, 61,4% în 1970, 66 % în 
1975 și 62,8% în 1980), a făcut ca indicatorul din această ra
mură să influențeze evoluția și dimensiunile celui de la nive- ! 
Iul întregii economii.

Se constată însă și o manifestare întrucîtva asemănătoare 
a indicatorilor calculați la cele două nivele (al economiei în 
ansamblul ei și al industriei) care este pusă în evidență de va
lorile deopotrivă supraunitare și în creștere pînă în 1975 și 
subunitare în cincinalul următor. Totuși, dacă în primul cin
cinal al perioadei luate în studiu, dinamica celor doi indica
tori a cunoscut valori aproximativ egale, în cincinalul 1971— ■ 
1975 indicatorul din industrie s-a situat cu mult atît sub j 
media pe economie (cu 10,4 %) cît și sub nivelul celui din 
cincinalul anterior (cu 8,2%). Situația poate fi atribuită dina- ‘ 
micii mai accentuate a retribuției medii a personalului mun
citor din prima ramură de bază a economiei — industria (de I 
1,36 ori față de dinamica mai lentă a retribuției medii pe eco- I 
nomie (1,31 ori) precum și părții ridicate a industriei în totalul , 
personalului muncitor (peste 43% în ultimii ani).

Recentele măsuri privind creșterea veniturilor cooperato- ! 
rilor și ale țărănimii în general, cu circa 25 %, în condițiile 
realizării producției planificate în anul 1982, vor imprima nu 
numai un raport mai echitabil veniturilor oamenilor muncii din 
agricultură cu cele ale lucrătorilor din industrie ci vor cons ti- I 
tui puternice stimulente în creșterea producției și productivi- | 
tății muncii.

A doua formă de manifestare a corelației — creșterea mai 
puternică a productivității muncii individuale față de retri
buțiile reale, se reflectă în coeficientul de devansare a dina- j 
micii retribuției reale de către dinamica productivității muncii ; 
(calculat prin raportarea dinamicii productivității muncii pe ’ 
seama produsului social la dinamica retribuției realei. Evolu
ția indicatorului astfel rezultat are anumite particularități com
parativ cu a celui anterior analizat. O primă particularitate este 
valoarea supraunitară în cincinalul 1976—1980 (106.4%). față 
de valoarea subunitară a indicatorilor anteriori (98 % și res
pectiv 96%). O a doua particularitate este valoarea constant 
mai ridicată față de indicatorii anteriori (în primul cincinal 
cu 5,4—6,7% ; în cel de-al doilea cu 17,1—37,5% ; în cel de-al 
treilea cu 8—10%, iar în cincinalul în curs cu 7,7%).

Situarea, în mod constant, a coeficientului calculat, pe 
seama retribuției reale peste nivelul celor calculați pe baza 
retribuției nominale are la bază evoluția indicilor prețurilor 
și tarifelor la servicii, potrivit reașezărilor de prețuri, înce- 
pînd cu anul 1963, care au determinat o creștere mai lentă a 
retribuțiilor reale decît a celor nominale. Așa se face că în 
timp ce retribuția medie netă a crescut în 1980 față de 1965 
de .2,17 ori. (de la 1028 lei la 2238 lei) cea reală a sporit de 
1,85 ori.

Recentele măsuri privind actualizarea și îmbunătățirea co
relării prețurilor de producție livrare și, corespunzător, de ! 
desfacere cu amănuntul la o serie de produse de consum și ■ 
servicii. în scopul de a asigura un raport echitabil între pre- i 
(.urile din industrie și agricultură, între cele de producție și , 
de desfacere și de a spori cointeresarea materială a lucrăto
rilor din agricultură în creșterea eficienței economice sub 
multiplele ei forme, au dus la majorarea începînd de la 15 
februarie a.c. cu circa 35 % a prețurilor de desfacere la unele : 
produse a'groalimentare. în vederea ridicării prevăzute a ni- : 
velului de trai, s-au acordat compensații de peste 25 miliarde i 
lei, pe baza cărora, față de 1980. retribuțiile medii nominale i 
cresc cu 16,5%, alocațiile de stat pentru copii cu 35%, pen- i 
siile medii nominale de asigurări sociale cu 15,7 %, iar veni- ■ 
turile țărănimii cu circa 25%. „Pentru a nu diminua în nici 
un fel puterea de cumpărare a oamenilor muncii — arăta. : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —, am hotărît să trecem la rna- . 
jorarea retribuției, a alocației pentru copii și a pensiilor. 
Aceste indemnizații pe care le-am dat sînt incluse in retri
buție și înseamnă de fapt o majorare a retribuției".'') Inevi
tabil, însă, această creștere a retribuțiilor și a veniturilor 
populației va afecta și corelațiile stabilite între acestea și creș
terea productivității muncii.

A treia formă de manifestare a corelației analizate res
pectiv, dintre creșterea productivității muncii sociale și veni
turile reale, trebui^ analizată în strînsă legătură cu fondu
rile de consum social-cultural primite în mod indirect de 
oamenii muncii. (Aici trebuie să avem în vedere și intrarea 
în producție a noi contingente de oameni ai muncii, și în mod 
special, pentru sfîrșitul acestui cincinal și începutul celui viitor

-•) Nicolae Ceaușescu : Cuvîntare la Plenara Consiliului National al 
, Frontului Democrației si Unității Socialiste. Scinteia nr. 12 276 din 11 fe
bruarie 1982 

al generației tinere rezultată ca urmare a „exploziei demogra
fice" din anii 1967—1970, — situație care influențează și corela
ția între productivitate și retribuția medie netă). Cheltuielile 
destinate de la bugetul de stat pentru finanțarea acțiunilor 
social-culturale au sporit necontenit fiind în 1980 de 3,39 ori 
mai mari față de 1965. Numai în cincinalul 1976—1980 au fost 
destinate de la bugetul de stat pentru finanțarea acțiunilor 
amintite circa 253 miliarde lei, la care s-au adăugat alte circa 
116 miliarde lei atribuite aceluiași scop de organele locale ale 
puterii de stat.

Luînd în calcul și retribuția socială, corelația dintre creș
terea productivității muncii și a veniturilor reale poate fi 
analizată cu ajutorul coeficientului de devansare a dinamicii 
veniturilor reale de către dinamica productivității muncii 
sociale calculată pe baza sporului de venit național. Calculele 
noastre reflectă că productivitatea muncii sociale a devansat 
veniturile reale ale populației cu 8,5 % între 1966—1970 și 
13,9% între 1971—1976 ceea ce constituie un aspect pozitiv. 
Situația nu se mai menține însă, în cincinalul 1976—1980 cînd 
unei creșteri de 134 % a veniturilor reale ale populației i-a 
corespuns doar un spor de 133,2% al productivității muncii 
sociale, ceea ce a imprimat valoare negativă coeficientului 
respectiv. Această situație decurge din dinamica mai redusă 
a venitului național din cincinalul 1976—1980 (de 136% față 
de 146% și respectiv 171% în perioadele anterioare). Așa cum 
s-a arătat de către secretarul general al partidului nostru — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in recente documente de partid 
aceasta își are izvorul atît în accentuarea și prelungirea crizei 
economice mondiale care prin diferite canale s-a propagat și 
în economia românească, cît și, în unele deficiențe interne 
privind gradul încă necorespunzător de valorificare a resur
selor.

Este insă de așteptat ca prin creșterea prevăzută pentru cin
cinalul în curs cu 41,1% a venitului național și cu 19% a veni
turilor reale ale populației să se obțină o valoare pozitivă a 
raportului dintre creșterea productivității muncii și a veni
turilor reale.

Continuînd analiza pe anul 1981, potrivit datelor comuni
cate. coeficientul de devansare a fost de 101,5% (calculat prin 
raportarea dinamicii de 103,7% a productivității muncii sociale 
la sporul de 102,2% a veniturilor reale ale populației). Față de 
coeficientul mediu pe cincinal, cel pe anul 1981 de 101,5% 
poate fi apreciat ca fiind sub nivelul necesar, ceea ce obligă 
la intensificarea eforturilor în vederea obținerii unei creșteri 
mai accentuate a productivității muncii pe seama căreia să se 
acopere atît nerealizările din anul trecut, să se recupereze cel 
puțin '30% din compensațiile peste prevederile de plan ca ur
mare a recentei majorări de prețuri, să se asigure mijloacele 
necesare reproducției lărgite și ridicării veniturilor membrilor 
societății, ținînd seama că retribuțiile reale urmează să spo
rească față de 1980 cu 1,5% în acest an și cu 4% în 1983.

Analiza privind evoluția corelației dintre creșterea produc
tivității muncii și veniturile membrilor societății pune in evi
dență manifestarea diferită a acesteia in timp, atit in unita
tea celor trei aspecte prin care se manifestă cît și a fiecărui 
aspect in parte. înregistrarea unor valori pozitive și în creș
tere a coeficienților la sfîrșitul perioadei, arată sporirea mai 
rapidă a productivității muncii față de venituri, ceea ce 
imprimă corelației caracterul de legitate obiectivă. Indicatorii 
au evoluat însă diferit ceea ce evidențiază specificul corelației 
în diferitele etape ale construcției socialiste în concordanță cu 
obiectivele Strategice respective și cu condițiile concrete.

în legătură cu corelația analizată considerăm necesar să 
precizăm și faptul că între cele două laturi pe care aceasta le 
presupune (creșterea productivității muncii și a retribuțiilor sau 
veniturilor) se stabilesc conexiuni multiple, directe și inverse 
care în mod sintetic exprimă faptul că in cadrul procesului 
unitar tic proveniență mixtă, laturile acestuia se presupun și 
condiționează reciproc. Retribuțiile dimensionate in concor
danță cu gradul de dezvoltare a forțelor de producție repre
zintă o pîrghie a cointeresării materiale ; stabilite în mod 
arbitrar adică peste posibilitățile oferite de baza tehnico- 
materială duc însă la pasivitate, lipsă de interes și frânarea, 
în perspectivă, a creșterii productivității muncii. De aceea, 
retribuțiile trebuiesc corelate cît mai judicios cu dinamica pro
ductivității muncii. Pentru respectarea acestui deziderat. în 
cincinalul în curs, productivitatea muncii la' nivelul întregii 
economii urmează să sporească cu circa 27% în timp ce veni
turile reale cu 19%. Se poate astfel aprecia ci sporirea mai 
rapidă a productivității muncii față de veniturile membrilor so
cietății, ca esență a corelației, nu reprezintă un scop in sine 
ci. premisa esențială a accelerării creșterii economice și astfel, 
s ridicării bunăstării oamenilor muncii.

dr. Angelica VRABIE
Galati
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C.QLECȚIA „Teorie și me
todă în științele socia
le" — una din cele mai 

meritorii inițiative promova
te de Editura politică — și-a 
adăugat un nou volum t— al 
XII-lea dedicat epistemologiei 
științelor sociale. Realizat sub 
egida Institutului de Filozofie, 
în coordonarea a trei repu- 
tați specialiști — Angela Bo
tez, Vasile Tonoiu și Cătălin 
Zamfir — acest volum se dis
tinge prin bogăție tematică și 
densitate de idei, recoman- 
dindu-se ca una din lecturile 
cele mai interesante pentru 
orice cercetător din sfera ști
ințelor sociale ').

Așa cum subliniază coordo
natorii, de la început s-a ridi
cat problema de principiu, 
referitoare la însăși natura ce
lor două mari grupuri de ști
ințe, în speță — dacă sînt ele 
structural similare sau dife
rite. în volum sînt analizate 
ambele doctrine, „monismul" 
și „dualismul" metodologic. 
Nucleul primeia îl formea
ză recunoașterea posibilității 
principiale a unei științe so
ciale strict obiective corelată 
cu principiul universalității 
explicației prin subsumare la 
legi. Doctrina „dualismului" 
metodologic pornește de la 
teza că metodele celor două 
ramuri principale de știință 
vor rămîne totdeauna princi- 
pial deosebite, că există o opo-

1) „Epistemologia științelor so- 
■iale" (Ed. pol., 1981) cuprinde, 
-lupă prefața semnată de coordo
natori, următoarele studii: Mircea 
Flonta — Controverse actuale cu 
privire la metoda științelor social- 
istorice; Vasile Tonoiu — Puncte de 
reper. în structurarea ideii de pro
blemă epistemologică ; Angela Bo
tez — științele sociale și mutații
le contemporane in epistemologie; 
GheorgMță Geană — Metodele so- 
cio-culturale în filozofia contem
porană a științei ; Adrian Miron 
— Limbajul științelor sociale ; Că
tălin Zamfir — Explicația cauzală 
și explicația funcțională. O propu
nere de unificare ; Clara Dan — 
Probleme ale probării teoriilor in 

. disciplinele social-umane ; Septi- 
miu Chelcea — Nivelurile de mă
surare și evaluarea măsurării în 
științele social-umane ; Oscar Hol
man — Locul și rolul ipotezelor in 
sociologie : Sorin M. Rădulescu — 
Semnificația epistemologică a ipo
tezei și problemei științifice in 
constituirea referențialului știin
țific specific cunoașterii sociolo
gice ; Sorin Vieru — Funcții ale 
teoretizării înăuntrul investigației 
istorice ; Glt. Soeol — Istorie, is
toriografie și explicație istorică : 
Titus Priboi — Impactul teoriei 
generale a sistemelor asupra se
mioticii literaturii : Cătălin Mama- 
li — Democratizarea cunoașterii 
sociale si evoluție ; Elena Zamfir 
— O nouă ipostază a științei ins- 
t rumeni de reconstrucții- umană. 

ziție ireductibilă între abor
darea științelor naturii, expli
cativă și abordarea specifică 
științelor sociale, întemeiată 
pe „înțelegere", că în dome
niul social cercetătorului îi 
lipsește libertatea, caracteris
tică științelor naturii în ceea 
ce privește alegerea concep
telor și a punctului de ve
dere.

Concluzia schițată este a- 
ceea că atitudinea cea mai 
răspîndită actualmente încli
nă în favoarea tezei că cele 
două grupuri de științe sînt 
fundamental similare, fiecare 
din ele avînd trăsături spe
cifice, care însă nu prezintă 
un caracter principial, ci unul 
gradual. în sprijinul acestei 
poziții sînt aduse o serie de 
argumente, din care mențio
năm :

1. Influența concepțiilor so- 
cial-politice și morale ale cer
cetătorilor asupra alegerii te
mei, a orientării investigației 
și a interpretării rezultatelor 
nu acționează numai în știin
țele sociale ci și în științele 
naturii desigur, în grade di
ferite. S-ar putea adăuga și 
faptul că revoluțiile științifice 
declanșate de științele naturii 
au adesea o pregnantă impli
cație ideologică (Karl R. Pop
per, referindu-se la Copernic, 
Darwin și Eiștein, afirmă că 
în toate cele trei cazuri revo
luțiile au avut atît o compo
nentă științifică cît și una 
ideologică).

2) Posibilitățile limitate de 
a realiza experimente contro
late asupra proceselor sociale 
nu deosebesc principial con
diția științelor sociale în ra
port cu cea a științelor natu
rii, deoarece, pe de o parte 
există științe ale naturii (astro
nomia, geologia etc.) care au 
reușit să formuleze legi și 
teorii cu mare putere explica
tivă și predictivă fără a be
neficia de aportul procedeelor 
experimentale, iar pe de 
altă parte, există științe so
ciale (psihologia experimenta
lă, lingvistică etc.) care uti
lizează pe scară largă experi
mente de laborator și de te
ren.

3) în ce privește măsura
rea fenomenelor, linia de de
marcație nu coincide cu a- 
ceea între științele naturji și 
științele sociale, criteriul a- 
mintit distinge mai curînd dis
cipline cu accentuat caracter 
teoretic de discipline care au 
un pronunțat caracter descrip

tiv, ambele putînd fi întilnite 
atît în sfera științeloi' natu
rii cît și în sfera științelor so-

’ ciale.
j Merită a fi reținută și ideea 
. din studiul semnat de Mircea 
J Flonta care subliniază că dacă 
l în variantele lor tari monis- 
î mul și dualismul metodologic 

sînt teze opuse ce se exclud 
reciproc, considerate în va
riantele lor slabe, atenuate, 
cele două par să nu mai fie 
ireconciMabile.

Mai mult, pornind de la 
distincția între metoda știin
ței pe de o parte, tehnicile, 
instrumentele și procedeele de 
cercetare, pe de altă parte, am 
putea vorbi de „pluralism" 
metodologic, care nu contra
zice „monismul" nici în va
rianta „tare" și nici în cea 
„atenuată", reconciliabilă cu 
„dualismul". Metoda științei 
se interesează de formularea 
normelor sau a criteriilor de 
apreciere a valorii de cunoaș
tere a ipotezelor, norme și cri
terii. comune științei în an
samblul ei — și din acest 
punct de vedere condițiile de 
bază ale științificității sînt a- 
celeași și în științele sociale 
ca și în științele naturii. în 
ce privește însă tehnicile, in
strumentele și procedeele de 
cercetare, în planul care ne 
interesează, ele au implicații 
diferite: adesea ele marchea
ză desebiri notabile nu numai 
între cele două mari ramuri 
de științe, ci și între disci
plinele din interiorul fiecăreia; 
în același timp ele posedă și 
disponibilitatea de a fi „trans
ferate" din unele discipline în 
altele, accentuîndu-se astfel 
tendința de depășire a grani
ței dintre cele două mari ra
muri de științe (ale naturii și 
ale societății). Iată de ce ni 
se pare întemeiată concluzia 
conform căreia trebuie să se 
„depășească discuția genera
lă cu privire la specificitatea 
metodologică a științelor o- 
mului pentru a se concentra 
asupra clarificării logico- 
metodologice a chestiunilor 
puse la ordinea zilei de pro
gresul cercetării în fiecare 
disciplină. O asemenea re
orientate apare astăzi ca o 
condiție a revitalizării discu
ției - metodologice în științele 
social-istorice, a scoaterii ei 
din făgașul unei oscilații de 
multe ori sterile între un nor- 
mativism abstract și un des
criptivism necritic" (p. 42).

ȘTIINȚELE SOCIALE ȘI U- 
MANE ocupă încă o poziție 
marginală în preocupările 
epistemologice, (p. 7—9). De
sigur, experiența științelor 
mai dezvoltate, prelucrată prin 
intermediul epistemologiei, 
este profitabilă pentru cele
lalte domenii, și această teză 
este pe bună dreptate subli
niată în volum (vezi p. 8. de 
ex.), dar nu este liberă și de 
anumite limite. Referindu-se 
la transferul schemei cauza
le, Cătălin Zamfir arată că 

odată cu marile plusuri aduse 
constituirii științelor sociale, 
această schemă face „complet 
abstracție de om ca autor al 
faptelor sociale", „nu oferă 
nici o indicație cu privire la 
„de ce-ul“ relației cauzale și 
că identificarea empirică a 
relației cauzale în științele so
ciale este extrem de dificilă 
deoarece „rareori se poate sta
bili o relație constantă între 
două fapte sociale", această 
relație variind în funcție de 
o mulțime de alți factori 
(pag. 135—138). Intensificarea 
preocupărilor de epistemolo
gie în științele sociale consti
tuie nu numai o pîrghie a ac
celerării dezvoltării lor, ci 
aduce contribuții specifice la 
îmbogățirea epistemologiei ge
nerale. O convingătoare argu
mentare în acest sens sînt te
zele avansate în volum, ca, 
de ex. propunerea de unifi
care a explicației cauzale cu 
explicația funcțională sau a- 
ceea a ..principiului postdic- 
ției".

în paragraful dedicat epis
temologiei economiei politice 
din studiul semnat de Angela 
Botez se menționează că a- 
ceastă știință parcurge „două 
drumuri contradictorii, dar 
complementare: atingerea u- 
nor generalizări pînă la axlo- 
matizare și model matematic, 
pe de o parte, și integra
rea faptului economic într-un 
complex social, pe de altă 
parte. Astfel că știința eco
nomică rămîne o știință cu 
specific uman, în strînsă in
teracțiune cu celelalte ști
ințe ale socialului" (p. 88), și 
că „dintre științele umane, ști
ința economică se apropie cel 
mai mult de vîrsta adultă" 
(pag. 87).

Și totuși, preocupările de 
epistemologie economică sînt 
mai mult decît modeste (să 
notăm că din cele peste 330 
pagini ale cărții, doar cea. 
4 pagini îi sînt rezervate, ceea 
ce, de altfel, oglindește sub 
acest raport structura ansam
blului celor 12 volume din se
ria „Teorie și metodă...") și a- 
ceasta este situația nu numai 
la noi, ci pe un plan mai ge
neral. Dacă am invoca în pre
lungirea uneia din constatări
le autorilor că, de regulă, e- 
pistemologii profesioniști și-au 
format cultura înafara știin
ței, economice. aceasta n-ar ex
plica lucrurile, ci ar sublinia 
odată în plus meritele lor de 
a aduce, totuși, în dezbatere, 
sfera economică șl mai ales 
ar reliefa că epistemologia 
economiei politice trebuie să 
fie înainte de toate, cauza e- 
conomiștilor înșiși. Iar negli
jarea domeniului are explica
ții și cauze ce țin de însăși 
logica evoluției economiei po
litice în contextul de ansam
blu al științei și în speță al 
epistemologiei. Asupra aces
tor chestiuni vom reveni cu 
un alt prilej.

Tudorel FOSTOLACHE
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DEȘI, îndeobște cunoscut și recunoscut 

ca diplomat și om politic, Nicolae 
Titulescu și-a întregit activitatea cu 
preocupări și manifestări economico- 
financiare ce dețin o pondere, deloc 
neglijabilă, în angrenajul efervescentei 
șale deveniri. Titulescu abordează teme, 
formulează obiective și militează pentru 
înfăptuiri adecvate, începînd de la 
cercetarea interdependențelor juridico- 
economice pînă la legislație financiară 
internă și internațională. în cele ce 
urmează ne vom referi la cîteva din 
preocupările lui Titulescu în acest sens.

La scurt timp de la decernarea titlului 
de laureat al Facultății de drept din 
Paris și numirea sa ca profesor 
suplinitor de drept civil la Universitatea 
din lași, în 1904, cînd abia împlinise 
22 ani, Titulescu pune în discuție publică 
o serie de idei de o evidentă valoare 
științifică. Titulescu sublinia că „studiul 
dreptului a suferit de cîtva timp o 
schimbare de direcție : în loc ca obiectul 
său exclusiv să continue a fi textul de 
lege, începe a se ține cont în lumea 
juridică de partea socială și economică a 
chestiunilor ce se discută". ’) Această 
reorientare a dreptului, impunea, după 
Titulescu, pregătirea corespunzătoare a 
juriștilor, în care scop se propunea 
înființarea pentru juriști a cursului 
de economie politică 
„consacrat chestiunilor române", a celui 
de doctrine economice, precum și a unei

Preocupări ale lui 
Nicolae Titulescu

în domeniul 
economico- 
financiar

catedre de istorie a dreptului și de 
legislație comercială și civilă comparată. 
Propunerile s-au concretizat în decursul 
anilor în înființarea la facultatea de drept 
a unor catedre universitare de economie 
națională, istorie a doctrinelor economice 
și de legislație comercială.

Avid de a participa la dezbaterea 
și remedierea, respectiv ameliorarea 
problemelor în limita concepțiilor și 

mijloacelor vremii, Titulescu nu putea să 
nu ia parte la radiografia frâmîntărilor 
adine resimțite la acea dată de cea mai 
numeroasă pătură a țării : țărănimea, in 
acest scop, înființează, în mai 1907, 
ziarul „Țăranul". Supunind reformele 
agrare anterioare (începînd cu 
împroprietărirea din 1864) unei viguroase 
analize critice, Titulescu atrăgea atenția 
asupra insuficienței lotului familial - în 
condițiile de cultură agricolă ale vremii. 
De aceea, sublinia Titulescu, țăranii au 
continuat să fie. „dependenți de marii 
proprietari, în ceea ce privește pămîntul 
necesar pentru agricultură" in plus, 
pășunile și fînețele „au rămas mai 
departe în stăpînirea marilor proprietari" 

Critici judicioase formulează Titulescu 
cu referire la modul de arendare a 
moșiilor, inventarul viu și mort, încheierea 
„învoielilor agricole", etc. La întrebarea : 
„Cine trebuie să posede prin excelență 
pămîntul unei țări", Titulescu răspunde 
fără echivoc : „Acei care nu pot trăi decît 
muncind pămîntul și care-și fac o 
profesiune de a munci și pentru ceilalți 
membri ai societății ocupați cu industria, 
comerțul și profesiunile libere".

In ceea ce privește soluțiile de 
remediere a situației țărănimii, Titulescu 
evoluează de la „concilierea" părților în 
disputa, formulată in 1907, la 
exproprierea parțială a pămîntului, 
trebuind să combată în discursul 
parlamentar din 20 aprilie 1914, rezistența

• Turismul întrunește cel pu
țin două atribute care îl situea
ză, în prezent, in avangarda 
preocupărilor privind dezvoltarea 
economico-socială: pe de o parte 
rolul său esențial în ridicarea 
calității vieții unor categorii tot 
mai largi de oameni ai muncii, 
iar pe de altă parte, efectele 
pozitive pe care le vădește a- 
ceastă ramură economică asu

pra sporirii avuției sociale. Din 
această optică, au fost elabo
rate studiile cuprinse în volumul 
„Turismul în economia naționa
lă" tipărit recent, sub coordo
narea lui Gheorghe Barbu, la 
EDITURA SPORT-TURISM. Deși 
variate ca tematică studiile, așa 
cum se arată în preambulul lu
crării, sînt subsumate unor idei 
diriguitoare de mai largă cuprin
dere și perspectivă cum sînt: 
definirea rolului și locului turis
mului în mecanismul economiei 
naționale; evidențierea căilor 
de perfecționare a activității tu
ristice și de sporire a eficienței 
sale; prefigurarea cadrului de 
dezvoltare a turismului intern și 
internațional pe baza analizei 
factorilor de determinare și de 
influență. In capitole distincte 
de carte, autorii au aprofundat, 
printre alte aspecte, și problema 
turismului ca ramură a economiei 
naționale, factorii care determi
nă dezvoltarea eficientă a turis
mului, influența timpului liber a- 
supra evoluției turismului, pro
blema studierii pieței turistice; 
au fost investigate totodată, u- 
nele implicații ale dezvoltării tu
rismului asupra concepției de sis
tematizare a teritoriului și loca
lități lor.

Progres industrial pentru 
toate statele

® Dacă existența de sine 
stătătoare a unui sistem al in
dustriei mondiale este un fapt 
dovedit (sistem ce surprinde 
deopotrivă dezvoltarea indu
striei în marea majoritate a 
statelor lumii cît și crearea și 
adincirea interdependențelor 
dintre industriile naționale) nu 
sînt încă îndeajuns clarificate 
căile apte să asigure o dezvol
tare echilibrată a acestui sis
tem. Dimpotrivă, opinează Je- 
lica Minic în articolul „Les 
objectifs d’une restructuration 
de l’industrie mondiale" prezen
tat în numărul din 21 ianuarie 
a. c. al publicației iugoslave 
„REVUE DE POUTIQUE INTER
NATIONALE", practicile protec- 
ționiste, monopolul exercitat de 
țările dezvoltate în domeniul 
tehnologiei au condus spre o 
dezechilibrare a acestui sistem, 
cu efecte perturbatoare pentru 
economia mondială considerată 
ca un tot. In sensul asigurării 
unui sistem al industriei mon
diale care să susțină efectiv 
procesul de apropiere a nivelu
rilor țărilor în curs de dezvoltare 
de cele avansate - proces care 

ar trebui să permită edificarea 
unor industrii naționale eficiente, 
diversificate, capabile să valo
rifice superior resursele și să 
asigure o utilizare corespunză
toare a capacităților de produc
ție — autoarea avansează cîteva 
posibile soluții. Intre acestea 
rețin atenția propunerile privind 
frinarea procesului de deplasare 
a industriilor perimate; poluante, 
energointensive spre țările in 
curs de dezvoltare, precum și 
facilitarea accesului tuturor sta
telor la tehnologia de vîrL

Populația feminină — 
un statut profesional 
îmbunătățit

® Tehnologiile viitorului pot 
să constituie o promisiune pen
tru îmbunătățirea statutului pro
fesional al populației feminine, 
segment al populației active 
dezavantajată în prezent în ce 
privește nivelul retribuției, posi
bilitățile de promovare, stabili
tatea locului de muncă. Capa
citatea acestor sisteme tehnolo
gice — cu deosebire a dome
niului microelectronicii - de a 
îmbunătăți munca femeilor, se 
arată intr-un studiu întreprins 
in Belgia și ale cărui concluzii
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acerbă a conservatorilor P, P, Carp și 
Alexandru Marghiloman. Titulescu rămîne 
însă tributar concepțiilor juridice ale 
vremii, exproprierea urmînd a avea loc - 
după propunerea lui — în baza 
principiului utilității publice, ceea ce 
incumba despăgubiri, cu corectivul că 
anuitățile trebuiau să fie la nivele 
inferioare veniturilor țăranilor. Atrăgea 
totodată, atenția că problema 
țărănească nu este numai una de 
repartiție a pămîntului, ci și de 
producție, în care scop anunța, în 
principal, soluția privind schimbarea 
mijloacelor de cultură, „...dezvoltarea 
mașinismului nostru agricol va avea ca 
efect și dezrobirea.țărănimii de cea mai 
penibilă a ei obligațiune și care se 
traduce prin obligația de a munci o vară 
întreagă ca să aibă cu ce-și hrăni vitele 
iarna" — sublinia astfel Titulescu.

Un loc de seamă în doctrina și 
practica financiară a țării noastre - privite 
în evoluția lor istorică — îl ocupă 
reforma financiară introdusă de Titulescu 
în anul 1921. Reforma era impusă de 
necesitatea unificării legislației în acest 
domeniu, cît și de anacronismul, respectiv 
absența echității fiscale. în acest scop, ' 
Titulescu a trebuit să întreprindă studii 
speciale, mai ales la Paris. „Eu am lucrat 
mult aici în direcția finanțelor'', scria 
Titulescu lui Take lonescu, în mai 1920. 
Nu mult după aceasta, Titulescu este 
numit ministrul finanțelor, funcție pe 

care o deține din iunie 1920 pînă în 
octombrie 1921.

Piatra unghiulară a reformei titulesciene 
o constituiau contribuțiile directe, cu 
corolarul lor — impunerea progresivă 
a venitului global. Contribuțiile indirecte 
(impozitul pe cifra de afaceri, taxa de 
consumație, etc.), așezate în general pe 
articole de larg consum, prin efectul 
repercusiunii „sfîrșesc prin a apăsa mai 
ales clasele muncitorești, iar nu clasele 
avute", ceea ce le conferă caracterul de 
„bir indirect" - aprecia Titulescu.

în lumina principiilor științei financiare 
de la acea vreme, Titulescu încerca să 
stabilească o paletă mai echitabilă a 
impunerilor pe venituri prin constituirea a 
șapte categorii de impozite directe, 
denumite impozite cedulare, respectiv 
elementare, aplicate asupra veniturilor 
din : A - proprietăți funciare neclădite ; 
8 — proprietăți funciare clădite ; C — 
exploatații agricole ; D - comerț și 
industrie ; E - exercitarea profesiilor 
și ocupațiilor necomerciale ; F — lefuri, 
indemnizații, salarii și rente viagere ; 
G - valori mobiliare, creanțe, depozite, 
garanții. Totodată se introduce 
progresivitatea impozitelor concomitent 
cu „degrevarea claselor sărace", prin 
scutiri și reduceri de impozite. După luni 
de dezbateri parlamentare și discuții 
publice, proiectul pentru reforma 
contribuțiilor directe devine lege la 
1 august 1921.

Deși votată în parlament, legea nu a 
fost aplicată, sub pretextul excesivității 
impozitelor, - acestea lovind cu deosebire 
clasele de sus — pentru ca, la 28 martie 
1923, să fie adoptată legea contribuțiilor 
directe. Această ultimă lege păstrează, 
însă, mare parte din principiile celei din 
1921, reducîndu-se numai numărul 
impozitelor cedulare, respectiv elementare, 
la 6 (în loc de 7), prin contopirea 
cedulei privind impozitul pe veniturile 
proprietăților agricole cu aceea a 
exploatării agricole. Mai trebuie 
menționat, de asemenea, că a fost 
menținut impozitul progresiv pe venitul 
global, însă degrevările și scutirile de 
impozite — cu deosebire pentru cei puțin 
avuți așa cum le concepuse Titulescu, au 
fost reduse și chiar anihilate. în pofida 
evidentelor limite, principiile reformei 
financiare din 1921, amendate prin 
legea din 1923, au constituit eșafodajul 
sistemului financiar din țara noastră, 
pînă la reformele ce au succedai 
îndeosebi naționalizarea mijloacelor de 
producție din 11 iunie 1948.

dr. Ilie MARINESCU

*) In legătură eu necesitatea „schimbării 
de direcție" a dreptului N. Titulescu publică 
o serie de articole intitulate „Observațluni 
asupra reorganizării facultăților de drept", 
ziarul Cronica din 9, 10, 11, 13 14 șl 15 iulie 
1904.

sînt prezentate în numărul 
4/1981 al publicației „BULLE
TIN D'INFORMATIQNS SOCIA- 
LES", rezidă atît în modificările 
pe care le va determina în ce 

/ privește conținutul muncii (în 
sensul diminuării ponderii muncii 
fizice) cît și pe planul structurii 

; profesionale, microelectronica 
I conducînd spre o nouă configu

rație a structurii activităților pe 
‘j ansamblul societății. Dar, pen- 
; tru a transforma această posi

bilitate în fapt concret, se arată 
in studiu, se impune încă de pe 
acum promovarea unei concepții 
care să pornească chiar de la 

- cerința îmbunătățirii statutului 
profesional al femeilor. în a- 
ceastă optică ar urma ca și 

j proiectarea noilor utilaje și teh
nologii să fie în măsură mai 
mare adaptată particularităților 
psihofiziologice ale femeilor. 
Totodată, se argumentează în 
articol, se impun a fi inițiate 
măsuri cu caracter socio-econo-

■ mic care să permită orientarea 
populației feminine spre meserii 
de viitor, care să susțină inte 

‘ resul acestora pentru îmbogă
țirea continued a cunoștințelor 
profesionale.

Reflecții despre o economie 
a oamenilor

• Academicianul Octav Oni- 
cescu ne propune, prin volu
mul „Pe drumurile vieții", pu
blicat recent la EDITURA ȘTIIN
ȚIFICĂ Șl ENCICLOPEDICĂ, o 
incursiune in climatul cultural, 
dar și economic și social, al 
unei epoci. In această carte, 
captivantă prin simplitatea ver
bului, evenimentele personale 
ale autorului nu reprezintă de
cît motive pentru a aduce în 
prim plan personalități ale ști
inței și culturii românești și mon
diale, de a creiona spațiul de 
geneză a unor idei, concepții, 
teorii. Volumul prilejuiește o se
rie de reflecții pe marginea u- 
nor probleme fundamentale ale 

! științei contemporane - unita
tea științei, responsabilitatea ști
inței, raportul dintre om și na
tură etc. In multe capitole ale 
cărții, autorul, matematician de 
renume mondial, se apleacă a- 
supra altor domenii ale cunoaș
terii, asupra științelor sociale. 
Intre acestea, rețin atenția prin 
subtilitatea observațiilor, eseuri 
cum sînt: un proiect demoeco- 
nomic; o privire asupra știin
ței economice; reflecții despre j 

o economie a oamenilor; vechi 
reflecții despre monedă ș.a.

Istoria agrară

• Volumul IV al revistei „Terra 
nostra" cuprinde, conform tradi
ției, o culegere importantă de 
materiale privind istoria agrară 
a României. In studiul de des
chidere se subliniază însemnă
tatea istoriei agrare pentru în
țelegerea istoriei generale a pa
triei; rolul său în atestarea mi
lenarei existențe a poporului 
român pe meleagurile străbune. 
Alte studii sînt consacrate unor 
probleme de factură teoretică 
cum ar fi definirea conținutului 
noțiunii de „istorie economică", 
analiza stadiului cercetării isto
riei agrare' în România, contri
buția literaturii beletristice la 
dezvoltarea istoriei agrare, clasi
ficarea domeniilor de cercetare 
a istoriei agrare. Mai departe, 
intr-un număr de 19 studii, sem
nate de autori cunoscuți din în
treaga țară, pe baza prelucră
rii unor valoroase izvoare docu
mentare de natură arheologică,

arhivistică sau bibliografică, sînt 
abordate aspecte fundamentale 
privind trecutul agriculturii ro
mânești, rolul practicii agri
cole în asigurarea continuității 
și formării națiunii române. 'O 
serie de cercetări ale căior con
cluzii sînt prezentate într-o altă 
secțiune a revistei au fost axate 
pe următoarele teme majore: 
permanențe etnografice în agri
cultura românească; începuturi
le cultivării plantelor și a do
mesticirii animalelor in epipaleo- 
liticul din România; agricultura 
din secolele IV-XIX in diverse 
zone: la sud și est de Carpați, 
Podișul Sucevei etc.; suprafețele 
cultivate în Țara Românească 
și Moldova; cultura cerealelor, 
creșterea animalelor; începutu
rile amenajării pădurilor; prelu
crarea cerealelor; vechimea iri
gațiilor; trecut, prezent și per
spective în domeniul informa
ticii agricole.



MONDIALĂ sapg

ECONOMISIREA ENERGIEI:
preocupări și soluții alternative

PROBLEMA CENTRALA a dezvoltării, economisirea energiei 
și găsirea de soluții crizei de resurse constituie preocupări justifi
cate și cu rezultate promițătoare ale specialiștilor din întreaga 
lume. Un amplu studiu asupra stadiului actual și perspectivelor 
energetice mondiale a fost publicat recent în revista britanică 
THE ECONOMIST, din care prezentăm unele din principalele con
cluzii.

Sursele alternative de energie,..

IN ANII ’60, energia însemna creș
tere, iar creșterea presupunea, de ase
menea, consum sporit de energie. A- 
ceastă idee, precumpănitoare la timpul 
ei. este ilustrată de faptul că între I960 
și 1973 producția industrială a țărilor 
din O.C.D.E. a crescut cu 6 la sută p6 
an iar consumul energetic al industriei 
— cu 5 la sută. Apoi, evoluția diver
gentă s-a accentuat : între 1973 și 1979 
producția industrială a crescut cu 2 la 
sută pe ap, în timp ce consumul de 
energie în industrie era, la sfîrșitul pe
rioadei, mai mic decît la începutul ace- ; 
luiași interval.. .

Situația s-a modificat simțitor înce- 
pînd cu 1980, în condițiile reducerii 
ofertei de petrol și ale accentuării feno
menelor de criză. în 1980, presiunea 
asupra ofertei interne s-a redus cu 8%
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în țările, industrializate, o diminuare a- 
proximativ egală fiind estimată pentru 
anul trecut. Mai întîi, dat fiindcă rece
siunea a obligat aceste țări să consume 
mai puțin petrol. Apoi, pentru că petro
lul existent în țară — mai scump — a 
fost înlocuit temporar cu cel din import 
în sfîrșit, și de fapt acesta este princi
palul element de noutate, s-a accelerat 
tendința de economisire a petrolului.

Industria a fost, fără îndoială, cel 
mai greu lovită de majorarea prețuri
lor. Să luăm spre exemplu, petrochimia

unde cheltuielile cu hidrocarburile ca 
materie , primă contează cu 60% în cos
tul produsului final. înainte de 1973, 
raportul dintre cheltuielile in fonduri 
fixe și costurile variabile era de 60:40. 
Odată cu creșterea prețurilor la hidro
carburi acest raport s-a modificat ajun
gând la 30:70, datorită consumului ridi
cat de energie în etapele de prelucrare | 
superioară a petrolului, cu implicații . 
severe asupra producătorilor — în spe- I 
cial a acelora din industria vest-euro- I 
peană, integrată pe verticală — care cu j 
greu își mai pot menține producția la 
nivelurile anterioare.
- Au apărut imitații geografice, res
pectiv apropierea centrelor prelucră
toare de zonele bogate în materii prime, 
dar mai ales schimbări structurale în 
condițiile dezvoltării cercetării menite 
să ducă la economisirea energiei. Iată 
cîteva exemple :

• In industria aluminiului, două fa
brici pilot din Statele Unite, ale firmei 
Alcoa, folosesc cu circa o treime mai 
puțină energie — față de metoda elec
trolitică clasică ■— pentru a produce 
aluminiu. Ca materie primă se folo
sește clorura de aluminiu în locul oxi
dului de aluminiu (alumina), ceea ce 
permite ca, în urma tratării electrice ] 
în mediu închis.să se obțină aluminiu 
și clorură fără să mai rezulte reziduurile 
poluante de fluor.

• în industria oțelului, prin prelu
crarea metalului vechi în furnale elec
trice în locul topirii și rafinării mine
reului de fier se realizează însemnate 
economii de energie. Ca pondere în : 
producția mondială de oțel oțelăriile I 
electrice au crescut de la 15% în 1970 ; 
la circa 25% în prezent. O altă soluție j 
o constituie adoptarea procesului de 
turnare continuă, importantă sursă de \ 
economisire a energiei (între 5 și 10 la I 
sută pe tona de oțel, în funcție de ca
litate) în toate etapele, de la minereu, 
de fier lă bare de oțel. Firma Nippon 
Steel realizează în prezent 70 la sută 
din producția sa prin turnare continuă, 
față de 60 ia sută cît reprezintă media 
pe industria japoneză a oțelului sau 40 
la sută în industria vest-europeană și 
20 la sută îp Statele Unite. Rezultate I 
bune au fost obținute și prin îmbună
tățirea amestecului de turnare, pe a- 
ceastă cale firma British Steel Corpora
tion. realizînd reduceri de consum ener
getic de la 32 la 23 gigajouli pe tonă.

DINCOLO de aceste căutări, economia 
țărilor dezvoltate rămîne în continuare 
confruntată cu găsirea unei strategii 
pentru perioada post-petrolieră. Reve
nirea la cărbune și extinderea utilizării 
gazelor naturale sînt luate în calcul, 
fără a reprezenta însă, un răspuns com
plet. In contextul acestor căutări, abor
darea surselor alternative ridică cîteva 
probleme, printre care :

• intervalul mare pînă la imple
mentarea adecvată a unor tehnologii 
noi

• cheltuielile ridicate, de multe ori 
peste nivelul așteptărilor, presupuse de 
dezvoltarea acestor tehnologii
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• durata mare pînă la pătrunderea 
pe piață a noilor tehnologii. Această 
întârziere poate fi înțeleasă dacă ne 
gîndim că energetica presupune, de re
gulă, investiții mari care se recupe
rează într-un interval mare de timp și 
care fac ca înlocuirea unor tehnologii și 
echipamente cu altele^nci să nu fie 
eficientă decît după un interval de timp 
destul de îndelungat.

In ciuda acestor obstacole, eforturile 
cercetării sînt - totuși impresionante. 
Dacă în 1971 guvernul S.U.A. aloca 
1 milion de dolari pentru tehno
logii privind sursele alternative de 
energie, aceste cheltuieli ajunseseră 
la 600 milioane dolari anul tre
cut. Cercetările actuale se îndreaptă 
către găsirea de soluții menite să per
mită reducerea cheltuielilor încă foarte 
ridicate presupuse de utilizarea surselor 
regenerabile de energie.

în ce privește energia solară, spre 
exemplu, utilizarea celulelor fotovoltaice 
este încă de 10 ori mai scumpă decît 
folosirea cărbunelui sau a energiei nu
cleare pentru a produce electricitate. In 
ceea ce privește oceanele, preocupările



'se îndreaptă către conversiunea ener
giei termice, respectiv folosirea diferen
ței de temperatură care există între 
apele de suprafață si cele de adincime 
în zonele maritime tropicale.

Și utilizarea energiei valurilor se află 
încă la început: în Anglia, spre exem
plu, jumătate din necesarul de energie 
electrică s-ar putea obți,ne pe această 
cale dar soluția presupune — cel puțin 
în prezent — folosirea pentru instala
țiile necesare, a întregii producții bri
tanice de oțel în următorii 30 de ani 
Mai promițătoare pare a fi utilizarea 

sub aspectul posibilităților practice 
de realizare — a energiei eoliene, morile 
de vînt fiind totodată și mai economi
coase decît alte surse regenerabile , de 
energie. Problemele care trebuie rezol
vate țin de capacitatea acestor instalații 
dat fiind că. in prezent. înlocuirea unei 
centrale nucleare ar presupune nu mai 
puțin de 500 mori de vînt, înalte de 
150 metri

Mai aproape de utilizarea pe scară 
largă pai’ a fi, pentru moment, soluțiile 
tehnologice privind valorificarea șistu
rilor bituminoase, care au devenit deja 
fezabrle sub aspect economic. De ase
menea, combustibilul obținut plin li
chefierea cărbunelui este numai cu 20 
la sută mai scump decît țițeiul arab, 
în prețuri curente echivalent cărbune.

Ce rezultă din inventarul tuturor a- 
cestor posibilități? Menținerea depen
denței față de cărbune, energie nuclea
ră, petrol și gaze pentru a produce 
electricitate. în următorii 20 de ani. 
Alternativa cu cele mai mari șanse de 
reușită pentru moment ar consta în re
nunțarea la centrale cu combustibil li
chid în favoarea celor pe cărbune, pe
trolul rămînînd astfel disponibil pentru 
transporturi și petrochimie.

Potrivit Băncii Mondiale, în ultimul 
deceniu al secolului producția suplimen
tară de energie pe plan mondial va pro
veni numai în proporție de 5 la sută 
din petrol față de 62 la sută în anii ’60. 
.în ce privește cărbunele, acesta va asi
gura 40 la sută din producția supli
mentară de energie în anii ’90, față de 
numai 7,5 la sută cît reprezenta ponde
rea sa în balanța energetică a ani
lor ’60.

...și cercetările pentru dezvoltare

ÎN 1980, țările dezvoltate membre ale 
Agenției Internaționale pentru Energie

Opțiuni pentru
CONFRUNTATA cu necesitatea 

economisirii energiei, compania bri
tanică din industria hârtiei ..Wiggins 
Teape“ și-a propus ca, în loc 
să-și disperseze eforturile în toate 
cele 20 de fabrici ale sale, să se con
centreze asupra primelor două mari 
consumatoare de energie.

Practicile diferite abordate de
cele două fabrici pentru economi
sirea energiei au dus la rezultate
total opuse. Mai întâi o nereușită,
înregistrată la fabrica Dartford
care și-a propus un însemnat pro
gram de investiții pentru restructu
rarea producției și schimbarea uti
lajelor. S-a dovedit, insă, că efortul 
investițional a depășit posibilitățile 
de adaptare in condițiile menținerii 
eficienței, iar rezultatele pe planul 
conservării au fost sub așteptări.

Celălalt experiment, realizat la 
fabrica Stoneywood s-a soldat cu 
economii de 12% in 1980 și cu încă 
6% în 1981. la energia consumată. 
Posibilitățile considerate de specia
liști în acest caz au avut în vedere 
depistarea etapelor și locurilor de 
producție cu consum nejustificat de 
energie, acționîndu-șe in următoare
le direcții:
• îmbunătățirea organizării mun

cii, prin : control permanent asupra 
fluxului de producție, stimularea — 
prin premiere — a întrecerii pentru 
economisirea energiei. Două treimi

cheltuiau 8,4 miliarde dolari pentru 
cercetare și dezvoltare . în domeniul 
energiei, ceea ce reprezenta 143 la sută 
față de nivelul anului 1974 sau plus 
9 la sută față de 1979. Dacă analizăm, 
însă, evoluția anuală a sumelor alocate 
cercetării și dezvoltării se constată că 
în 1980 creșterea a fost inferioară față 
de cea de 11 la sută din 1979, sau 14 
la sută în 1978.

Care sînt elementele acestui feno
men ? în primul rînd trebuie notat 
reculul substanțial înregistrat în S.U.A. 
unde actuala Administrație a renunțat 

I la multe din prevederile programului 
j energetic anterior care vizau îndeosebi 
I dezvoltarea combustibililor sintetici.

economisire. Un studiu de caz
din economii s-au realizat pe această 
cale.

® automatizarea controlului asu
pra echipamentelor energetice. Ast
fel, investiții de 85 000 lire în proce
sul de ardere — respectiv controlul 
asupra amestecului combustibil / 
aer — au dus la economii de 72 000 
lire an; investiții de 500 lire în 
aparatele de cronomctrare a proce
selor de producție au permis econo
mii cifrate la 4 500 lire / an

• înlocuirea încălzirii pe bază de 
energie electrică a clădirilor cu cea 
bazată pe reciclarea aburului din 
procesul de producție

• instalarea de echipamente de 
control pentru încadrarea în limite 
optime și la prețuri minime a con
sumului de energie electrică

• îmbunătățirea, prin autodotare, 
a izolării imobilelor, conductelor și 
a utilajelor. Rezultate bune a dat și 
utilizarea ventilatoarelor pentru 
recircularea aerului cald din încă
perile situate la etajele superioare 
către cele situate la nivele inferioare
• implementarea de îmbunătățiri 

în procesul de producție, inclusiv 
pentru reciclarea căldurii și evitarea 
pierderilor de căldură.

Amortizarea cheltuielilor a fost 
estimată la perioade între 1,21 și 
2,94 ani, în condițiile menținerii 
fluxului de producție la parametri 
de rentabilitate.
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cu apă ușoară

Administrația contează, de aseme
nea, pe creșterea rolului sectorului par
ticular în ce privește eforturile de 
conservare și pentru găsirea de noi 
surse de energie.

La tendința de reducere a cheltuieli
lor pentru cercetare-dezvoltare au mai 
contribuit și taxele fiscale majorate im
puse acestei activități în mai multe 
țări vest-europene.

Indiferent de aceste motivații — arată 
revista ..The Economist” — țările în 
cauză și-au pus exagerat de multe spe
ranțe în sectorul particular odată cu 
reducerea preocupărilor pentru conser
varea energiei. Atitudine care, în con
dițiile tendinței pe termen lung, din 
partea O.P.E.C., de majorare a prețu
rilor la petro] nu poate fi considerat 
decît cel puțin riscantă, consideră pu
blicația citată.

Em. S.
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Asigurarea mixtă de viață constituie un sprijin bănesc 
pentru cel care o contractează, în cazul pierderii sau redu
cerii capacității sale de muncă în urma unui accident, sau 
pentru familia sa, in cazul decesului asiguratului din orice 
cauză. Totodată, o astfel de asigurare dă posibilitatea asi
guratului să economisească în mod planificat o anumită 
sumă de bani pe care o va primi la expirarea duratei asi
gurării.

In scopul de a răspunde unor cerințe ale populației, 
asigurarea mixtă de . viață se practică și în alte trei vari
ante, realizate prin extinderea protecției asupra unui nu
măr mai mare de persoane, prin suplimentarea sumei asi
gurate în cazul survenirii unor anumite categorii de eve
nimente asigurate, ori prin prelungire? în timp a presta
țiilor ADÂS.

• Asigurarea familială mixtă de viață dă posibilitatea 
cuprinderii în asigurare a tuturor membrilor de familie în 
virstă de la 5 la 65 de ani, oricare din aceștia puțind în
casa suma asigurată, in funcție de evenimentul asigurat 
intîmplat.

9 Asigurarea mixtă de viață și suplimentară de acci- 
lente este o variantă Ia care suma asigurată stabilită pen
tru urmările accidentelor reprezintă de 6 ori suma prevă
zută pentru celelalte evenimente cuprinse în această asi
gurare.

• Asigurarea mixtă de viață cu indemnizație pentru 
irmași garantează persoanelor înscrise în polița primirea 
eșalonată a unor sume de bani. In baza acestei asigurări, 
e poate primi : jumătate din suma prevăzută in poliță, la 
lecesul asiguratului; o indemnizație anuală de 10% din 
uma asigurată, pînă la expirarea asigurării; a doua jumă- 
ate a sumei asigurate, Ia termenul de expirare a asigurării.

Asigurările mixte de viață prezintă o serie de caracte- 
istici, dintre care enumerăm :
• Sînt accesibile tuturor persoanelor in vîrstă de la 

6 pînă la 65 de ani.
• Se pot contracta pe termene de la 5 Ia 15 ani.
• Primele de asigurare sînt diferențiate în funcție de 
sta persoanei ce se asigură, de durata poliței de asigu- 
e și de mărimea sumei asigurate, puțind' fi achitate și

ASIGURAREA 
MIXTĂ DE VIAȚĂ 

Șl VARIANTELE 
ACESTEIA

S La expirarea asigurărilor la care primele au fost 
plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, asigu- 
rații primesc sumele asigurate concomitent cu o indemni
zație de 10%.

• Asigurările participă Ia tragerile de amortizare, a-
cordîndu-se pentru fiecare combinație de litere ieșită la 
tragere 1 000 de lei.

# Dacă asiguratul a suferit un accident — chiar în 
prima zi după intrarea în vigoare a asigurării — de pe 
urma căruia s-a stabilit o invaliditate permanentă (fie 
imediat, fie în decurs de 1 an de Ia accident), primește de 
la ADAS întreaga sumă asigurată înscrisă în poliță, dacă 
invaliditatea este totală, sau o parte corespunzătoare gra
dului de invaliditate stabilit, dacă invaliditatea este par
țială. După încasarea acestor sume, asigurarea nu înce
tează, ci rămîne mai departe în vigoare pentru întreaga 
sumă înscrisă în poliță și pentru toate drepturile ce decurg 
din aceasta, sumele ulterioare acordîndu-se de ADAS inde
pendent de c.ele pentru invaliditate permanentă.

• în cazul în care în urma unui accident s-a stabilit 
un grad de invaliditate permanentă mai mare de 50%, asi
guratul nu mai plătește prime de asigurare, pînă la expi
rarea duratei poliței.

• Asiguratul are posibilitatea de a modifica, pe par
cursul duratei asigurării, datele prevăzute în poliță referi
toare la beneficiarul asigurării, mărimea sumei asigurate, 
durata asigurării, precum și de a transforma asigurarea 
prin trecerea de la o formă la alta.

# Asigurarea se poate repune in vigoare prin plata 
dintr-o dată sau în rate a primelor de asigurare rămase 
neachitate, ori prin prelungirea termenului de expirare a 
asigurării, în situația în care, din diferite motive, plata 
primelor a fost întreruptă timp de pînă la 3 ani.

Pentru a beneficia neîntrerupt de toate foloasele ce Ie 
oferă asigurările mixte de viață, este necesar ca ratele de 
primă să fie achitate la termenele stabilite.

In acest scop se poate folosi forma de plată pe bază de 
„consimțămint scris", prin împuternicirea ce se dă de către 
asigurat lucrătorilor care efectuează plățile de retribuții 
de a achita Administrației Asigurărilor de Stat, din drep
turile sale, primele, atît pentru asigurările în curs cît și 
pentru cele pe care le va încheia sau reînnoi.

Pentru informații suplimentare și pentru contractarea 
de asigurări, vă puteți adresa responsabililor cu asigurările 
din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigu-



CENTRALA INDUSTRIALA DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANTI Șl LACURI, BUCUREȘTI

Datorită conținutului bogat în vitamine, substanțe grase naturale 
(ulei de vizon) și factori hidratanți (complex biologic de hidratare), cremele 
„Farmec Lux**  au un efect emolient pronunțat, proprietăți de regenerare și 
posibilitatea de a regla umiditatea tenului, favorizînd absorbția și reținerea 
apei în celule.

Prin calitățile lor deosebite, produsele „Farmec Lux**  vin în ajutorul 
dumneavoastră în preocuparea de 'întreținere zilnică a tenului.

Vă recomandăm produsele „FARMEC-LUX** :
- Emulsie hidratantă pentru ten gras
- Cremă hidratantă pentru ten normal
- Cremă hidratantăpentru ten uscat
Producător: întreprinderea de produse cosmetice „FARMEC" —
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