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                                        ‘’Toata viata m-am straduit sa dau, am dat si voi mai da, cu pasiune 

                                Romaniei, mult mai mult decat am primit eu de la Ea.’’ 

                                                                            

Economist Inginer SAVU Constantin 

                                                                                       INVENTATOR 

 

Catre  Presedentia Romaniei  

In atentia  Domnului Presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis 

REVENIRE la scrisoarea din 28.02.2015 

 Stimate Domnule Presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, eu v-am ales ca promotor  

pentru cresterea rapida a bunastarii romanilor, pentru indestularea economica a 

Romaniei, inca din toamna anului 2009. 

Atunci va instiintam ca, inspirat de,cineva  am cautat si am gasit pentru Romania 

si pentru alte tari europene, cu economie de piata  din UE, cai, metode, solutii si concepte 

economice inventive, neconventionale‚’’cu raza mare de actiune’’ pentru un nou model 

social-economic, revolutionar de crestere si dezvoltare economica rapida si echilibrata, 

umanizat si adaptat la  globalizare, din resurse interne inventiv mobilizate, cu mult mai 

functional, mai productiv, mai echilibrat, mai just si mai eficient economic si social decat 

modelele practicate in prezent in oricare alta tara din Uniunea Europeana.    

In raspunsul sau, Primarul Sibiului preciza  
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Acum sunteti Presedintele Romaniei si in aceasta calitate,’’sunteti in situatia de a lua 

decizii la nivel macroeconomic’’ si ca urmare va rog sa binevoiti a cititi, pentru mult mai 

binele romanilor, materialul intitulat ‘’Nou model social, umanizat si adaptat  la globalizare 

sau Inventia Inventiilor’’, atasat prezentei scrisori, model social inventiv care urmeaza sa fi-

e dezvaluit si cesionat pentru a fi aplicat ca Program de Guvernare, de catre Partidul 

National Liberal.  (acest material este prezentat si pe siteul www.uscatoare.ro) . 

In fiecare an din cei 6 (sase) trecuti din 2009, am pastrat in asteptarea aplicarii, caile 

metodele si solutiile inventive care compun noul model social de crestere si dezvoltare 

economica rapida a Romaniei, timp in care am cautat sa va tin la curent cu evantaiul de 

progresele inregistrate prin extinderea impactului economic, spre noi domenii din viata 

sociala. 

  Am insistat si insist stimate Domnule Presedinte al Romaniei Klaus Iohannis,  

pentru promovarea, cat mai degraba si in interes general a Noul model social inventiv de 

crestere si dezvoltare economica rapida a Romaniei, pentru ca stiu si am suficiente dovezi 

ca nu exista un alt om in tara sau in lume care sa fii fost investit de cineva cu 

inspiratia necesara regandirii Capitalismului, ca economie de piata globalizata, sub forma 

unui nou model social – economic al bunastarii, inventiv, inteligent si dinamic, umanizat si 

adaptat la globalizare. 

Toate Guvernele tarilor din Uniunea Europeana cauta solutii pentru cresterea 

bunastarii si dezvoltarii economice in regim de economie de piata functionala, pentru 

cresterea numerica a locurilor de munca,dar inca negasite pana in prezen. 

Pentru inlaturarea acestor neajunsuri sociale care bantuie Romania de ani si ani de 

zile, exista o singura solutie inventiva neconventionala, care se gaseste acum in exclusivitate 

la indemana oamenilor de Stat romani si poate fi sursa de inspiratie ulterioara pentru 

celelalte tari din Uniunea Europeana. 

Nu trebuie sa ratam aceasta intaietate! 

In ceea ce  priveste disputa dintre  PNL si PSD pe codurile fiscale, aceasta nu este alt 

ceva decat o metoda de mentinere iresponsabila a modelului social, al saracirii si indatorarii 

treptate practicat in prezent in Romania, care submineaza zi de zi economia nationala. 

Aceasta este inca o dovada ca traim periculos in tara formelor fara fond. 

Romania are nevoie acum de masuri si solutii inventive, radicale, revolutionare, de o 

alta filozofie a dezvoltarii, de un nou model social inventiv de crestere a bunastarii tuturor SI 

NU de masuri timide si dispersate, ‘’luate la plesneala’’, conduse cu pasi marunti, nesiguri 

specifici celor care nu stapanesc domeniul in care se aventureaza si nici de acte normative 

emise de Guvern, dupa modelul ‘’Mircea fa-te ca lucrezi’’ care maresc, reduc sau mentin 

contributii sociale, taxe si impozite cu 3-4-5 procente, masuri prin care se agraveaza si mai 

http://www.uscatoare.ro/
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mult instabilitatea financiara, sociala si politica, dezechilibrele bugetare si structurale 

propagate zi de zi in economia nationala. Trebuie sa intelegem ca oricine ar veni la 

guvernare, partide sau persoane, daca aplica acelasi model social al saracirii treptate din 

ultimii 24 de ani, va avea aceleasi rezultate mizerabile, adica saracie structurala, sate 

depopulate economic inapoiate, supravietuire nationala din noi imprumuturi externe cu 

rostogolirea celor vechi.  

Aceasta situatie paguboasa care se accentueaza pe zi ce trece, se explica prin faptul ca 

numai guvernele se schimba, dar modelul social de dezvoltare economica injust si retrograd 

NU, si astfel problemele raman si neajunsurile se acumuleaza si se tot accentueaza 

transformandu-se fara sa ne dam seama in crize de "model social" pentru cei aflati la 

guvernare si din lipsa de solutii pentru un nou model social echilibrat care sa stimuleze 

mediul de afaceri pentru cresterea locurilor de munca si a angajarilor in economie, dau vina 

pe Guvernul precedent, si tot asa de la o guvernare la alta. 

Aveti acum, Domnule Presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, ocazia atat de 

asteptata de romani, ‘’sa puneti tara la cale’’din punct de vedere economic. 

Cu deosebita stima, 

                                                                                                D I R E C T O R 

                                                                                          Ec. Ing. SAVU Constantin  

Data : 17.04.2015                                                                I N V E N T A T O R    

 

From: Klaus Iohannis [mailto:presedinte@pnl.ro]  
Sent: 14 noiembrie 2014 15:21 
To: miraco@uscatoare.ro 
Subject: RE: Scrisoare in atentia Domnului Klaus Iohannis 

 
Buna ziua, 
 
Stimate domnule Ec. Ing. SAVU Constantin, 
Centrul de Cercetare si Proiectare MIRACO Bucuresti, 
 
Va multumim in numele Presedintelui Partidului National Liberal – Candidatul Aliantei Crestin Liberale, domnul 
Klaus Iohannis, pentru materialul pe care i l-ati adresat. Va informam ca am transmis Presedintelui Iohannis 
Scrisoarea dumneavoastra, iar domnia sa ne-a rugat sa va scriem si sa va transmitem multumirile sale, 
aprecierea pentru tot ceea ce faceti si ideile pe care le aveti. De asemenea, Presedintele ne roaga sa va 
transmitem eventualitatea unei discutii mai amanuntite pe subiectele pe care le propuneti, dupa castigarea 
alegerilor. 
 
Va multumim inca o data pentru materialul transmis si va dorim succes in tot ceea ce faceti! 
 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
Nicoleta Nicolae 
Consilier Presedinte PNL, Klaus Iohannis  

 


