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Dragi cooperatori meşteşugari, 
Timpul zboară pe neştiute și iată, ne aflăm deja la finalul încă unui an. A trecut și 2022, parcă 
mult prea repede. A fost tumultuos, a fost complicat, iar normalitatea, așa cum o știam noi 
dintotdeauna, nu prea s-a arătat la faţă. 
Ba chiar acest an ne-a adus, parcă, noi încercări şi provocări, ne-a demonstrat că mai este loc 
de surprize nu tocmai plăcute, fără a ne da răgaz să ne tragem sufletul. A fost anul în care ne-
am confruntat, datorită crizei geopolitice, cu valori deosebit de ridicate ale ratei inflației, pe 
fondul creșterii puternice a prețurilor la energie, gaze naturale și, nu în ultimul rând, la 
combustibili. Societăţile cooperative meşteşugăreşti au fost nevoite să găsească soluţii şi să 
facă faţă şi presiunii suplimentare care a apăsat în mod semnificativ asupra bugetelor proprii. 
Acestea au reprezentat, practic, răspunsul membrilor noştri la ceea ce îndeobşte defineşte 
„permacriza” – succesiunea de tranziţii ce influenţează activitatea economică şi care se 
anticipează că vor marca în mod pregnant viitorul imediat, din perspectiva mediului, energiei, 
tehnologiei, demografiei şi geopoliticii. 
Lăsăm în urmă încă un an cu suișuri și coborâșuri, de speranță și luptă. Dar, până la urmă, am 
trecut prin el cu bine și ne regăsim tot împreună. În contextul actual, care implică multiple și 
variate necunoscute, am dovedit că, şi în aceste condiţii dificile, putem să facem faţă tuturor 
provocărilor, să ţinem sus ştacheta, să rămânem uniţi şi să nu uităm valorile fundamentale ale 
cooperaţiei - busola după care ne-am ghidat întotdeauna. Aşa cum ştim, cooperaţia 
meşteşugărească a dăinuit peste timp şi generaţii, a înfruntat atâtea obstacole şi acest sector stă 
încă drept în pofida vicisitudinilor de tot felul. Cooperativele meşteşugăreşti demonstrează, o 
dată în plus, că modelul lor de afaceri este viabil şi după aproape un secol şi jumătate. 
Pentru societăţile cooperative meşteşugăreşti, 2022 s-a dovedit a fi un an complicat, care a stat 
sub semnul îngrijorării, incertitudinii și al provocărilor, dar și unul cu oportunități deschise și 
cu succese. A fost un an în care societăţile în care dumneavoastră vă desfăşuraţi viaţa 
profesională şi-au demonstrat încă o dată maturitatea, înțelepciunea şi reziliența, au arătat că au 
capacitatea de a se adapta, au căutat portiţe pentru a se redefini şi a se dezvolta. 
Cooperativele noastre au încercat deja să-şi extindă aria tradiţională a afacerilor inclusiv prin 
atragerea de noi cooperatori de profesii variate, rezultând o ofertă diversificată în domenii 
precum optica medicală, serviciile profesionale de testare şi analize tehnice, industria 
ospitalităţii şi altele. 
Pe lângă forţa de muncă pe care am reuşit să o menţinem în limite satisfăcătoare sunt de 
apreciat şi cifrele care marchează volumul activităţilor de producţie din prima parte a anului, 
reflectate în cifra de afaceri netă, producţia vândută, inclusiv livrări intracomunitare şi, în cele 
din urmă, în rezultatul net şi activul patrimonial. Astfel, cu toate dificultăţile întâmpinate, au 
înregistrat creşteri, nu uriaşe, dar sănătoase, destul de multe societăţi cooperative, care au 
demonstrat, efectiv, că se poate. 
În actualul context naţional şi internațional, trebuie să fim capabili să oferim răspunsuri viabile 
și inspirate pentru transformările care au loc în fiecare clipă. Să avem capacitatea de a 
fructifica oportunitățile apărute și de a ne adapta la noile realități, astfel încât sectorul 
cooperaţiei meşteşugăreşti şi fiecare membru al său în parte să fie mai puternici. 
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Perioada următoare nu va fi deloc uşoară, va fi nevoie de multă muncă, dar lucrând cot la cot, 
vom reuși să construim împreună. Multiplele crize pe care le traversăm ne-au arătat că este 
nevoie de flexibilitate şi de eforturi susținute pentru a ne consolida capacitatea de reacție și de 
a ne îmbunătăţi instrumentele pe care le utilizăm. Consolidarea economică a societăţilor 
cooperative rămâne la fel de importantă. 
Dacă este să ne dovedim pragmatici, sunt multe lucruri care nu ar trebui neglijate. Să ne 
îndreptăm privirea către tranziţia verde, să facem un salt în lumea digitală, să nu uităm de 
inovare şi, poate nu în ultimul rând, să adaptăm lanţurile de aprovizionare şi să creştem 
calitatea serviciilor oferite, dezvoltând activitatea de export şi câştigând respectul clienţilor. 
Şi, chiar dacă trebuie să fim mereu „cu arma la picior”, pentru că cei care scriu proiecte de 
programe de finanţare, în ultima vreme se fac că uită de societăţile cooperative şi de Legea nr. 
1/2005, acesta nu este un motiv care să facă abordarea mai puţin curajoasă de către noi a 
acestor oportunităţi. Pentru că ar putea fi de un real ajutor în consolidarea rezilienței și 
competitivităţii societăţilor noastre. 
Doresc să vă mulțumesc pentru că ne-aţi fost alături și în acest an. În permanență v-am ştiut 
aproape şi am simţit că suntem o familie în adevăratul înţeles al cuvântului. Contăm în 
continuare pe sprijinul și cooperarea dumneavoastră. 
Sunt încrezătoare că, în pofida vremurilor instabile și solicitante pe care le trăim, profitând de 
dinamica actuală vom reuși să mergem mai departe pe drumul dezvoltării, solidarităţii şi al 
spiritului antreprenorial, către un viitor sustenabil şi către progres. 
Anul 2023 ne bate la ușă. Să îl primim cu speranță, cu inima deschisă și cu încrederea că va 
aduce noi reuşite şi că toate eforturile noastre vor însemna bucuria de a ne regăsi, cu adevărat, 
în normalitate. 
După cum se cunoaşte şi fiindcă situaţia generală a permis-o, am reluat, de curând, în formă 
fizică, şi reuniunile noastre statutare. Aștept cu încredere noul an, aștept să continuăm tot ce 
am început împreună, cu aceeași determinare și bunăvoință ca şi până acum! Să fim mai buni 
și să privim înainte cu încredere, către drumul din fața noastră şi spre cât mai multe împliniri. 
Suntem alături de dumneavoastră ca şi până acum. Să privim către viitor cu încredere şi să nu 
uităm că împreună suntem puternici! Să rămânem uniţi şi în anul ce vine, pentru că am 
demonstrat că, laolaltă, suntem o forţă şi răzbim. 
În noul an, vă doresc să fiți plini de optimism, să aveți parte de rezultate remarcabile și să 
culegeţi roadele în urma eforturilor dumneavoastră! Să aveţi energie, forță și voință de a 
realiza productivitate economică. 
Vă doresc, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, tuturor celor dragi, sărbători cu bucurie 
şi un An Nou 2023 mai pașnic, mai bun și mai prosper, cu sănătate, putere de muncă, 
inspiraţie, oportunităţi şi realizări frumoase! 
Sărbători Fericite și La mulți ani! 
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