
 
 

 

SCRISOARE 

catre cativa din oamenii destepti ai Romaniei, 

Domnilor, nu este strain nimanui ca ezitarile din politica economica si sociala romaneasca, intarzierile si 

greselile motivate de cautarea unui nou model social de dezvoltare (suedez, japonez, etc.), au avut ca efect 

dezindustrializarea tarii, distrugerea agriculturii de semi-subzistenta, somaj, munca la negru si plecarea in masa 

prin tarile Europei a peste 3 milioane de romani care ar fi putut munci pentru dezvoltarea Romaniei. 

Guvernele Romaniei nu au avut si nu au un specialist in modele sociale de dezvoltare. 

Modelul social practicat in prezent in tara noastra submineaza grav si in mod permanent potentialul economic si 

social al Romaniei, este atat de dezechilibrat, dezarticulat si injust incat oricate interventii de corectare haotica a 

efectelor destabilizatoare induse in economia nationala, incercate de BNR, Ministerul Finantelor, Ministerul 

Economiei, FMI, BM sau de Guvern prin rectificari bugetare repetate nu pot si nici nu au cum corecta 

instabilitatea si dezechilibrele agravante propagate zi de zi in economia nationala. 

Interventia demobilizatoare adresata cetatenilor Romaniei de Economist Sef al BNR, Valentin Lazea prin care 

sustinea ca si alti ‘specialisti’ ca alta solutie nu exista decat cea prezentata de Presedinte, este o atitudine 

partizana si neputincioasa. 

In interes national, din proprie initiativa am elaborat un nou model social de dezvoltare rapida si echilibrata a 

Romaniei, optim, pentru stadiul actual de dezvoltare al economiei nationale, protejat intelectual, caracterizat prin 

aceea ca schimba si restructureaza metabolismul proceselor de sinteza si asimilare din economia nationala, este 

functional si eficient, mobilizator si echilibrat, necesar si oportun economiei de piata din Romania si din tarile 

europene, model care combina in mod inventiv competitivitatea si dinamica economica cu solidaritatea si justitia 

sociala. 

A sosit momentul potrivit pentru cesionarea solutiilor inventive si neconventionale, rezultate din Studiul pentru 

un nou model social de dezvoltare pe care apoi sa dezvalui unui partid sau unui guvern pentru un program politic 

de guvernare vizionar si revolutionar. 

Domnilor, cateva din efectele aplicarii noului model social de dezvoltare sunt prezentate pe scurt in Memoriul 

alaturat. 

Astept raspuns, 

D I R E C T O R 

E c. I n g. C o n s t a n t i n S A V U 

I N V E N T A T O R 

*Nota : 

Memoriul alaturat prezinta avantajul unui nou model social de dezvoltare cu solutii inteligente, neconventionale, 

inventive, care nu poate fi inteles folosind judecati clasice invatate din facultate sau din practica, pentru ca daca 

ar fi asa nu ar mai fi nici inventie si nici solutie originala anticriza si de crestere economica rapida, ar fi ceva la 

indemana tuturor. 

Noul model social de dezvoltare poate fi dezvaluit si inteles apoi foarte usor chiar si de nespecialisti. Cum si cu 

cine il aplicam? 

 


