
 

 

APEL  

Către ECOMIŞTII din comerţul sibian 

 

 

UNIŢI SUNTEM MAI PUTERNICI 

 

 

 

La Bucureşti s-a constituit Asociaţia generală a economiştilor din România ( Ziarul 

Adevărul din 31 decembrie 1989 ). 

  

Vă propunem să încercăm să organizăm şi noi, la Sibiu, un  

 

GRUP DE ACŢIUNE AL ECONOMIŞTILOR DIN COMERȚUL SIBIAN  

 

care să pună bazele unei viitoare asociaţii profesionale a economiştilor din comerţ. Uniţi 

vom putea să ne dezvoltăm mai bine activitatea, să ne organizăm profesional, să asigurăm 

accesul la informaţie economică internaţională, să putem contribui eficient la 

restructurarea comerţului sibian, pe bazele ştiinţifice, moderne în beneficiul oamenilor 

muncii, acelor ce au ieşit cu curaj în stradă să ne dea posibilitatea să muncim în sfârşit 

liberi, să ne valorificăm "talantul" agonisit în facultăţi.  

 

Vă invităm marţi 9 ianuarie 1990 ora 16.30 la hotelul "Bulevard", pentru a prima întâlnire 

de lucru.  

 

 

ILIE ROTARIU - OJT SIBIU biroul PLAN  

NICOLAE RADU - OJT SIBIU filiala TURISM  

BIANCA BURULEANU - OJT SIBIU DISPECERAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITATIE  

 

Economiştii din comerţ, prezenţi în 9 ianuarie 1990 la întâlnirea de la hotel Bulevard, 

consideră că : 

- organizarea unei forme de asociere profesională (nu politică), neformală a economiştilor 

este necesară, permiţând creşterea rolului economiştilor în viaţa întreprinderilor şi 

comunităţii, prin unirea eforturilor lor creându-se posibilitatea să contribuie mai bine 

cunoştinţele lor la organizarea practică, directă a vieţii, atât acum, în situaţia actuală cât şi 

în perspectivă.  

- având până la Revoluţie posibilitatea consultării numai a publicaţiilor economice 

existente, ceea ce ne-a condus la un mod de gândire deformat, pentru atingerea unui nivel 

normal, la zi, al cunoştinţelor, este necesar să se asigure un larg acces la informaţia 

economică internaţională, domeniul în care printr-o asociere neformală se poate ajunge 

mai uşor, de către întregul grup de economişti.  

- o dată asigurată posibilitatea de informare, prin asociere se pot mai uşor prelucra 

încurajarea limbilor străine ( limbaj economic ) fie prin organizarea unui curs de traduceri.  

- economiştii trebuie să participe eficient la activitatea de regândire a sistemului comercial 

pentru noua societate (stabilirea formelor de proprietate, evidenţă, organizare, salarizare 

etc. ). Prin organizare rezultatele pot fi net superioare faţă de cele obţinute prin eforturi 

individuale, nesistematice.  

- prin asociere se poate crea un cadru de cercetare, de schimb de informaţii, de publicare şi 

transmitere al rezultatelor obţinute de fiecare.  

- pe termen scurt, prin asociere putem regândi împreună activitatea comercială, asigurarea 

fondului de marfă pentru acest an, în condiţiile actuale de incertitudine, se poate colabora 

şi face schimb de informaţii pentru trecerea de la sistemul repartiţiilor, caracteristic 

sistemului de "marfă deficitară" spre un comerţ efectiv, în colaborare cu economiştii din 

unităţile industriale din judeţ.  

 

Constatând felul greoi şi inadecvat, insuficient valorificat economic şi financiar, de 

distribuire şi folosire a ajutoarelor primite, apreciem că putem acţiona imediat pentru 

sprijinirea Frontului de Salvare Naţională al Judeţului Sibiu pentru rezolvarea acestei 

probleme. În acest scop, puteţi lua legătura operativ cu d-na Fleşeriu Veronica, la Direcţia 

comercială, telefon 14742 pentru a transmite propunerile dumneavoastră, şi a determina 

participarea calificată, organizată, onestă a comerţului sibian la această acţiune.  

 

Invităm pe cei care vor să participe la această activitate de asociere ( tineri sau în vârstă ) 

să ia legătura cu domnii ILIE ROTARIU şi NICOLAE RADU, 12140, în vederea 

organizării unei întâlniri mai largi în jurul datei de 20 ianuarie 1990.  

 

Informaţii asupra celor discutate puteţi obţine de la : Fleşeriu Veronica - DCI - telefon 

14742 ; Buruianu Bianca - OJT - telefon 12140; Manuela Olaru - OJT - telefon 12140; 

Simona Vrânceanu - ICRM - telefon 17125 ; Aurelia Bondoc - ICSMI - telefon 11746 ; 

Pop Mirela - ICSAP - telefon 26183. Rugăm multiplicaţi şi difuzaţi prezentul material în 

unitate.  

 

 

Informaţii asupra celor discutate puteţi obţine de la : Fleşeriu Veronica - DCI - telefon 

14742 ; Buruleanu Bianca - OJT - telefon 12140 ; Manuela Olaru - OJT - telefon 12140 ; 

Simona Vrânceanu - ICRM - telefon 17125 ; Aurelia Bondoc - ICSMI - telefon 11746 ; 

Pop Mirela - ICSM Copşa Mică - telefon 34353; Pop Valer _ ICSAP - telefon 23266. 

Rugăm multiplcaţi şi difuzaţi prezentul material.  

 


