Suntem ºi vom fi aici pentru oamenii de afaceri!
Acum 22 ani, în 1990, apãrea pe piaþa media din România,
sub patronajul regretatului Valentin Pãunescu, primul cotidian
privat din þarã. Nume importante ale presei româneºti au consolidat ºi modelat Curierul Naþional, dovedindu-se a fi o importantã ºcoalã de presã de succes pentru mulþi dintre jurnaliºtii
de astãzi.
Gândit încã de la primul numãr ca o busolã pentru românii
confruntaþi cu tranziþia grea cãtre o economie capitalistã, a
reuºit cu excelenþã sã se menþinã ca un barometru ce reflectã
tendinþele ºi oportunitãþile mediului economic ºi financiar
actual, venind în sprijinul românilor, din ce în ce mai interesaþi de realitatea economicã naþionalã ºi internaþionalã, având
pagini specializate de mare interes, opinii, prognoze ºi comentarii, susþinute de analiºti economici ºi politici de excepþie.
Astãzi, la 22 de ani de viaþã, trecând cu succes toate
provocãrile, a devenit un instrument de business nelipsit din
viaþa economicã, financiarã ºi de business a tuturor celor ce
sunt în cãutare de informaþii de ultimã orã, obiective ºi de cali-

tate devenind astfel un consilier în ale cãrui pagini gãseºti drumul spre propriul succes în viaþa profesionalã.
Vã felicitãm ºi vã dorim mulþi ani buni, cu pagini pline,
citite de cât mai mulþi oameni interesaþi de urmele lãsate de
condeiele unor specialiºti de succes ce împreunã dau valoare ºi
construiesc paginile de istorie reunite sub tutela Curierul
Naþional!
Vã mulþumim în numele marii familii a CECCAR pentru
informaþiile de un profesionalism de excepþie pe care le
regãsim în agora economicã a României reflectatã cu excelenþã de paginile Curierului Naþional,
ºi reafirmãm cu aceastã ocazie dorinþa de a duce mai departe deosebit
de buna colaborare în sprijinul
interesului public pe care toþi, cu
onoare, îl servim!
Vã asigurãm de întreaga noastrã
consideraþie!

Ec. Daniela Vulcan Director General CECCAR
TIAD urmãreºte cu atenþie evoluþia economiei
româneºti, posibilitatea de dezvoltare a relaþiilor bilaterale, manifestãrile cu caracter
naþional ºi internaþional ce au loc
în România, climatul investiþional
ºi legislativ, elemente ºi indicatori
esenþiali pentru prezenþa investitorilor turci în România.
În Curierul Naþional, am gãsit,
de-a lungul timpului, informaþii

ºi documentare pertinente care pot ajuta în orientarea
oamenilor de afaceri pe piaþa româneascã. Am aprecia o
prezenþã permanentã a evoluþiei legislative, financiare
ºi a reglementãrilor în viziunea unor analiºti din domeniu.
Urãm Curierului Naþional sã sãrbãtoreascã de "n" ori
frumoasa vârstã de 22 ani ºi îi dorim câþi mai mulþi cititori care sã beneficieze de valoroasele informaþii prezentate la fiecare ediþie a Curierului Naþional.
La mulþi ani!

Ömer Süsli - Preºedintele TIAD ºi al Comisiei Zona Balcanicã
din cadrul Consiliului Mondial al Afacerilor Turceºti
Parafrazând folclorul contemporan, ,,SÃ
TRÃIÞI, CÃ TREBUIÞI". Sunteþi jurnalul în care regãsesc valoroase puncte de vedere ale unor oameni
avizaþi, informaþii certe, multã economie ºi foarte
puþinã politicã. Este jurnalul care nu pretinde cã
deþine adevãrul suprem, dar spune adevãrul.
Curierul Naþional este un vector de imagine ºi
promovare a mediului de afaceri, indiferent de domeniu, de mãrimea ºi apartenenþa capitalului, nu
neglijeazã socialul ºi este (cred eu) singura publi-

caþie care vine cu puncte de vedere documentate ºi
reale din atât de controversatul ºi ineficientul dialog social bi ºi tripartit. Pentru organizaþia noastrã
"Curierul Naþional" este pagina în care putem spune ce gândim despre politicile economice, agricole, fiscale ºi sociale ale guvernanþilor, este mijlocul
prin care transmitem mesajele ºi proiectele noastre. Curierul Naþional este un partener de nãdejde.
"LA MULÞI ANI", multe ediþii ºi un tiraj cât mai
mare.

Costel Olteanu - Preºedintele UNPCPR
Curierul Naþional, instrument nelipsit din
viaþa oamenilor de afaceri din România, sãrbãtoreºte astãzi 22 de ani de activitate. Reþeta
constanþei Curierului Naþional în peisajul presei economice scrise este simplã: consecvenþã,
profesionalism, seriozitate ºi, nu în ultimul
rând, pasiune. Asocierea cu miºcarea
patronalã din România a reprezentat un pas
important pentru ambele pãrþi: patronii au
primit un instrument de comunicare perfor-

mant, iar cotidianul confirmarea calitãþii.
Asociaþia "Romanian Bookmakers" este
onoratã sã transmitã un mesaj de felicitare
Curierului Naþional ºi urãri de viaþã lungã în
sprijinul activitãþii economice româneºti. Toþi
cei care au fãcut posibilã existenþa Curierului
Naþional ºi au contribuit la menþinerea standardului înalt trebuie sã fie mândri de ce-au realizat ºi meritã întreaga noastrã consideraþie.
La mulþi ani alãturi de noi!

Liviu-Petriºor Popovici - Preºedinte "Romanian Bookmakers"
Ca patronat ºi ca preºedinte al CES
vã doresc sã mai aveþi încã 50 de ani de
apariþie de acum încolo, iar
jurnaliºtilor sãnãtate ºi fericire. Sã fie
poate mai bine de la anul decât a fost
pânã acum. La mulþi ani!

La mulþi ani! Multã disciplinã ºi multã coeziune
în promovarea intereselor legitime ale membrilor.
Cred cã ºi în continuare se poate demonstra cã
miºcarea patronalã poate sã fie unitã, poate sã fie
coerentã ºi poate sã fie un partener loial celor cu
care poate sã colaboreze în continuare.

Florian Costache Preºedinte PNR ºi CES

Mihai Manoliu - Preºedinte CNPR
Curierul Naþional a reuºit în toþi aceºti ani sã îºi
consolideze un profil cu o personalitate inconfundabilã în media din România, iar ceea ce îl individualizeazã indubitabil este poziþionarea sa faþã de
problematica mediului de afaceri. Sunt multe publicaþii care vorbesc despre mediul de business, dar
numai Curierul Naþional o face din interiorul mediului de afaceri!

Laurenþiu Plosceanu Preºedintele ARACO
Miºcarea patronalã din România traprecum "Curierul Naþional" ºi o echipã care
verseazã o etapã de transformare care,
înþelege cerinþele unui mediu patronal în
raportatã la perioada dificilã economic ºi
continuã miºcare ºi transformare, este
social, este mai evidentã ºi mai necesarã ca
exact ceea ce trebuie.
niciodatã.
Felicitãri "Curierului Naþional" pentru
Mediul patronal are nevoie de atribute
înþelegerea ºi suportul dovedite în tot acest
noi care sã îi permitã sã facã faþã mai uºor
timp ºi La Mulþi Ani pentru frumoasa
la turbulenþe. În acest sens, fundamentul
aniversare!
asociativitãþii
este
reprezentat
de
Dorim sãnãtate, inspiraþie ºi succes ºi
încredere ºi comunicare.
echipei care, în fiecare zi, se îngrijeºte de
Or, nu se pot obþine sau exersa
calitatea ºi sustenabilitatea acestui
acestea fãrã o pârghie de comunicare Cristian Romeo Erbaºu - important cotidian!
eficientã ºi stabilã. De aceea, un ziar
La mulþi ani!
Preºedinte FPSC

Profesionalism ºi dedicaþie
În "peisajul" foarte bogat ºi extrem de "pestriþ" al presei româneºti, numai
câteva ziare au o þinutã profesionistã ridicatã, focalizatã în mod constructiv
pe elementele esenþiale ale societãþii. Fãrã nicio îndoialã, între aceste puþine
publicaþii, se numãrã ºi Curierul Naþional. În cei 22 de ani de existenþã,
Curierul Naþional ºi-a câºtigat - în rândul cititorilor avizaþi, interesaþi de problemele majore ale economiei - un statut aparte, bazat pe competenþã ridicatã. Un loc aparte în paginile Curierului Naþional l-au avut problemele complexe, multiple ºi dificile ale IMM-urilor. De aceea,
întreprinzãtorii constituie un segment major al cititorilor sãi permanenþi. Cele peste douã decenii de publicisticã fructuoasã ale Curierului Naþional ne prilejuiesc oportunitatea de a-i ura viaþã îndelungatã, dublatã
de acelaºi profesionalism ºi de aceeaºi dedicare pentru
promovarea intereselor majore ale economiei ºi societãþii româneºti.
La mulþi ani!

Ovidiu Nicolescu Preºedinte CNIPMMR

Curierul Naþional, inteligenþa ºi devotamentul
dedicate capitalismului românesc
Mã bucur sã celebrãm 22 de ani de
presã de calitate la Curierul Naþional,
un stindard al apãrãrii valorilor
democraþiei ºi economiei de piaþã ºi în
perioadele bune, ºi în perioadele grele.
E uºor sã aperi capitalismul românesc când acesta e pe val, e un sacrificiu sã o faci pe timp de crizã. Curierul
Naþional ºi-a asumat acest rol, uneori
ingrat, de a le reaminti tuturor cã nu
existã democraþie fãrã capitalism ºi cã
mediul privat este principalul motor
de creºtere economicã ºi de dezvoltare
a unei societãþi.
ªtiu cã nu le-a fost uºor
jurnaliºtilor de aici ºi tocmai de aceea
meritele lor sunt cu atât mai mari. În
timp ce alþii aleargã dupã ºtiri mondene ºi dupã senzaþii tari, jurnaliºtii de
la Curierul Naþional ºi conducerea
acestei publicaþii au luptat pentru
informaþii de calitate, greu de obþinut,
ºi mai greu de scris, dar singurele care

rãmân ºi care
au valoare. Îi
felicit
pe
aceastã cale ºi
îi încurajez sã
continue. România are nevoie de minþi
lucide care sã
îºi închine inteligenþa
ºi
devotamentul
capitalismului românesc.
La Mulþi Ani,
Curierul Naþional,
felicitãri echipei pentru tot ce a realizat în
aceºti ani ºi succes în eforturile
viitoare!

Dan Matei Agathon Vicepreºedinte ACPR

Sunt cu adevãrat încântat de faptul riului, a angajaþilor ºi a instituþiilor
cã ziarul "Curierul Naþional" împlineºte locale. Cunoaºtem bine suferinþele ºi
astãzi 22 de ani de activitate. Îmi pot privãrile pe care întreprinzãtorii români
imagina cã începuturile cotidianului au au fost nevoiþi sã le înfrunte în 50 de ani
fost dificile ºi totuºi, iatã cã au trecut mai de economie planificatã, motiv pentru
bine de 20 de ani de jurnalism în colabo- care punem mereu la dispoziþie logica
rare cu UGIR, cel mai reprezentativ
noastrã, experienþa ºi viziunea liberalã,
patronat din România. Cu peste 20 de ca patronat al angajatorilor care
ani în urmã, sã vorbeºti despre presa li- intenþioneazã sã contribuie la reconberã ºi despre patronat în România ar fi strucþia societãþii civile din România,
fost absurd ºi tocmai din acest motiv, plecând de la adevãratul motor al sociastãzi, Patronatul Confindustria Româetãþii, economia realã.
nia este pe deplin alãturi de voi. Nu trePentru a ne integra mai bine în conbuie niciodatã sã luãm ca sigure liber- textul în care activãm ºi pentru a contatea gândirii ºi cea a societãþii.
tribui la poziþia noastrã ca voce a întreguImportanta prezenþã antreprenorilui antreprenoriat naþional, suntem onoalã italianã în România îºi are reprezen- raþi de a fi ales o alianþã strategicã cu
tanþa în Confindustria România. Confin- UGIR, cu care colaborãm de câteva luni în
dustria, în Italia, este principala asociaþie perfectã sinergie, cu scopul de a fi din ce
a angajatorilor ºi cea mai mare din Eu- în ce mai atenþi la ceea ce se întâmplã în
ropa ca numãr de asociaþi. (145.000). În România ºi, în calitate de patronat
România existã din 2003, astfel cã anul reprezentativ, de a putea astfel sã rãspunviitor vom sãrbãtori împreunã primul dem în mod adecvat la provocãrile
nostru deceniu. Confindustria România economiei libere ºi ale contextului econumãrã câteva sute de firme asociate ºi nomic complex. În acest scop, salutãm cu
este structuratã în filiale locale prezente prietenie ºi interes aniversarea cotidianula Bucureºti, Timiºoara, Cluj, Târgului "Curierul Naþional", cotidian de înalt
Mureº, Braºov, toate acestea raportânconþinut calitativ ºi iscusinþã jurnalisticã,
du-se unei structuri naþionale.
condus în mod exemplar de prieteni ºi
În viziunea Confindustria România profesioniºti desãvârºiþi. Reînnoim
existã cu siguranþã tutela patronalã a urarea din partea Confindustria
asociaþilor ºi dorinþa de colaborare cu România ºi vã transmitem cele mai cãltoate instituþiile pentru a îmbunãtãþi
duroase urãri de "La mulþi ani!", cu spemediul de business local: orice
ranþa de a
îmbunãtãþire generalã obþinutã în
putea mefavoarea întreprinderilor va avea efecte
reu sãrbãpozitive asupra firmelor asociate la noi,
tori, an duprecum ºi asupra tuturor celor active în
pã an, în
România. Lucrãm, de exemplu, la pro- d e c e n i i l e
puneri concrete pe care intenþionãm sã
ce vor urle prezentãm viitorului Guvern, cu
ma, ca simprivire la reducerea birocraþiei din
bol al primecanismul administrativ.
eteniei din
Viziunea noastrã este cu siguranþã
partea coorientatã cãtre business, dar desigur nu
munitãþii
suntem orbiþi numai de logica de business
numerelor ºi a profiturilor: suntem bine
italiene.
integraþi în contextul care ne gãzduieºte
ºi suntem aici pentru a rãmâne
Mauro Maria Angelini pe termen lung, respectând o
dezvoltare sustenabilã a terito- Preºedinte Confindustria România

