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Maşinile din industria textilă sînt constituite din mii de piese. Acestea sînt grupate în funcţie de diverse tipuri şi li s-au asociat 
diverse utilaje prin care erau produse. Producţia era organizată în aşa fel încît produsul se mişca în cadrul utilajelor ce ţineau 
de categoria de maşini corespunzătoare. Piesele de acelaşi tip se mişcau în cadrul aceluiaşi sector, nu trebuiau duse dintr-un 
atelier într-altul, ca în cazul soluţiilor clasice, unde a existat o strungărie separată, un ateliar de frezat separat, un altul pentru 
maşini grele etc. Produsul era dus într-un alt atelier doar în cazul unei tratări termice sau de suprafaţă, dar operaţiunile de 
modelare, de aşchiere aveau loc în cadrul aceluiaşi sector. Această organizare a producţiei trecea, în acea perioadă, drept 
tehnologie de vîrf. [...] Tehnologia de grup a fost pusă în practică pentru prima oară în ţară la Unirea.
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)
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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.


