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Suntem la un sfârşit de an, 2014, care ne oferă şi prilejul unei vii şi parţiale
retrospective în viaţa asociației precum și a naţiunii române.
A fost un an plin de evenimente, pe care optimiştii îl socotesc bun, cu atât mai mult
cu cât românul a fost şi este întotdeauna însoţit de SPERANŢĂ.
Speranţa a încălzit şi sufletele celor care constituie un segment important din
populaţia României- PENSIONARII.
Statul Român, prin organele sale legitime, are permanent în atenţie problemele,
mai cu seamă sociale, ale acestei categorii, pornindu-se de la considerentul firesc al
contribuţiei pe care pensionarii şi-au adus-o la dezvoltarea şi evoluţia diverselor sectoare
ale economiei şi culturii naţionale, fiecare după pregătirea sa profesională.
Pe lângă organele statului implicate, un rol fundamental şi l-au asumat CASELE
DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR, acestea, intr-o colaborare fructiuoasă
cu Primăriile locale, stăruindu-se să realizeze o protecţie socială cât mai aproape de
nevoile acestei categorii, concomitent cu atragerea persoanelor de vârsta a treia către
acţiuni şi manifestări care să le împlinească cerinţele spirituale şi culturale. În acest scop
a fost amplificată conlucrarea cu parohiile din comunităţile omeneşti, mereu cu rezultate
notabile în plan moral şi educativ.
E de menţionat, în acest sens şi proiectul naţional, deblocat la nivel de unităţi
administrative judeţene şi locale al politicienilor de incluziuni sociale ale persoanelor
vârstnice şi pensionarilor, aceste politici raţionale avand drept scop atragerea şi
menţinerea pe o lungă durată de timp a acestora într-un ritm calm şi normal de viaţă şi
de iniţiativă, crescându-le astfel pofta de viaţă şi încrederea în propriile calităţi individuale.
De regulă, categoria socio-profesională a pensionarilor, a persoanelor vârstnice,
este model în respectarea legilor ţării, a achitării datoriilor de orice natură, dar mai ales de
a participa efectiv la împlinirea scopurilor socio-politice ale naţiunii din care ei fac parte.
Amintesc acest adevăr mai cu seamă că ne aflăm într-un an electoral, ba chiar în
momentul în care poporul român trebuie să-şi aleagă pentru următorii cinci ani un nou
PREŞEDINTE. Tocmai de aceea convins fiind că incluziunea socială a pensionarilor nu
este doar o acţiune populistă, ci una cu efecte benefice asupra conştiinţei individuale şi
a comportamentului social, îmi exprim convingerea că votul fiecăruia , atât ca drept
garantat de Constituţie , cât şi ca obligaţie cetăţenească, va avea efectul scontat dat de
importanţa alegerii PRIMULUI OM AL STATULUI , iar pensionarii noştri vor da măsura
întreagă a responsabilităţii lor civice .
În calitatea mea de Preşedinte al C.A.R.P.”Elena Cuza” din Bârlad, vă adresez urări
de bine, frumos şi sănătate, alături de încrederea noastră a tuturora în propăşirea
României, într-o Europă a păcii şi prosperităţii.
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