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‟‟INVENTIE  PENTRU CRESTEREA BUNASTARII RAPIDE LA 

ROMANI ‟‟ 

 

Lucrare de 377 de pagini, mult mai complexa si mai importanta pentru viata 

si bunastarea romanilor, decat Constitutia Romaniei. 

Cuprinde cai metode si solutii economice  inventive‚ practice  ‟‟cu raza 

mare de actiune‟‟ pentru un Nou Model social inventiv de crestere si dezvoltare 

economica rapida a Romaniei, model care garanteaza  milioane de noi angajari 

si locuri de munca, sanatate mult mai bine finantata, pensii si salarii marite la 

nivelul productivitatii muncii, toate acestea ca rezultat al mobilizarii inventive a 

unor resurse interne existente inca din primele luni de aplicare a Noului Model. 

 

 

   Romanii asteapta de ani si ani de zile, 
milioane de locuri de munca promise de 
partide si oameni  politici care vin la 
guvernare, de la marii specialisti din 
suprastructura economiei nationale, de la 
patronate si de la marile sindicate si de la 
FMI, BM sau UE, in calitatea lor de 
creditori ai Romaniei, sa gaseasca solutii 
prin care toti mai multi romani sa poata 
depasi starea umilitoare de saracie si de 
trai pe datorie.  
 

 

    Perspectivele economiei romanesti pentru acest an si penrtru anii urmatorii  

sunt mai degraba de stagnare decat de crestere economica, sustin mai toti analistii 

economici, romani si straini independenti, si au dreptate  si unii si altii intrucat, 

perspectivele economiei nationale sunt  evaluate in functie de modelul social 

pagubos al saracirii treptate practicat in prezent.  
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   Asa zisa crestere economica prezentata de Guvern  si prognozata in date 

statistice nu acopera in realitate nici macar cresterea inflatiei anualizate a 

taxelor si impozitelor noi sau majorate. 

Nici vorba de crestere a bunastarii Romanilor . 

Eu pot insa demonstra si am demonstrat econometric prin studiul de 

impact elaborat la “Proiect pentru Romania”, ca perspectivele economiei 

romanesti sunt exceptionale, Romania are rezerve si resurse interne 

nebanuite, care trebuiesc mobilizate si puse in valoare cu ajutorul noului 

model social inventiv de crestere si dezvoltare economica rapida, de crestere a 

bunastarii tuturor romanilor, care asteapta sa fie pus in aplicare. 

 

Modelul social al saracirii structurale si a indatorarii treptate, practicat in 

prezent in Romania, suprataxeaza munca  folosita de angajatori cu contributii 

sociale, taxe si impozite, ca pe o activitate daunatoare omului, produce somaj, 

submineaza economia nationala si potentialul economic, destabilizeaza coeziunea 

si solidaritatea sociala, franeaza dezvoltarea industriei, sufoca initiativa privata si 

efortul investitional, cresterea numerica a angajatilor in industrie, agricultura si 

prestari servicii, cresterea clasei mijlocii, inhiba economia reala si dezvoltarea 

economica, mareste artificial costul muncii, mentine salariile in ramurile productiei 

materiale si prestari servicii cu mult sub nivelul productivitatii muncii si ca o 

consecinta si resursele de crestere a incasarilor bugetare pentru plata echitabila a  

salariilor pentru angajatii bugetari, reduce natalitatea si durata de viata a 

romanilor, stimuleaza risipa de resurse materiale si umane, “munca la negru” 

si evaziunea fiscala. 

Modelul social de dezvoltare “corcit” al saracirii treptate de inspiratie latino - 

europeana, asa cum este cel practicat in tara noastra in prezent,  trebuie urgent 

abandonat  in conditiile in care observam ca si in cele mai dezvoltate tari din 

UE exista un somaj dureros de ridicat, “munca la negru”, fonduri sociale relativ 

insuficiente, populatie marginalizata, femei si tineri someri in proportie de masa si 

state europene dezvoltate, indatorate. 

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

revolutionare de o alta filozofie a dezvoltarii, de un nou model social inventiv 
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de dezvoltare si Nu de masuri timide si dispersate (luate ”la plesneala”) conduse cu 

pasi marunti, nesiguri spcifici celor care nu stapanesc domeniu 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, nu pot si nici nu au cum corecta instabilitatea financiara, sociala 

si politica, dezechilibrele bugetare si structurale  agravante propagate zi de zi in 

economia nationala. 

Romania are nevoie acum de un nou START mobilizator pentru intreaga 

societate bazat pe un nou model social de crestere si dezvoltare economica 

rapida, umanizat si adaptat la globalizare de inspiratie national liberala, de o noua 

ordine economica, sociala si politica interna, cu care sa scoata economia nationala 

si societatea romaneasca din “punctul mort” in care se afla.  

Trebuie sa intelegem ca oricine ar veni la guvernare, partide sau persoane, 

daca aplica acelasi model social al saracirii treptate aplicat in 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 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 si angajarile in economie, dau vina pe Guvernul 

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

Atrag atentia partidelor si oamenilor politici, ca:  

                          „‟Nu puteti avea o buna guvernare 

                                    Nu puteti aduce Romanilor bunastare 

                                        Fara un nou model social, inventiv de dezvoltare‟‟ 
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Modelul social al saracirii treptate practicat in present cu inconstienta politica, 

condamnabila in fapt un model antisocial si retrograd ce submineaza zi de zi 

economia nationala si Statutul de Stat Social Constitutional al Romaniei, mentine 

Romania din punct de vedere economic, blocata in cercuri vicioase 

complementare, de ani si ani de zile, cum ar fii de exemplu :  

1.  nu se pot marii salariile foarte mici ale angajatilor din ramurile productiei 

materiale si prestari servicii, aflate cu mult sub nivelul productivitatii muncii, din 

cauza contributiilor sociale insuportabil de mari platite de angajatori pe salariile 

angajatilor. 

2.  nu se pot mari contributiile sociale, in present insuficiente, pentru plata 

pensiilor, pentru sanatate, aplicate si platite pe salariul angajatilor din cauza ca ar 

deveni si mai  insuportabile pentru angajatori, care ar fi astfel obligati la 

restrangerea activitatilor de productie, la somaj suplimentar, la munca la negru sau 

partial fiscalizata, la evaziune fiscala pentru evitarea falimentului. 

        Trebuie sa observam ca din acest cerc vicios, angajatorii si angajatii  din 

economia nationala, nu pot iesi fara aplicarea urgenta a unui nou model social 

inventiv de crestere si dezvoltare economica umanizat si adaptat la globalizare. 

Si am construit cu multa munca si inspiratie un asemenea model social 

Noul Model de dezvoltare economica rapida scoate Romania din acest cerc 

vicios dar si din alte cercuri complementare prin aceea ca are cai, metode si solutii 

inventive bine motivate economic sustinute cu mare interes de angajatori pentru ca 

garanteaza cresterea concomitenta si imediata a angajarilor si a salariilor din 

ramurile productiei materiale, cu peste 20%, a incasarilor din contributii sociale 

pentru pensii cu peste 40% si pentru sanatate cu peste 70%, fara ca prin aceasta sa 

creasca pretul produselor sau sa se reduca profitul angajatorilor,  investitorilor. 

     Asa cum ca inventator cu 22 de brevete de inventie obtin brevetarea 

unor noi solutii tehnice in domeniul ingineriei tehnologice cu mult peste 

nivelul cunoasterii mondiale, peste nivelul solutiilor tehnice din brevetele unor 

mari inventatori, americani, germani sau britanici, cu care sunt comparati de 

examinatorii Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pentru a obtine 

brevetarea solutiilor inventive, tot asa ca economist cu vasta experienta in 

industrie cercetare si proiectare, pot gasi si am gasit pentru Romania si pentru 
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toate tarile cu economia de piata  din UE, cai, metode si solutii inventive 

pentru un nou model social, revolutionar de crestere si dezvoltare economica 

rapida si echilibrata din resurse interne, umanizat si adaptat la  globalizare, 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. 

 

De aceea vreau sa aduc la cunostinta tuturor Romanilor faptul ca, 

exista un ROMAN, care a cautat si a gasit cai, metode si solutii 

inteligente, inventive, “cu raza mare de actiune” pentru un  Nou 

model social, inventiv de crestere si dezvoltare economica rapida a 

Romaniei, din resurse interne fara imprumuturi externe, umanizat si 

adaptat la globalizare, model  care sa puna in valoare capitalul 

romanesc, forta de munca si creativitatea poporului roman la el 

acasa, simplu, rational, usor de pus in practica, fara cheltuieli si cu 

rezultate economice imediate, model care combina in mod inventiv 

competitivitatea si dinamica economica, cu solidaritatea si justitia 

sociala, model social care produce ca efect imediat:  

 

 stimularea fara precedent a producatorilor si a investitorilor din ramurile 

productiei materiale, prestari servicii si in general a mediului de afaceri prin 

reducerea inventiva a contributilor sociale platite de anagajatori pe salariul 

angajatilor cu 1.292% respectiv de la 27,87% la numai 2%  si prin reducerea 

concomitenta a TVA de la 24%  la 19% fara ca prin aceaste reduceri si 
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restructurari sa scada incasarile la bugetele sociale si de stat, dividendul 

pentru investitori ;  

 cresterea rapida a Produsului Intern Brut cu peste 5% inca din primul an 

de aplicare, urmand sa creasca in urmatorii ani cu 7-8-9% pe an, din resurse interne 

mobilizate si corespunzator cresterea angajarilor in economie ;  

 cresterea salariilor pentru angajatii existenti din resurse inventive cu peste 

20% concomitent cu  cresterea gradului de valorificare a resurselor materile in PIB 

cu peste 5% ; 

 relansarea ramurilor industriei usoare si a altor activitati cu sute de mii de 

locuri de munca, caracterizate prin consum mare de munca vie (salarii plus 

contributii sociale) in raport cu consumul de munca trecuta (materie prima, materiale, 

energie, combustibili, carburanti, etc.)ca urmare a reducerii cu 1292% a contributiilor 

sociale platite de angajatori pe salariul angajatiilor ; 

 eliminarea definitiva si benevola de catre angajatori a tentatiei pentru 

utilizarea muncii “la negru” sau partial fiscalizata si corespunzator eliminarea 

evaziunii fiscale pentru plata acestora; 

 

 angajarea in productie si intrarea in legalitate cu toate drepturile sociale si 

cu obligatiile lor fiscale inca din primele trei luni de aplicare a noului model social a 

peste un million de romani din ramurile productiei materiale si prestari servicii care 

in prezent sunt platiti ”la negru”si a inca peste un million de angajari in urmatorii 2-3 

ani, avand in vedere ca pentru un salariu de 3.000 de lei anagajatorul va platii (3000 

x 2%) numai 60 de lei contributii sociale pe salariul angajatilor in loc de (3000 x 

27,87%) 836 de lei cat plateste in prezent, cu acesta economie la fondul de salarii de 

776 de lei pe salariat, la fiecare 3,9 angajati existenti mai poate angaja unul, astfel 

de exemplu la 39 salariati se mai pot angaja inca 10 respectiv;  

 cresterea inventiva si imediata a salariilor angajatilor existenti cu peste 

20% fara ca prin aceasta sa fie necesara cresterea fondului de salarii; 

 dublarea imediata a salariilor personalului medical, din cresterea inventiva 

a incasarilor din contributii sociale (CAS) cu peste 70% ; 
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 cresterea imediata a pensiei nominale cu 15%-20% din cresterea inventive 

a incasarilor din din contributii sociale (CAS) cu peste 40% ; 

 scapati de “teroarea” contributiilor sociale platite de angajatori pe salariile 

angajatilor, anganjatorii pot angaja fara teama oricati lucratori le sunt necesari dupa 

principiul: angajaza la nevoie, dezangajeaza de nevoie; 

 asigurarea si garantarea unui Fond de Solidaritate Sociala cu locuitorii 

satelor de peste 17 miliarde lei pentru Dezvoltare  Rurala (DR) cu Mica Industrie, 

pentru modernizarea satului Romanesc; 

 pentru cresterea autonomiei rurale, pentru modernizarea Sartlui 

Romanesc 

 alte si alte avantaje nenominalizate aici pentru cresterea economica rapida 

fara precedent  a bunastarii tuturor Romanilor; 

 

 Contradictia aparenta de exemplu, dintre reducerea contributiilor sociale cu 

1.292% respectiv de la 27,87% la 2% platite de angajatori pe salariile angajatilor si 

cresterea concomitenta a incasarilor pentru Bugetele Sociale (pensii cu peste 40%, 

sanatate cu peste 70%) reprezinta tocmai o parte din substanta inventiva 

(nedeconspirata aici) a noului model social de crestere si dezvoltare economica 

rapida a Romaniei.  

 

 Fara sa exagerez sustin ca nu exista in Istoria Economiei si a decernarii 

premiilor NOBEL pentru economie o metoda sau o solutie economica sau mai 

multe prin care sa se inlature atatea neajunsuri si dezechilibre sociale si 

economice perpetuate si induse prin modelul social existent in economia de 

piata, atatea cate se pot inlatura prin aplicarea noului model social inventiv de 

crestere si dezvoltare economica rapida intr-un ritm cu peste 5% in expresie 

PIB inca din primul an de aplicare si corespunzator cresterea numerica a 

angajarilor in economie, model prietenos, care stimuleaza intr-un mod fara 
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precedent investitiile in ramurile productiei materiale, a prestarilor de servicii 

si cresterea gradului de utilizare a capacitatiilor de productie existente. 

Romania avea si are suficiente rezerve si resurse interne usor de mobilizat 

pentru revenirea din criza economica  fara sacrificii si fara noi imprumuturi externe, 

insa acum economia este timorata, saracita, lipsita de vlaga si fara un nou model 

social inventiv de dezvoltare, mobilizator pentru angajati si angajator, care sa 

produca un impuls social, este aproape imposibil sa isi revina  cu vigoare in urmatorii 

ani. 

Dar din cate observ nici Guvernul, nici partidele care il compun, nici institutiile 

economice specializate, nici creditorii Romaniei (FMI, BM, UE) nici opozitia si nici 

analistii economici din tara si din strainatate nu au gasit solutii pentru un nou model 

social inventiv de dezvoltare pana in prezent iar cu cunostinetele invatate in 

scoala, la masterate, la doctorate sau din publicatii de specialitate, nu au cum 

sa gaseasca altceva decat „‟ batuta pe loc‟‟ sau austeritate mascata. 

Noul Model Social Inventiv de Dezvoltare este astfel conceput incat sa  

asigure si sa stimuleze cresterea continua a gradului de valorificare a muncii trecute 

(materii prime, materiale, energie, conbustibil), cresterea continua a Valorii Adaugate 

in pretul produselor si cresterea continua a gradului de  valorificare a  resurselor 

umane exprimata in sute de mii si milioane de noi locuri de munca. 

 

Noul model social inventiv de dezvoltare original si mobilizator poate fi 

considerat ca o replica prietenoasa insa plina de substanta economica 

inventiva data peste ani celebrei chemari liberale "Prin noi insine!", el este necesar 

acum cresterii si dezvoltarii economice rapide, intaririi statutului de Stat Social si 

modernizarii Romaniei de azi din resurse inventive interne, fara imprumuturi externe 

conditionate. 

Noul model social inteligent si inventiv de crestere si dezvoltare economica a 

Romaniei asigura si garanteaza trecerea rapida a tarii noastre de la tara vestnic in 

curs de dezvoltare (care consuma mai mult decat produce), la un alt statut, la un alt 

nivel de bunastare comform studiului de impact, nivelul de inceput al tarilor 

dezvoltate, cu un PIB de peste 13.800 dolari pe cap de locuitor calculat pentru anul 

2016 in loc de 2020 prognozat official cu modelul social practicat in prezent. 
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   Ca inventator sustin cu argumente ca numai cu solutii inventive 

neconventionale aplicate in economie, Romania ar putea creste rapid PIB-ul si 

angajarile in economie in aceasta perioada de stagnare economica europeana intr-

un ritm de peste 5% inca din primul an de aplicare a noului model social inventiv 

de crestere si dezvoltare economica rapida si echilibrata, si reduce datoria 

publica fara sacrificii. 

     Caile, metodele si solutiile inventive bine protejate si folosite intensiv macar 

2-3 ani, fara a intelege altii in ce consta fenomenul romanesc de dezvoltare 

economica rapida, fara precedent in lume care ar trebui sa ne asigure si sa  ne dea 

astfel posibilitatea reducerii decalajului dintre noi si tarile dezvoltate europene si 

plata fara sacrificii a datoriilor publice.  

 Mentionez ca caile, metodele si solutiile cuprinse in noul model social inventiv 

de crestere si dezvoltare economica rapida, tactica si strategia de aplicare, 

cuprinse in Oferta “Proiect pentru Romania” sunt protejate intelectual la Oficiul de 

Stat pentru Inventii si Marci si Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor si pot fi 

aplicate numai cu acordul si asistenta tehnica a autorului si numai daca 

guvernul aplicant recunoaste paternitatea si originalitatea solutiilor precum si 

drepturile autorului ce urmeaza a fi negociate.  

 

                       " Nimic fără Dumnezeu " 

 

 

                                                                                   D I R E C T O R 

                                                                          Ec. Ing. SAVU Constantin  

                                                                                I N V E N T A T O R    

 

 

 

 

 

 


