
Unirea, 1987-1988După schimbarea de regim, [...] firme olandeze, franceze şi austriece ne aduceau tot felul de produse, de pildă burghie de 
masă, şi ne cereau ca, în patru luni de zile, să producem patruzeci de bucăţi din ele. Ne-au adus un aparat pe care nu l-am 
mai văzut niciodată la Unirea şi ne-au cerut primele cinci bucăţi în trei luni, iar după aceea mai comandaseră o sută de bucăţi. 
Timp de cîţiva ani aşa se întîmplaseră lucrurile. Trebuia să ne dăm seama foarte repede care sînt costurile de producţie. În 
cazul în care clientului nu-i convenea preţul, putea spune că merge în China, Albania sau altundeva. Trebuia să le dăm urgent 
un preţ şi, totodată, să decidem dacă din preţul acela poate fi fabricat produsul, dacă fabrica ajungea să cîştige din asta sau 
nu, ori dacă păstrăm clientul doar pentru eventualitatea că ne-ar mai putea aduce şi alte comenzi. [...] Nu ne dădeau niciodată 
cît ceream, mereu micşorau preţul. Era vorba de firme comerciale, care voiau să obţină cît mai ieftin produsele, pe care le 
vindeau apoi mai scump. Nu puteam oferi niciodată un preţ atît de mic încît să le convină şi, chiar dacă au fost situaţii în care 
producţia produsului ar fi fost rentabilă, în majoritatea cazurilor fabrica ieşea în pierdere. 
Fragment din prezentarea intitulată „Istoria uzinei UNIREA” de Csaba F. László, concepută în cadrul programului 
de cercetări de istoria industriei din cadrul Secţiei de Ştiinţe Tehnice de la Societatea Muzeului Ardelean (EME)
Arhiva de Istoria Industriei a Arhivei Digitale Transilvane (EDA); tel: 0264-595176. Email: titkarsag@eme.ro
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Scopul nostru e de a aduce la lumină şi de a cunoaşte mai bine 
trecutul cu ajutorul clujenilor care au lucrat în această perioadă. 
Căutăm parteneri pentru aducerea la lumină a unor experienţe, 
mărturii, realizări şi drumuri de viaţă pe cale de dispariţie. Aşteptăm 
sugestiile şi ideile dumneavoastră la adresa de e-mail atelier@conset.ro 
şi la numerele de telefon 0723-786535 și 0745-517831. Vă invităm, de 
asemenea, la întîlnirea publică pe care o vom organiza pe 15 octombrie. 
Contăm pe participarea şi colaborarea dumneavoastră.

Arhiva Minerva conţine fotografii de presă realizate între 1965 şi 1993 
de reporterii ziarelor Igazság, Făclia şi, din decembrie 1989, Szabad-
ság. Colecţia constituită din aproape 50 000 de imagini a fost pînă 
acum invizibilă. Începînd cu 2014, în atelierul din cadrul proiectului 
Conset de la Casa Tranzit din Cluj, a început digitalizarea fotografiilor 
şi constituirea arhivei. O parte a fotografiilor poate fi deja văzută, în 
prezenta serie urmînd să publicăm unele dintre ele.


