Mesajul de Anul Nou 2021
al Președintelui UCECOM
Stimați cooperatori meșteșugari,
Ne pregătim să întoarcem ultimele file ale anului 2020 în condiții ieşite din
comun. Pandemia de COVID-19 care ne-a afectat și pe noi, ne obligă să petrecem
tradiționalele sărbători de iarnă în alte feluri decât cele cu care eram obișnuiţi.
În acest an, am avut de suportat cu toții consecințele crizei sanitare și măsurile
fără precedent menite să prevină sau să limiteze răspândirea noului coronavirus, fiind
nevoiți să renunțăm la o viață normală pentru a proteja sănătatea proprie şi a celorlalţi.
Încă de la începutul pandemiei am păstrat o anumită distanțare fizică, iar
restricțiile specifice situației actuale ne-au forţat să interacționăm preponderent prin
mijloacele de comunicare la distanță. Și totuși, chiar şi în aceste condiţii, s-a dovedit
că pandemia nu poate constitui o barieră de netrecut pentru a ne continua activităţile
cotidiene, chiar şi la un nivel mai redus, de a ne sfătui între noi, de a ne informa
reciproc şi de a lua hotărâri care privesc aspectele de interes comun.
Ne-am confruntat în ultimele luni cu un scenariu complet nou, cu o perioadă de
cumpănă, de grele încercări nu numai pentru noi și cei dragi, ci și pentru entitățile
cooperatiste în care se află locurile noastre de muncă. Cu toate acestea, în pofida
închiderii temporare a unor unități în contextul restricțiilor impuse de starea de urgență
sau de alertă, precum și a altor fenomene negative care au afectat profund societățile
noastre, prin eforturi susținute am reușit să menținem, cel puţin până în prezent,
activitatea economică la cote rezonabile.
Iar crezul nostru este la fel de actual ca întotdeauna: cooperația există și rezistă,
chiar și în vremuri de restriște, și nevoia reală de cooperaţie a societăţii moderne
continuă să fie vizibilă. Pe de altă parte, statutul cooperativelor, axate pe valori și
principii proprii, este recunoscut ca atare și de partenerii noștri de afaceri.
Suntem în aşteptarea reconfirmării noastre ca membri ai Consiliului Economic
şi Social din partea societăţii civile ceea ce ne va face în continuare o voce respectată
în organismele de dialog social.
În spiritul responsabilității și al solidarității specifice pe care le cultivăm în mod
tradiţional şi identitar, marea familie cooperatistă a reușit să găsească, în cele mai
multe cazuri soluții viabile care să-i permită adaptarea la contextul pandemic actual.

Este un prilej de reflecţie pentru oameni și instituții de pe toate meridianele lumii, în
ceea ce priveşte valențele incontestabile ale cooperării.
Cu toate vicisitudinile aduse de pandemia COVID-19, anul 2020 este pe cale de
a se încheia. Cu siguranță, şi în Noul An ne vom izbi de noi oprelişti şi provocări, dar
împreună, cu energie și responsabilitate, vom reuși să ne apropiem, cu fiecare zi, de o
revenire la vremuri normale.
Drumul care ne stă în faţă nu va fi ușor, ci mai degrabă presărat cu incertitudini.
Dar trebuie să perseverăm în efortul de a căuta şi a găsi noi oportunități validate de
piață, astfel încât unitățile noastre să reprezinte într-adevăr, nu doar nişte numere pe
hârtie, ci un segment semnificativ dintr-o economie modernă, incluzivă și rezilientă.
Vremurile dificile reclamă decizii dificile menite să ofere șanse mai bune pentru
viitor. Tocmai aceste circumstanțe fără precedent pot reprezenta momentul propice al
unui nou impuls pentru proiecte ambițioase și de lungă durată care să contribuie la
consolidarea patrimoniului cooperatist și la adaptarea activităților noastre tradiționale
la noile cerințe ale societății informaționale, cu tendinţă marcată în mod clar şi apăsat
spre digitalizare.
În Noul An, sunt pe deplin convinsă că unitatea noastră va fi cea mai
importantă. Solidari și hotărâți, vom putea trece cu bine și peste această etapă grea a
vieții noastre, în spiritul valorilor care ne definesc și al identității noastre comune.
Vom petrece sărbătorile de iarnă din acest an în condiții deosebite, întrucât va fi
extrem de important să respectăm precauțiile impuse de valurile succesive ale
pandemiei. Tocmai de aceea este necesar să înțelegem şi să acceptăm distanțarea fizică
drept cea mai înțeleaptă cale de a-i proteja pe cei dragi şi de a gestiona o situație
extrem de complicată. Protejarea vieţilor trebuie să fie mai presus de orice, chiar dacă
aşteptăm zile de relaxare și de bucurie!
Vă doresc Dumneavoastră și familiilor Dumneavoastră, multă sănătate, fericire,
și încredere în viitor. Mesajul meu de speranță pornește de la convingerea că,
împreună, vom reuși să depășim această perioadă complicată, îmbrăţişând toate ideile
bune care pot fi puse în practică.
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
SEVASTIȚA GRIGORESCU,
Președintele UCECOM

