Időpontváltozás: október 15.!

A rendszerváltás után (...) holland, francia és osztrák kereskedő cégek hoztak be termékeket, pl. egy asztali fúrógépet, és azt
mondták, hogy négy hónap múlva kérnek ebből 40 darabot. Behoztak egy olyan gépet, amit akkor még soha nem láttunk
az Unireában, és azt mondták, hogy három hónapon belül kérik az első öt darabot, és utána még rendelnek 100-at. Ez így
ment több éven keresztül. Nagyon gyorsan meg kellett állapítani, hogy mibe kerül. Ha a kliensnek nem felelt meg az ár, akkor mondhatta, hogy viszi Kínába vagy Albániába vagy akárhova. Gyorsan kellett árat adnunk nekik, és ugyanakkor eldönteni, hogy azért az árért meglehetne-e csinálni, és a gyár nyer-e rajta, vagy csak azért tartjuk meg a klienst, hogy hátha még
hoz rendelést. (...)
Amennyit mi ígértünk, azt ők sose adták meg, állandóan lefaragták az árakat. Ezek kereskedő cégek voltak, akik minél olcsóbban akartak hozzájutni a termékhez, hogy aztán ők majd felárral eladják. Nem lehetett eleggé alá ígérni, hogy az nekik
megfelelő legyen, és bár volt olyan, amikor rentábilis volt a termék előállítása, a gyár nagyon sok esetben veszteséges volt.
Részlet László F. Csaba: Az „UNIREA” üzem története című előadásából.
Elhangzott az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának ipartörténeti kutatás programja keretében.
Erdélyi Digitális Adattár (EDA) Ipartörténeti Tára. T: 0264-595176 Email: titkarsag@eme.ro
A Minerva Archívum olyan sajtófotókat tár a nyilvánosság elé, amelyeket a hatvanas évektől kezdődően a kilencvenes évek elejéig készítettek az Igazság, a Făclia, továbbá (1989 decemberétől) a Szabadság napilap fotóriporterei. A kb. 50 000 képből álló gyűjtemény mostanáig láthatatlan volt. 2014-től a Tranzit Házban, a Conset projekt keretein belül működő
műhelyben elkezdődött a fényképek digitazálása, az archívum elkészítése. A képek egy része
máris megtekinthető, ezekből közlünk most néhányat sorozatunkban.

Unirea, 1987/1988

Célunk, hogy olvasóink segítségével feltárjuk és megismerjük a múltat. Javaslataival, ötleteivel keressen bennünket az atelier@conset.ro
címen és a 0745-517831-es telefonszámon.
Várjuk az október 15-i közösségi találkozóra.
Számítunk az Önök részvételére és közreműködésére.

