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Dragi cooperatori meșteșugari, 

 

Ne apropiem de finele anului 2021, al doilea consecutiv în care, din pricina 

pandemiei, suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea în condiții speciale, aşa încât 

până şi întâlnirile noastre tradiţionale s-au ţinut mai rar ori în format restrâns. 

Cu toate că suntem la capătul unui an extrem de dificil, iar viața noastră a fost 

schimbată radical de restricțiile igienico-sanitare fără precedent în istoria recentă, 

obstacolele mici şi mari ale timpului nostru nu ne pot împiedica să întâmpinăm cu 

bucurie Crăciunul, apropiatele sărbători de iarnă şi anul cel nou. Și, ceea ce este cel 

mai important, suntem împreună cel puțin în spirit, prin valorile comune pe care 

cooperatorii de pretutindeni le împărtășesc și care dau un sens profund și mai ales 

substanță activității noastre profesionale. 

Desigur, apropierea cumpenei dintre ani oferă fiecăruia dintre noi prilejul de a 

trece în revistă ceea ce a făcut sau ar fi putut face, dar mai ales ceea ce am putea 

realiza în viitorul apropiat sau în perspectivă imediată pentru societățile noastre și 

pentru membrii cooperatori. 

Situația de incertitudine este departe de a-și fi epuizat efectele, dovedindu-se un 

fenomen de durată și profund, determinând în continuare anumite rezerve privind 

evoluțiile economice viitoare. În plus, traversăm în prezent și o criză energetică 

puternică, iar creșterile fără precedent ale prețurilor la energie electrică, gaze naturale 

și carburanți au deja consecințe importante, deopotrivă asupra oamenilor și afacerilor 

pe care societătile noastre le conduc. Mulţi dintre colegi şi-au făcut deja calculele 

pentru primăvară şi acestea nu corespund deloc cu situaţia reală din producţie. Iar 

faptul că situaţia este şi la alţii nu ne poate încălzi prea mult. 

La o privire mai atentă, intuim că virusul corona s-a dovedit a fi, într-un fel, și un 

fin pedagog, întrucât a început să ne convingă că multe dintre activitățile noastre 

economice sunt sau trebuie supuse unor transformări, astfel încât să poată fi 

reinventate treptat, prin reorientare către resursele locale şi punând în continuare în 

centrul preocupărilor nevoile oamenilor și ale comunităților. 

Desprindem ultimele file din calendarul anului 2021 cu bucuria că exemplele de 

altruism și generozitate ale cooperatorilor nu au rămas fără ecou nici în acest an. Chiar 



și în aceste vremuri de restriște, am constatat că meșteșugarii asociați din cooperativele 

noastre au oferit exemple de solidaritate și de cooperare. 

Privim spre Noul An cu speranță și încrederea că vom trece cu bine peste 

numeroasele încercări care ne-au stat în faţă şi probabil o vor mai face. Reîntoarcerea 

la normalitatea care ne lipsește tuturor este tot mai aproape, dar depinde de respectarea 

cu strictețe a regulilor igienico-sanitare stabilite de autorităţi. 

În plus, noi, cooperatorii, avem deplina satisfacție de a oferi comunităților o sursă 

de inspirație, cu atât mai mult cu cât este greu de conceput ca depășirea crizei sanitare 

și creșterea competitivității să mai poată fi realizate fără asumarea unor valori inspirate 

din doctrina cooperatistă: cooperarea, dar şi solidaritatea, care o face pe prima dintre 

ele sustenabilă. 

Sentimentul de nesiguranţă indus de provocările care ne aşteaptă, dar și speranța 

că le vom face faţă se suprapun cu momentele feerice ale sărbătorilor de iarnă. Vor 

urma și clipe de răgaz, în care ne vom putea bucura de albul imaculat al fulgilor de 

nea, de cetina de brad și de oaspeți dragi. Vom putea culege bucurie în inimi și in 

suflete, pe care să o dăruim de Crăciun şi pe parcursul Noului An. 

Apropiatele sărbători, cu dulcele ecou al colindelor care reverberează în această 

perioadă în inimile noastre, reprezintă una dintre ocaziile cele mai plăcute pentru a 

mulțumi celor care ne-au fost alături în anul care se încheie, cooperatorilor 

meșteșugari din întreaga țară care, chiar și într-o perioadă extrem de complicată, au 

știut să rămână o comunitate respectată. 

Încheiem un an care ne-a adus multe schimbări în gândire şi acţiune. Se apropie 

un An Nou în care va trebui să construim temeinic, pentru ca speranța să devină 

realitate. Și o vom face împreună. 

Vă doresc Dumneavoastră și familiilor dvs., multă sănătate, fericire și viață 

lungă. Iar în anul ce stă să vină, să lăsăm bucuria și armonia să pătrundă în sufletele 

fiecăruia dintre noi, în casele și familiile noastre. 

CRĂCIUN FERICIT ȘI LA MULȚI ANI! 


