Valentin Pãunescu, ziarist al þinutei
intelectuale ºi al demnitãþii morale
Valeriu Râpeanu
Anul 1990 a rãmas în istoria presei
româneºti ca unul al exploziei publicaþiilor cotidiene, sãptãmânale, lunare sau
cu o periodicitate aproximativã.
Consecutiv evenimentelor de la sfârºitul
lunii decembrie 1989, o frenezie ziaristicã pusese stãpânire pe întreaga þarã:
oameni încercaþi pe tãrâmul presei ºi talente care se afirmau, ca ºi veleitari vechi
ºi noi dãdeau peisajului nostru publicistic o configuraþie cum nici cei mai în
vârstã din potenþialii cititori nu mai
cunoscuserã. Unele ziare apãreau ca sã
disparã, altele dispãreau pentru cã nu ar
fi trebuit sã aparã. Puþine au rezistat timpului.

Când la începutul lunii decembrie
1990 a apãrut "Curierul Naþional" aducând aminte prin titlu de perioada
pionieratului presei româneºti legatã de
numele lui Eliade Rãdulescu - cotidianul
se înscria pe o linie care unora nu li se
pãrea prea dãtãtoare de viaþã lungã.

Ziarul nu voia sã adauge încã o notã pe
portativul strident al demascãrilor, nu
voia sã intre în sarabanda urii ce se
dezlãnþuia, nu voia sã înteþeascã pãlãlaia
dezbinãrii. Voia sã fie unul din glasurile
cetãþeanului. Sã-l informeze, nu sã-l dezinformeze, sã-l asculte ºi nu sã-l manipuleze. Sã susþinã cãile noii economii
româneºti în care iniþiativa privatã sã-ºi
facã o cale sãnãtoasã prin abolirea
monopolului statal. ªi a reuºit. Cititorii
au simþit cã patima politicã nu avea ce
cãuta în coloanele ziarului, cã interesele
de taraf - ca sã folosim o expresie a lui
Caragiale - de cumetrii sunt departe de
obiectivele noii publicaþii. Sigur cã
aceastã þinutã - în care trivialitatea,
obscenitatea, scormonirea instinctelor
lubrice erau absente - s-a datorat echipei
redacþionale care a pus temeliile acestei
construcþii ºi care acum se aflã în posturi
de rãspundere fie în presã, fie în instituþii publice sau private.
Suntem mâhniþi cã la aceastã aniversare nu se aflã printre noi Valentin
Pãunescu, cel care timp de aproape treisprezece ani a condus "Curierul Naþional"
ºi a vegheat prin scrisul sãu, prin direcþia
imprimatã, ca publicaþia sã nu se abatã
de la independenþa afirmatã de la bun
început, sã fie într-un continuu dialog cu
cetãþeanul, sã-i fie aproape într-o tranziþie care celor mai mulþi nu le aducea
doar bucurii, ci griji ºi necazuri. Tot
Valentin Pãunescu a fost acela care a
imprimat þinuta intelectualã a ziarului.
Într-o vreme a apostaziilor, a lepãdãrilor
profitabile de reperele culturale
româneºti, de valorile noastre perene, el
a deschis paginile "Curierului Naþional"
acelor intelectuali care au avut credinþa
cã o culturã nu se poate dezvolta prin
ponegrire ºi defãimare, ci printr-un spirit
critic constructiv care, privind lucid trecutul apropiat sau îndepãrtat, fructificã
tot ce este valoros, tot ceea ce s-a spus
esenþial despre om ºi societate ºi în

Poate cã a sosit vremea sã vã povestesc cum am ajuns, la finele anului
1991, sã mã angajez la "Curierul
Naþional" - sunã ca o povestire de Jaroslav
Hasek ºi cam aºa s-au ºi petrecut
lucrurile.
Eram foarte bun prieten cu scriitorul
Chiril Tricolici ºi se întâmpla cã omul
avea o colecþie de antichitãþi, printre
care ºi câteva scaune ºi-o masã din secolul al XIX-lea. ªi mai avea ºi adresa
unui restaurator care, doar el ºi nimeni
altul, avea ºtiinþa ºi îngãduinþa sã repare
garnitura, dacã ceva se strica. Cum unul
dintre scaune s-a rupt, tipul a fost convocat ºi a venit cu sculele împachetate întrun numãr din "Curierul Naþional".
Tricolici l-a luat, l-a netezit ºi l-a citit - era
primul numãr al noii publicaþii care îi cãdea
în mâini. La pagina
a 2-a - tot ziarul
avea doar 4 pagini era un anunþ: angajãm redactor
secþia economicã.

Eugen Ovidiu Chirovici

acelaºi timp sã evidenþieze ceea ce generaþiile care se afirmã aduc nou în contextul spiritual românesc ºi universal. Nu
putem cita aici, din lipsa spaþiului,
numele proeminente ale culturii
româneºti care au ilustrat paginile
"Curierului Naþional", nici ale cãrþilor de
istorie, prozã, poezie, memorialisticã,
reconstituiri, monografii, care s-au bucurat de comentarii critice, nici persona-

litãþile istoriei ºi vieþii noastre culturale
ºi politice care au fost omagiate aici. Sunt
multe, foarte multe.
Acum, la 22 de ani de la apariþie, aº
vrea sã aduc un cuvânt de recunoºtinþã
directorului fondator, celui care s-a identificat ºi s-a jertfit luptând cu o boalã
necruþãtoare pentru a imprima
"Curierului Naþional" þinutã intelectualã
ºi demnitate moralã: Valentin Pãunescu.

"Curierul Naþional": un ziar nãscut sã susþinã economia de piaþã
Se împlinesc, astãzi, 22 ani. Acum 22
de ani, într-o zi de decembrie, "Curierul
Naþional" apãrea pe piaþã cu analize, cu
reportaje, cu anchete, cu interviuri având
în prim-plan nevoia cardinalã a României
de a avea o economie de piaþã eficientã ºi,
mai cu seamã, competitivã. Aºa arãta
primul numãr. Aºa au fost numerele ce
au urmat. Redacþia mi-a cerut un mesaj
pentru aceastã aniversare. Am acceptat.
Dorindu-i "Curierului Naþional" încã
mulþi ani de viaþã, din poziþia mea de jurnalist care a fãcut parte din echipa ce
pornea la drum la 5 decembrie 1990, pun
punct aici urãrilor ºi trec la analizã.
Pornind de la o idee pe care, atunci, în
decembrie 1990, echipa care lansa pe
piaþã noul ziar a avut-o ca motto: "Politica
economicã nu se face în vid. Ea se face
într-o þarã concretã, cu probleme concrete ºi cu soluþii ce nu se pot întemeia
nici pe reþete ºi nici pe tipare". Cu aceastã
idee pleca la drum "Curierul Naþional" în
decembrie 1990. Cu ideea unei politici
economice fãcute cu faþa la realitatea vie
a þãrii, la viaþa de zi cu zi a întregii populaþii.
Erau timpuri grele, în care nu aveam
de ales, în þara noastrã concretã, cu
economia noastrã de asemenea concretã,
între bine ºi rãu. Aveam de ales între rãu
ºi mai puþin rãu. ªi opþiunea a fost, normal, pentru mai puþin rãu în împrejurãri
în care România era nevoitã sã-ºi structureze politica economicã în contextul
unui permanent conflict de obiective.
Fundamentale fiind douã tipuri de constrângeri, unele interne, altele externe,
de care nu am putut sã facem nici o clipã
abstracþie.
Þara era împovãratã, atunci, cu
obiective dintre cele mai grele, ce
urmãreau asigurarea stabilizãrii macroeconomice ºi în special temperarea efectului inflaþionist corectiv al liberalizãrii
preþurilor. Analizele noastre, ale celor de
la "Curierul Naþional" din acei ani tumultuoºi, de început de nouã istorie, arãtau
cã populaþia începea sã se teamã cu deosebire de inflaþie. Mai mult decât de boli,

Un scaun rupt ºi
niºte prieteni pe
viaþã

de ºomaj ori de recesiune. Guvernele din inflaþiei. Ani ºi ani, inflaþia mare s-a
anii '90 erau sensibile la acest tip de dovedit a fi pentru ele o resursã de profit.
emoþie popularã. Motiv ce le-a fãcut de De profit murdar, fireºte. Cauza? Un
multe ori, în acei ani, sã recurgã la efect psihologic pervers, produs pe fonîngheþãri de preþuri. Mãsurã catastrofalã dul strangulãrii concurenþei.
pentru economie. De câte ori a fost apli"Curierul Naþional" nota, atunci, cã
catã, fãrã excepþie, s-a închis o ranã în rãzboiul cu preþurile va fi eficient numai
locul cãreia au fost deschise altele, mult dacã va fi dus în condiþiile pieþei libere,
mai dureroase. Cu atât mai mult cu cât,
concurenþiale. Pentru ca profitul
de fiecare datã, au fost rupte
sã nu mai fie scos din preþuri ce
preþurile de salarii. În sensul cã au
cresc anapoda, ci dintr-un
fost blocate preþurile în timp ce
volum tot mai mare de mãrsalariile
erau
indexate.
furi comercializate pe piaþã.
Economia continua sã producã
Oferta în creºtere fiind cel
inflaþie, dar mãtura politicã
mai sigur remediu îmlucra de zor ca s-o ascundã sub
potriva inflaþiei. ªi preciza:
preº. Inflaþia repri"Pe piaþa noastrã, cât timp
matã s-a dovedit însã
nu vor interveni reglãri
mai
periculoasã
fireºti între cerere ºi
decât inflaþia fãþiºã.
ofertã, soluþia va fi
Pânã la urmã,
folosirea
politicii
gunoiul nu mai
monetare
pentru
încãpea sub preº ºi Adrian Vasilescu
ajustarea
cererii
preþurile explodau.
interne."
Rezultatul: o inflaþie ºi mai mare. An de
Un adevãr se reliefa tot mai puternic
an. În '93 s-a atins vârful: o ratã anualã de
în paginile "Curierului Naþional", acela
300 la sutã. Apoi au scãzut, au urcat, au
cã România avea nevoie nu de orice fel
scãzut ºi iar au urcat.
de PIB, ci de unul performant, cu o strucAcum suntem în 2012 ºi nu mai
turã nouã, cu valori adãugate care sã
înghite nimeni minciuni de tipul îngheexprime competitivitate, profit, oriþãrii preþurilor. ªtim bine cã sugrumarea
entare spre piaþã. Ca sã nu adãugãm PIB
unor preþuri ne-ar aduce, pe piaþa interfãrã sã adãugãm ºi bunãstare. Un perinã, restrângeri ºi mai mari ale ofertei de
col real atât timp cât trenul restrucbunuri ºi servicii. Aºa cã în niciun caz
turãrii economiei înregistra mari
soluþia optimã, în prezent, nu poate fi o
întârzieri. Tranziþia era în toi. Tranziþia
blocadã
administrativã
împotriva
de la plan la piaþã. Dar preþul era mare:
inflaþiei. Dar nici atunci nu asta era împrumuturi externe, importuri de
soluþia optimã. Trebuia sã ne lovim însã capital fix, de bunuri de consum,
de bârna de sus ca sã fim atenþi la cea de ruperea echilibrului balanþei contului
jos. Cãci inflaþia, azi, e jos, în jur de 5 la curent. "Curierul Naþional" nu se lãsa insutã pe an.
timidat de efervescenþa tranziþiei, subDar preþurile erau mincinoase nu liniind cã numai restructurarea ne poanumai când erau îngheþate administra- te aduce o creºtere bazatã pe eficienþã
tiv. Minciuni erau exprimate ºi prin
economicã, pe performanþe, în aºa fel înscumpiri exagerate. Multe companii, cu cât sã regãsim în PIB productivitate ºi
deosebire cele monopoliste, nu s-au dat competitivitate într-o mai mare mãsurã
înapoi, în anii '90, cum nu se dau înapoi decât consumuri suplimentare de
nici astãzi, sã profite de conjunctura
resurse materiale, financiare ºi de forþã
creºterii preþurilor la utilitãþi, la luminã,
de muncã.
la cãldurã, turnând astfel gaz peste focul
Treptat însã, am vãzut cu ochii

noºtri cum creºte consumul. Magazinele
erau luate cu asalt. Semn de bunã
vestire… într-o þarã în care se fabricau
puþine produse competitive. Prea puþini
erau cei ce se mai gândeau cã România
avea nevoie de un alt stil de evaluare a
rezultatelor din economie, care sã punã
capãt iluziei cã întreprinderile neperformante au piaþã. Pentru cã, în condiþiile
în care persista tendinþa de amânare a
restructurãrii, aceastã iluzie devenea justificarea cã aceste întreprinderi - mã
refer la cele din proprietatea statului - sã
producã. Adicã sã-ºi menþinã personalul,
sã-ºi pãstreze schemele manageriale
hipertrofiate, sã primeascã credite ºi... sã
dea impresie cã reformele mai pot fi
amânate. Deºi nu mai puteau fi amânate.
Dupã ce România bãtuse pasul pe loc
în toþi anii de dupã 22 decembrie '89,
þara se schimbase mult. Erau puse bazele
unor instituþii noi, de piaþã, care sã ne
asigure racordarea la mersul lumii.
Asistam la stabilizãri în economie,
însoþite de înnoirea comportamentului
multor companii ºi multor salariaþi.
Apãreau chiar dovezi de organizare cu
faþa la piaþã a producþiei de bunuri ºi de
servicii, de stimulare a câtorva locomotive, ce s-au arãtat gata sã-ºi grãbeascã
înaintarea ºi, apoi, sã tragã dupã ele
economia. Era un început, cu bune ºi cu
rele. "Curierul Naþional", departe de a fi
un simplu cronicar al acelor vremuri noi,
venea cu analize menite sã aducã în
prim-plan nu ce se fãcuse deja, ci mult
mai mult: ce mai era de fãcut.
Dupã ce noi, cei care am pornit
"Curierul Naþional", la începutul anilor
'90, am plecat, a venit altã echipã. Apoi
alta. ªi alta. ªtafeta generaþiilor. Presa
scrisã a primit însã câteva puternice lovituri de ºoc ale noilor timpuri. "Curierul
Naþional" n-a fost ocolit. Eu însã nu cred
cã presa scrisã ºi-a încheiat misiunea.
Lupta cu timpul ºi cu cei care nu înþeleg
exact mesajele timpului e însã durã, va fi
ºi mai durã ºi nu va fi uºor sã fie
câºtigatã. Va fi însã câºtigatã.

Au urmat vreo douã luni în care m-a
bãtut continuu la cap, dupã ce, fãrã sã-mi
spunã, vorbise la telefon cu Valentin
Pãunescu.
Tocmai publicasem douã romane
foarte bine vândute ºi, sincer, nu aveam
nici un chef sã-mi pãrãsesc serviciul
comod de director economic la Editura
Muzicalã a Uniunii Compozitorilor,
unde ajunsesem de vreo câteva luni la
recomandarea mãtuºii mele, Cornelia
Tautu. Dorinþa mea era sã scriu literaturã; se ºtia cã jurnalismul este arsenic
pentru scriitori: moarte lentã, dar sigurã.
În cele din urmã, sãtul fiind de ritualul zilnic al bãtãilor de cap, m-am dus la
redacþia din Strada Ministerului nr.2-4 ºi
l-am cunoscut pe Valentin Pãunescu,
descoperind cu ocazia aceea cã fusese
bun prieten cu unchiul meu, George
Radu Chirovici. L-am cunoscut ºi pe
Adrian Vasilescu, cel care, în cazul unei
angajãri, urma sã-mi fie ºef. Amândoi
mi-au plãcut mult ºi m-au primit extrem
de prieteneºte.
Adrian mi-a "comandat" douã articole - nu-mi amintesc subiectele, unul
cred cã era despre rata inflaþiei - ºi mi-a
dat o sãptãmânã sã le scriu. Le-am adus
bãtute la maºina mea de scris "Continental" dupã doar douã zile. Le-a citit,
i-au plãcut ºi am mers împreunã la
Valentin. Peste încã o zi eram angajat, cu
o leafã dublã comparativ cu cea de la
Editura Muzicalã. ªi aºa am ajuns gazetar
la "Curierul Naþional", fãrã sã-mi treacã
prin minte cã urma sã rãmân în grupul
respectiv de presã unsprezece ani.
Cred cã anii '90 au fost pentru
gazetãrie unii dintre cei mai buni din
istoria României. Considerentele economice nu erau atât de presante ca
astãzi, libertatea abia cuceritã în decembrie '89 era pãstratã ca un lucru sacru ºi
cenzura (ºi autocenzura) erau ca ºi inexistente. Erau o mulþime de stângãcii, de
naivitãþi ºi de amatorisme, dar în schimb
lipsea noroiul lipicios care astãzi ne
ajunge tuturor pânã la nãri. Lipseau în
mare mãsurã ºi orgoliile ºi vedetismul,
pentru cã mass-media însemnau atunci
ziarele ºi nu televiziunea sau radioul,
adicã fabricile de starlete de unicã folosinþã.
Iar oamenii din fruntea ziarului Valentin Pãunescu, Adrian Vasilescu,
Marius Petreanu - citiserã destule cãrþi
pentru a propaga în jurul lor o atmosferã
decentã ºi intelectualã. Deºi mereu am
avut oferte mai bune - salariile erau sub
media presei, în pofida legendelor - am
preferat sã rãmân tocmai pentru aceastã
atmosferã. Iar când am plecat de la
"Curierul Naþional", am plecat din presã.
Cred cã un fenomen gen "Curierul
Naþional" din acei ani apare doar o datã
într-un secol, atunci când totul sare în
aer ºi totul trebuie reconstruit. Am avut
ºansa sã mã nimeresc pe-acolo ºi bucuria
sã-mi fac niºte prieteni pe viaþã.

"La mulþi ani" Curierului Naþional!

Suntem ºi vom fi aici pentru oamenii de afaceri!
Acum 22 de ani, pe 5 decembrie se nãºtea primul ziar privat de dupã Revoluþie.
Misiunea noastrã a fost, de la primul numãr ºi pânã acum, când am apãrut în peste
6.300 de ediþii, sã informãm corect ºi rapid cititorii noºtri. Nu este singura noastrã
misiune, pentru cã ziarul Curierul Naþional a ales sã fie un cotidian de business alãturi de oamenii de afaceri din România.
Într-o lume aflatã în schimbãri profunde, cotidianul nostru este atent la toate
evenimentele relevante din România ºi din lume ºi le aduce la cunoºtinþã cititorilor
pentru a fi înþelese ºi folosite în deciziile de business. Într-un climat de business în
care cel mai folosit cuvânt este "crizã", întreprinzãtorii au nevoie de informaþii rapide, coerente ºi complete pentru a înþelege ce se întâmplã în economie ºi cum trebuie
sã reacþioneze. Într-un mediu de afaceri în care rolul statului este din ce în ce mai
mare, firmele ºi patronatele trebuie sã ºtie ce le aºteaptã ºi cum sã reacþioneze astfel încât dialogul social sã fie desfãºurat în adevãrata lui dimensiune.
Curierul Naþional este partener oficial al Alianþei Confederaþiilor Patronale din
România pentru cã este alãturi de întreprinzãtorii români din toate domeniile de
activitate ºi din toatã þara.
Curierul Naþional vã mulþumeºte pentru mesajele trimise în aceastã zi
aniversarã!
Ovidiu Ilisei - Preºedinte UGIR, Filiala Suceava
La aniversarea celor 22 ani de activitate, vã felicit pentru
profesionalism ºi vã doresc sã pãstraþi linia cu care aþi debutat ºi continuat acest proiect de presã! Cu un format echilibrat ce se distinge printr-o abordare amplã a fenomenului
socio-economic, Curierul Naþional a fost, ºi sperãm noi va fi

în continuare, partenerul de încredere întru promovarea
activitãþii organizaþiilor patronale, certitudinea cã mesajul
nostru va fi transmis mai departe cu profesionalism.
Mulþumim echipei redacþionale ºi fie sã ajungem sã sãrbãtorim cât mai multe aniversãri, împreunã!

Ramona Nicula - Preºedinte UGIR - Filiala Arad
La ceas de aniversare a 22 de
ani de existenþã, Filiala Arad-UGIR
este alãturi de d-voastrã ºi vã
doreºte ani prosperi în continuare, sã rãmâneþi la fel de
obiectivi ºi echilibraþi, sã aveþi
aceeaºi atitudine imparþialã, ceea
ce este o trãsãturã fundamentalã
a unui ziar. Ne bucurãm cã sunteþi
aproape de noi, în calitatea d-voastrã de partener oficial al organizaþiilor patronale din România
deoarece ne sprijiniþi prin publicarea în ziarul d-voastrã a intereselor mediilor de afaceri din
România care au ca scop
susþinerea companiilor ºi întreprinzãtorilor români.
Avem nevoie de o instituþie
media aºa cum este "Curierul
Naþional" pentru a ne putea promova ºi împlini scopurile ca ºi
organizaþie patronalã. Sunteþi singurul ziar din România care prin
articolele
sale
a
promovat
proiectele ºi activitatea UGIR în
vederea unirii tuturor forþelor
patronale din þara noastrã.
Deviza UGIR, aºa cum spunea
ºi
dl
Preºedinte
George
Constantin Pãunescu, este: "cei
care s-au ataºat cu mintea ca între-

prinzãtori, sã se alãture demersului pe care noi am decis sã îl
iniþiem, în sensul de a atrage toþi
întreprinzãtorii din þarã, de a
atrage toatã suflarea activitãþii
economice din România la aceastã
viaþã a confederaþiilor patronale".
Aþi câºtigat un top în editorialele româneºti pentru originalitatea jurnalisticã, obiectivitate
bazatã pe deontologia profesionalã a echipei ºi nu în ultimul
rând prin abordarea obiectivã a
realitãþii economice naþionale ºi
internaþionale, în aspectele ei sociale ºi politice. Se spune cã reputaþia este rezultatul a ceea ce
faci, a ceea ce spui ºi a ceea ce
spun alþii despre tine, iar
"Curierul Naþional" înseamnã
presã adevãratã, nu o idee despre
ea. Vã dorim sã aveþi un tiraj cât
mai mare ºi cât mai mulþi cititori,
pentru ca ziarul d-voastrã sã
rãmânã un reper pentru investitori, în mass-media româneascã.
Pentru toate acestea,
primiþi
admiraþia
noastrã
ºi
avem
încredere într-o colaborare fructuoasã ºi pe viitor între UGIR ºi
ziarul "Curierul Naþional"! La
mulþi ani!

Cristian Vlase - Preºedinte
UGIR Filiala Vrancea

Dorin Popa, Preºedinte
UGIR, Filiala Mureº

Stimatã redacþie a Curierului
Naþional, astãzi, când Curierul Naþional împlineºte 22 de ani de activitate, doresc sã vã salut cu cãldurã ºi sã
vã urez cele mai bune gânduri. Mã
bucur cã organizaþiile patronale vã au
ca partener media, deoarece aþi fost
mereu aproape de acþiunile noastre ºi
aþi transmis mereu mesajele noastre
cititorilor dumneavoastrã. Un asemenea parteneriat este necesar ºi benefic
în acelaºi timp pentru organizaþiile
patronale ºi în folosul societãþii totodatã, el permiþându-ne sã ne exprimãm ideile ºi sã facem publice acþiunile noastre.
La mulþi ani, Curierul Naþional!

Vã doresc viaþã lungã în continuare, cât mai multe ediþii în care sã
reflectaþi cu aceeaºi obiectivitate realitatea economicã naþionalã ºi internaþionalã, atât sub aspectul ei social,
dar ºi politic, ºi sã fiþi în continuare
alãturi de noi, patronatele, pentru promovarea în relaþiile economice a
liberei iniþiative ºi a principiului concurenþei loiale, cu scopul realizãrii în
România a unei economii de piaþã de
succes, puternice, a unei economii
reale cu capital majoritar privat.
La mulþi ani pentru cei 22 de ani
de activitate! La mulþi ani redacþiei,
cititorilor ºi colaboratorilor dumneavoastrã! Mult succes în continuare!

Virgil Marian ªerbãnescu Preºedinte UGIR, Filiala
Ialomiþa

Adrian Tudor Moroianu
Geamãn, Preºedinte Patronatul Difuzorilor de
Presã ºi UGIR Prahova

La mulþi ani, Curierul Naþional.
Mulþumim din suflet pentru cei
22 de ani în care aþi fost alãturi de noi
sprijinindu-ne în activitatea patronalã desfãºuratã în acest timp.
Dorim Curierului Naþional viaþã
lungã ºi împliniri.

La ceas aniversar, felicitãri pentru
harul ºi pasiunea cu care sprijiniþi
mediul de afaceri românesc. Realizãrile ºi împlinirile sã vã lumineze
nobila activitate. Frumuseþea ºi adevãrul sã vã împodobeascã sufletele. LA
MULÞI ANI FERICIÞI întregului colectiv redacþional.

Curierul Naþional a fost alãturi de UGIR la aniversarea a 20 de ani de la reînfiinþare

Cristian Hotoboc - Preºedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale
Paraclinice (PALMED) ºi al Federaþiei Alianþa pentru Sãnãtate din România
Curierul Naþional este una dintre primele publicaþii apãrute dupã revoluþia din 1989, care a reuºit sã
supravieþuiascã ºi sã rãmânã echidistantã în abordare, indiferent de presiunile existente din partea formaþiunilor politice. Totodatã, ziarul dumneavoastrã a acordat întotdeauna atenþia cuvenitã tuturor ONG-urilor
existente în România ºi vã mulþumim pentru acest lucru.
Alianþa pentru Sãnãtate din România este o organizaþie nonguvernamentalã ce acþioneazã pentru
crearea unui climat propice asigurãrii unei asistenþe medicale centrate cu adevãrat pe nevoile fiecãrui
cetãþean. Alianþa pentru Sãnãtate din România, în calitate de reprezentant al principalelor categorii de participanþi - pacienþi ºi furnizori de servicii medicale - din cadrul sistemului de sãnãtate, a fost constituitã din
necesitatea realizãrii ºi implementãrii unor mãsuri pentru atenuarea degradãrii progresive a sistemului de
sãnãtate din România. Pentru prima datã, pacienþii, medicii, farmaciºtii ºi toþi ceilalþi profesioniºti implicaþi în sistemul de sãnãtate ºi în sistemul social lucreazã împreunã pentru promovarea ºi respectarea drepturilor pacienþilor. Aceºtia construiesc un cadru propice pentru argumentarea în faþa autoritãþilor publice
responsabile ºi a factorilor politici, în vederea schimbãrii cadrului legislativ în conformitate cu realitãþile
ºi nevoile pacienþilor.
Fãrã ajutorul dumneavoastrã, noi nu ne-am fi putut exprima punctele de vedere ºi vã mulþumim pentru
colaborare ºi vã dorim un cãlduros La mulþi ani!

Liviu Simion - Preºedinte UGIR Bucureºti
Curierul Naþional împlineºte astãzi 22 de ani de existenþã postdecembristã, o existenþã de care astãzi este legatã
ºi miºcarea patronalã din România. Ca partener oficial, Curierul Naþional a devenit în ultimii ani portavocea
patronalã, sprijinul de care aceasta din urmã avea nevoie în societatea româneascã. Reflectând împlinirile, dar ºi
nevoile, uneori stringent de luare de poziþie, a avut o importantã contribuþie la devenirea pe care astãzi antreprenorii o regãsesc în marea familie UGIR.
Ca preºedinte al filialei UGIR Bucureºti este o bucurie ºi o onoare sã pot menþiona strânsa legãturã ce existã între
cele douã organizaþii, între conducerile celor douã instituþii. Sprijinul constant prin expunerea punctelor de vedere
în legãturã cu diferitele iniþiative legislative care afecteazã activitatea antreprenorialã, precum ºi cea patronalã,
rezultatele pe care le-am obþinut le datorãm înþelegerii ºi modului de reliefare cãtre opinia publicã a frãmântãrilor
noastre de cãtre colectivul redacþional al Curierului Naþional. La ceas aniversar, urez Curierului Naþional ºi întregului sãu colectiv un cãlduros "La Mulþi Ani!"

Aurel Roman - Preºedinte
UGIR Cluj
La mulþi ani, Curierul Naþional!
UGIR filiala Cluj are deosebita
onoare sã ureze un cãlduros "La mulþi
ani!" ziarului Curierul Naþional.
Susþinãtorul miºcãrii patronale
din România, Curierul Naþional a
contribuit esenþial la dezvoltarea
acestei miºcãri în ultimii ani.
Curierul Naþional a ocrotit interesele
industriaºilor ºi ale industriei
naþionale, a promovat principiile
economiei de piaþã, interesele
economiei naþionale ºi ale statului de
drept. Acum, în 5 decembrie 2012,
ziarul ajunge la sãrbãtorirea impresionantei activitãþi de 22 de ani.
Dorim pe aceastã cale sã le mulþumim ºi sã felicitãm întreaga echipã
pentru profesionalismul de care dã
dovadã, pentru rolul esenþial pe care
l-au avut în dezvoltarea miºcãrii
patronale din România, susþinerea ºi
suportul acordat UGIR ºi pentru
întreaga activitate desfãºuratã pe
parcursul celor 20 de ani de existenþã.
Vã dorim mult succes în
proiectele viitoare ºi vã asigurãm de
deosebita apreciere pe care o avem
pentru dumneavoastrã. La cât mai
mulþi ani viitori de activitate!

Dan Matei Agathon Preºedinte Federaþia
Patronatelor din Turism ºi
Servicii (FPTS)
Curierul Naþional, singura publicaþie care apãrã constant, de 22 de
ani, mediul privat din România
Cu ocazia aniversãrii a 22 de ani
de activitate, felicit Curierul
Naþional pentru efortul constant
depus în apãrarea mediului privat
din România. Consider cã aceastã
publicaþie reprezintã cel mai de
nãdejde avocat al capitalismului
românesc pentru cã a susþinut
întotdeauna mãsurile economice ºi
legislative necesare dezvoltãrii
reale a României. Departe de
emoþii ºi de subiectivisme,
Curierul Naþional a fãcut scut în
jurul mãsurilor de reformã realã
din România, indiferent cât de
greu de înþeles erau pentru
moment, iar timpul a dovedit cã a
avut dreptate. Presa de valoare nu
se face sub imperiul senzaþiilor de
moment, iar Curierul Naþional ºi-a
asumat dificila sarcinã de a fi un
ochi care nu doarme niciodatã ºi
care nu iartã, ci spune adevãrul,
oricât de dureros ar fi.

