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Doamnelor și domnilor, organizatori și participanți,  

 

una dintre marile mele preocupări este bunăstarea materială și buna stare a 

tinerii generații pentru care aceste două noțiuni ar trebui să reprezinte 

normalitatea cotidiana. “Comunitate a Bună-Stării” a fost titlul manifestării 

organizate la Iași în urmă cu câteva zile, la care am participat. Între 6 și 8 iunie în 

vechea Capitală Culturală a Țării s-a discutat despre educația complementară, 

modul de viață echilibrat, angajarea tinerilor pe calea încrederii și a curajului în 

viitorul și în profesia lor, precum și despre integrarea familiei în procesul de 

învățământ în scopul definirii unui câmp educațional mai vast și mai nuanțat, pentru 

o școală românească cât mai creativă. Se dorește astfel formarea unui nucleu de 

dascăli-antrenori, pentru o viață sănătoasă și armonioasă, de la copil la vârstnic, s-

a pus accentul pe integrarea părinților și a bunicilor în procesul educațional alături 

de factorul pedagogic, pentru obținerea unui proces educațional și a unei școli de 

calitate.  

 

 Aceasta mi se pare normalitate cotidiană către care, indiferent cum o 

numim, tindem cu toții de-a lungul vieții noastre și pe care ne-o dorim pentru copii 

noștri. Preocuparea mea ca parlamentar privește implicarea factorului politic în 

facilitarea cadrului legislativ, deoarece prin legi juste, dar și prin efortul comun al 

nostru, al tuturor se pot crea locuri de muncă, se poate progresa în educația 

tinerilor, spre cultura și civism, se poate rezolva problema delicată a incluziunii 

sociale. Se poate face, astfel încă un pas pentru a atinge unul dintre felurile 

noastre comune, eradicarea sărăciei.  

 

 Cu regretul nesfârșit de a nu putea onora invitația dumneavoastră, vă urez 

success și vă rog să mă țineți la curent cu astfel de inițiative față de care mă simt 

foarte legată.  

 

        Deputat Cristina Nichita  

          14 iunie 2014 

 


