„‟Toata viata m-am straduit sa dau si am dat, cu pasiune
Romaniei, mult mai mult decat am primit eu de la Ea.‟‟
Economist Inginer SAVU Constantin
INVENTATOR

NOU MODEL SOCIAL
UMANIZAT SI ADAPTAT LA GLOBALIZARE
SAU
INVENTIA INVENTIILOR

Cai, metode, si solutii economice,
inventive,
neconventionale‚‟‟cu raza mare
de actiune‟‟ pentru un Nou Model Social
inventiv de crestere si dezvoltare economica
rapida a Romaniei din resurse interne.
Lucrare
originala,
inventiva,
de
mare
complexitate,
necesara si
oportuna pentru
prezentul si viitorul indestulat al Romaniei, pentru
cresterea continua a bunastarii Romanilor.

Modelul social de crestere si dezvoltare economica continua sau motorul
economic care a dus tarile ‚‟‟capitaliste‟‟ din vestul Europei, cu mare viteza spre un
confort economic si social exceptional si-a epuizat resursele.
Acest model revolutionar la vremea lui, a castigat „‟razboiul rece‟‟, in fapt un razboi
economic cu comunismul mondial de tip sovietic si care a fost preluat si asimilat inca
din perioada Aderarii la Uniunea Europeana si de noi romanii.
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Progresul

tehnic

si

tehnologic

(mecanizarea,

automatizarea,

robotizarea,

cibernetizarea, chimizarea, modificarile genetice etc.) cresterea accelerata a
productivitatii muncii din ultimii optzeci de ani si mai nou globalizarea, a transformat
treptat caile metodele si solutiile economice utilizate de Statele bunastarii sociale,
pentru modelul social economic capitalist de mare succes in varianta lui europeana intrun model incipient al saracirii si indatorarii treptate, al crizei locurilor de munca,
al somajului, al evaziunii fiscale pentru supravietuire si deaceea a devenit acum
pentru multi europeni, nervosi si dezorientati, insuportabil din punct de vedere social
si economic.
Ca inventator si economist am inteles ca, de exemplu mecanizarea si robotizarea
proceselor tehnologice, ca o solutie umanista de protectie a muncii si de inlocuire
a omului cu masina, in cazul muncilor grele, periculoase, manual repetitive sau
executate in mediul toxic, explozibil si NU ca o masura de eliminarea a omului din
ecuatia muncii productive, cu orice pret.
De exemplu, prin trecerea Romaniei de la modelul socialist-comunist, la modelul
capitalist al economiei de piata, economia nationala a pierdut in ultimii douazeci de ani
cca. 4,4 milioane locuri de munca si corespunzator capacitatile de productie
decapitalizate si tehnologic depasite.
Ca Roman am constatat ca, 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 o criza a locurilor de munca, „‟munca la negru‟‟, populatie
marginalizata, femei si tineri, someri in proportie de masa si state europene
dezvoltate, indatorate.
Ezitarile din politica economica si sociala romaneasca, lipsa unui Proiect pentru
Romania si a unei strategii de dezvoltare, intarzierile si greselile motivate de cautarea
unui nou model social de dezvoltare (suedez, japonez, etc., dar negasit pana in
prezent), transferul greselilor si neimplinirilor celor de la guvernare pe seama
predecesorilor, din lipsa de solutii, au avut ca efect pana in prezent dezindustrializarea
tarii, distrugerea agriculturii de semi-subzistenta, scaderea natalitatii, Bugete Sociale
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insuficiente, somaj, munca la negru si plecarea in masa prin tarile Europei a peste 2
milioane de romani care ar fi putut munci si contribui pentru dezvoltarea Romaniei.
De altfel lipsa unui model social stimulativ si mobilizator pentru intreaga societate,
bine motivat economic si social, care sa asigure locuri de munca si bunastare, este
taxat in ultimii ani in sondaje, de marea majoritate a romanilor ca fiind "directia
gresita" in care se indreapta Romania.

Modelul social al saracirii si indatorarii treptate de inspiratie europeana,
practicat in prezent in Romania, suprataxeaza salariile platite de angajatori cu
contributii sociale, taxe si impozite, ca pe o activitate daunatoare omului, infrange
legitatile economiei de piata, produce somaj, submineaza economia nationala si
potentialul economic, destabilizeaza coeziunea si solidaritatea sociala, franeaza
dezvoltarea industriei si a locurilor de munca, sufoca initiativa privata si efortul
investitional, cresterea clasei mijlocii si mai grav blocheaza cresterea numerica a
angajatilor in industrie, agricultura si prestari servicii, 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.

Romania are nevoie acum dar si celelalte tari din Uniunea Europeana, de masuri si
solutii inventive, radicale, revolutionare, de o alta filozofie a dezvoltarii, de
concepte economice alternative, 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 mult instabilitatea
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financiara, sociala si politica, dezechilibrele bugetare si structurale propagate zi de zi in
economia nationala.
Propunerile facute de Guvern pentru noul Cod Fiscal, dovedeste odata in plus ca, traim
in tara formelor fara Fond.
Dar din pacate, Romania nu are si nu a avut specialisti in constructia de Modele SocialEconomice neconventionale, inventive, cu actiune sinergica.
Romania are nevoie acum, de noi concepte economice, neconventionale, de o
regandire a capitalismului ca economie de piata (asa cum sugera poetul Mircea
Dinescu si ziaristul Cornel Nistorescu), 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 liberala, de crestere a
bunastarii tuturor Romanilor, 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 si eu am construit un asemenea Model social
inventiv care asteapta sa fie aplicat in tara noastra si in alte tari dezvoltate din UE.
Trebuie sa intelegem ca oricine ar veni la guvernare, partide sau persoane,
daca aplica acelasi model social al saracirii si indatorarii 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.
Ultimile Guverne, fara sa se intrebe cine si cand va plati datoria externa, se
mandresc cu faptul ca obtin imprumuturi cu dobanda mica pentru acoperirea deficitului
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bugetar si nu cu faptul ca au gasit solutii pentru inlaturarea neajunsurilor, din a caror
cauza, Romania consuma an de an mai mult decat produce.

Asa zisa crestere economica prognozata pentru acest an si pentru anii
urmatori, nu acopera nici macar inflatia anualizata si asta inseamna in cel mai
bun caz, stagnare si nu crestere economica.

Deaceea atrag atentia partidelor care guverneaza sau vor guverna
Romania si tuturor romanilor, ca:

„‟Fara un nou model social, INVENTIV de dezvoltare,
Nu puteti avea o buna guvernare, nu puteti aduce
Romanilor mai multa bunastare ‟‟

Modelul social al saracirii treptate practicat in prezent 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 fi de exemplu:
1. nu se pot mari salariile foarte mici din ramurile productiei materiale si prestari
servicii, aflate cu mult sub nivelul productivitatii muncii si nici mari angajarile in
economie din cauza contributiilor sociale insuportabil de mari platite de angajatori
pe salariile angajatilor.
2. nu se pot mari contributiile sociale insuficiente pentru plata pensiilor,
pentru sanatate si nici angajarile in economie, din cauza ca, ar deveni si mai
insuportabile pentru angajatori, care si asa sunt obligati la restrangerea activitatilor
de productie, la somaj suplimentar, la munca la negru sau partial fiscalizata, la evaziune
fiscala pentru evitarea falimentului.
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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 rapida, de crestere a bunastarii Romanilor,
umanizat si adaptat la globalizare.
Atrag atentia ca eu am construit cu multa munca si inspiratie un asemenea
model social care asteapta sa fie aplicat pentru inlaturarea neajunsurilor
existente.
Noul Model economic construit de mine, pentru Romania, scoate economia
nationala din acest cerc vicios in care se afla in prezent dar si din alte cercuri
complementare cum ar fi de exemplu, lipsa cronica a locurilor de munca,
consumul mare de resurse materiale pentru o unitate de PIB, prin aceea ca are,
cai, metode si solutii inventive cu actiune sinergica, bine motivate economic,
sustinute cu mare interes de angajatori si de angajati pentru ca, garanteaza
angajarea imediata a milioane de romani in ramurile productiei materiale si a
prestarilor de sevicii, reducerea sistemetica a consumului de materii prime,
materiale, energie, cresterea inventiva si sistematica a Valorii Adaugate in pretul
produselor si pe aceasta baza garanteaza cresterea imediata a salariilor cu peste
20%, garanteaza cresterea incasarilor din contributii sociale pentru pensii cu
peste 40% si a icasarilor pentru sanatate cu peste 70%, garanteaza cresterea
rapida a bunastarii sociale pentru toti, fara ca prin aceste cresteri garantate sa
creasca pretul produselor sau sa se reduca profitul investitorilor.

Sunt inventator Bucovinean de mare anvergura, din
Stupca lui Ciprian Porumbescu, cu 25 de brevete de inventie in domeniul
ingineriei tehnologice, autor a peste 180 de Proiecte de Dezvoltare Industriala si
pe aceasta cale am adus Economiei Nationale, Romaniei si Romanilor, zeci si zeci
de miliarde de lei avantaje economice.
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Asa cum, ca Inventator, gasesc solutia tehnica cautata, cu mult peste
nivelul mondial al cunoasterii, orcate dedesubturi ar avea problema cercetata, cu
mult peste nivelul solutiilor tehnice din brevetele unor mari inventatori americani,
germani sau britanici din domeniul ingineriei tehnologice, cu care sunt comparat
de examinatorii oficiului de stat pentru inventii si marci (OSIM), pentru a obtine in
acest fel, brevetarea utilajelor, instalatiilor sau procedeelor tehnice descoperite.

Tot asa ca Economist cu vasta experienta in industrie, cercetare si
proiectare, inspirat de CINEVA, am cautat si am gasit pentru Romania si pentru
alte tari latino-europene, cu economie de piata din UE, cai, metode, solutii si
concepte economice neconventionale ‚‟‟cu raza mare de actiune‟‟ pentru un nou
model social-economic, revolutionar de crestere si dezvoltare economica rapida
si echilibrata, umanizat adaptat la globalizare, din resurse interne, 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.
Fara a dezvalui aici si acum, noutatile aplicate, tactica si strategia de
implementare a noului 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,

resursele nationale, forta de munca si creativitatea poporului roman la el acasa,
simplu, rational, usor de pus in practica, fara cheltuieli si cu rezultate economice
imediate, pot insa prezenta efectul economic si impactul social al aplicarii lui in
practica.

Noul model combina in mod inteligent si inventiv competitivitatea si dinamica
economica, cu solidaritatea si justitia sociala si produce ca efect garantat si
imediat pentru Romania, urmatoarele avantaje economice si sociale:
 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
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prezent sunt platiti ”la negru”, pe seama restructurarii, rationalizarii si reducerii inventive
a contributiilor sociale platite de angajator pe salariile angajatilor, de la 22,87% la numai
2%, avand in vedere ca, pentru un salariu de 3.000 de lei anagajatorul va platii
conform noului model social, (3000 x 2%) numai 60 de lei contributii sociale pe
salariul angajatilor in loc de (3000 x 22,87%) 686 de lei cat plateste in prezent, cu
acesta economie la fondul de salarii de 626 de lei pe salariat, la fiecare 4,8 angajati
existenti mai poate angaja unul, astfel de exemplu la 48 salariati se mai pot angaja inca
10;


munca la negru este cea mai mare umilinta la care sunt supusi peste 1 milion

de romani, lipsiti de drepturi sociale (concediu de odihna platit, acces la sanatate
gratuita,concedii medicale, dreptul la pensie etc.),de aceasta sclavie mascata nu sunt
devina angajatorii ci guvernantii cu legile lor antisociale si dupa ce ca sunt lipsiti de
aceste drepturi, mai sunt si alergati pe ‚‟‟plantatie‟‟ de inspectorii guvernamentali ai
muncii;
 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‟‟;
 angajarea in productie a peste 800.000 de lucratori in ramurile productiei
materiale si prestarilor de servicii, in urmatorii 2-3 ani, pe seama cresterii inventive si
intensive cu 13% a Valorii Adaugate in pretul produselor, procedeu prin care se
asigura cresterea Fondului National de Salarii din ramurile productiei materiale, cu
peste 30 mld. lei pe an. Aceste avantaje economice si sociale fara precedent in lume,
stiintific demonstrate sunt garantate prin studiul de impact, elaborat pe baza cailor,
metodelor, procedeelor si solutiilor inventive, care compun si pe care se bazeaza Noul
Model social de crestere si dezvoltare economica rapida a Romaniei;


aceasta crestere inventiva (fara investitii), a fondului de salarii, din ramurile

productiei materiale, asigura angajarea a peste 800.000 de romani cu un salariu mediu
de 3.200 lei/luna, respectiv 38.400 lei/an, corespunde cu dureroasele si repetatele
cerinte pentru locuri de munca din partea majoritatii romanilor din tara si din strainatate.
Trebuie sa mentionez ca, pentru anjajarea celor 800.000 de lucratori , ar fi fost

8

nercesare 1.600 de noi capacitati din ramurile productiei materiale cu cate 500 de
angajati/capacitate, lucru imposibil de realizat nici macar in urmatorii 20 de ani;


cresterea inventiva si intensiva a ponderei Valorii Adaugate in pretul

produselor cu peste 13% garanteaza in mod corespunzator, cresterea suplimentara a
Produsului Intern Brut cu peste 80 mld. lei, de exemplu pentru anul 2016, si care potrivit
tabelului 16.1 se prezinta astfel:

TABEL 16.1
Structura si distributia comparativ-diferentiata a Produsului Intern Brut intre
’’modelul social existent al saracirii relativ constante si al indatorarii externe,
treptate’’, practicat de Guvernele Romaniei si ’’nou model social inventiv de
crestere si dezvoltare economica rapida a Romaniei, de crestere a bunastarii rapide
a tuturor romanilor’’, model inventiv, elaborat de SC MIRACO SRL si oferit
Guvernului Ciolos.
calculat de exemplu pentru anul 2016, in mld. lei
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Structura veniturilor bugetare

1
Contributii pensii (CAS)
Contributii sanatate(CASS)
Contributii somaj
Alte contributii sociale
Contributii dezvoltare rurala(DR)
Total venituri la bugetele sociale
Salariu net
Dividend
Total (6+7+8)
TVA
Impozit profit
Impozit dividend
Impozit salariu
Alte venituri nepurtatoare de TVA
-la Bugetul de Stat
-la bugetul Inst.Centrale si Locale
Total venituri la Bugetul de Stat
Total Produs Intern Brut (9+15)
Total cheltuieli cu munca trecuta in PIB
(parametru informativ)

Model social
existent

▬
133,950
245,739
179,694
507,453
141,227
36,030
9,456
39,534

Nou model
social
inventiv
3
119,951
53,145
5,092
5,092
16,229
198,944
251,450
163,622
552,723
164,462
48,563
8,616
41,467

2,417
11,789
240,453
748mld.
509 mld.

3,969
10,237
277,402
830 mld.
484 mld.

2
89,725
36,202
3,386
4,637

Diferente
col. 3 – col. 2
4
+30,2
+16,9
+1,7
+0,5
+16,2
+65,0
+ 5,7
- 15,8
+ 45,0
+ 23,2
+ 12,5
-0,8
+ 1,9
+ 1,6
-1,6
+ 37,0
+ 82
-25,0
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Trebuie ca romanii sa stie ca, fara descopereirea unor cai, metode si solutii inventive
pentru cresterea inventiva si intensiva a ponderei Valorii Adaugate in pretul produselor,
nu putem vorbii in mod serios, acum si in viitor, despre de cresterea substantiala a
bunastarii romanilor, ori cate fabrici si uzine s-ar construii in Romania si nici despre
trecera Romaniei din tara vesnic in curs de dezvoltare, (care consuma mai mult decat
produce), in randul tarilor dezvoltate (cu un PIB de peste 13.800 $ pe locuitor, conform
BM), obiectiv care trebuie indeplinit neaparat si in mod strategic inainte de
trecerea la moneda euro si de aceea SRL MIRACO a cautat si a gasit caile,
metodele, procedeele si solutiile pentru cresterea rapida si intensiva a Valorii
Adaugate in pretul produselor.
Trebuie sa retineti ca, acest obiectiv (13.800 $/locuitor) este la fel de important
pentru Romania, pentru romani precum a fost si este aderarea si integrarea in
NATO si in Uniunea Europeana, obiectiv ce poate fi atins numai si numai prin
aplicarea acestui ‟‟Nou Model social inventiv de crestere si dezvoltare economica rapida
a Romaniei, umanizat si adaptat la globalizare, de crestere rapida a bunastarii
romanilor‟‟, sustinut de cai, metode, procedee si solutii economice inventive cu raza
mare de actiune pentru cresterea intensiva a Valorii Adaugate in pretul produselor,
model care combina in mod inteligent si inventiv, competitivitatea si dinamica
economica, cu solidaritatea si justitia sociala,si astfel cursul de schimb va fi de cca. 4 lei
pentru un euro.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, Centrul de Cercetare si Proiectare
MIRACO, cesioneaza Guvernului Romaniei, Caile, metodele, procedeele si solutiile
inventive cu raza mare de actiune pentru un nou model social inventiv de crestere si
dezvoltare economica rapida a Romaniei, de crestere a bunastarii romanilor, umanizat
si adaptat la globalizare, pentru cresterea intensiva a Valorii Adaugate in pretul
produselor, contra unui procent de 0,25% din Produsul Intern Brut suplimentar,
distribuit la Bugetele Locale si de Stat, rezultat ca urmare a aplicarii in economia
nationala a noului model social inventiv de crestere si dezvoltare economica
rapida.
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De unde rezulta ca, Inventatorul urmeaza sa primeasca 25 de bani pentru fiecare 100
de lei sau 2,50 lei pentru 1.000 lei, adusa suplimentar la Bugetele Sociale si de Stat, cu
mentiunea ca suma astfel incasata, urmeaza sa fie folosita pentru dezvoltarea si
modernizarea mediului rural.
 cresterea suplimentara a Produsului Intern Brut conform noului model
social de crestere si dezvoltare economica rapida, cu peste 75 miliarde lei, inca din
primul an de aplicare, urmand sa creasca in urmatorii ani cu un ritm de 5-6-7% pe an,
din resurse interne mobilizate si corespunzator cresterea angajarilor in economie ;
 relansarea si repatrierea unor ramuri ale 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 816% a
contributiilor sociale platite de angajatori pe salariul angajatilor conform noului model
social inventiv de crestere si dezvoltare economica rapida ;
 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 ca urmare a reducerii contributiilor sociale de la 22,87 % la numai
2%;
 asigurarea de venituri familiale si structuri scolare care sa garanteze
reproductia fortei de munca cu pregatire profesionala peste nivelul parintilor, conform
sloganului „‟Un roman calificat, un loc de munca garantat‟‟;
 repatrierea in urmatorii trei ani, a fortei de munca romaneasca plecata prin tarile
europei ;
 import de forta de munca incepand cu anul patru de aplicare a Noului Model
social ;
 garantarea pentru zeci si zeci de generatii viitoare de pensionari, a
punctului de pensie la cel putin 55% din salariul mediu net pe economie (nu brut),
avand in vedere ca si salariatii traiesc din salariu net si nu din cel brut.
In acest fel am eliminat psihoza care bantuie Romania si Europa cu privire la
imposibilitatea asigurarii pentru viitor a fondurilor necesare pentru plata pensiilor.
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 stimularea inventiva fara precedent a marilor investitori 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 816%
respectiv de la 22,87% la numai 2% si prin reducerea concomitenta din prima etapa de
aplicare a TVA de la 24% la 19%, prin realizarea unui sistem inventiv echitabil de
impozitare diferentiata cu baza fixa de aplicare, fara ca prin aceasta restructurare sa
scada incasarile la bugetele sociale si de stat, dividendul pentru investitori (in acest fel
Romania devine un adevarat El Dorado pentru investitori).
 reducerea substantiala a evaziunii fiscale pana la eliminare pe baza
masurilor cuprinse in noul model social inventiv de crestere si dezvoltare
economica rapida Romaniei;
 cresterea inventiva a salariilor pentru angajati din resurse inventive cu peste
20% si treptat in urmatorii 4 ani crescut cu cel putin 100% ;
 cresterea inventiva a incasarilor din contributii sociale (CASS) cu peste
70% si dublarea imediata a salariilor personalului medical;
 cresterea inventiva a incasarilor din din contributii sociale (CAS) cu peste
40% si cresterea imediata a pensiei nominale cu 15%-20%;
 asigurarea si garantarea unui Fond de Solidaritate Sociala cu locuitorii
satelor de peste 7 miliarde lei inca din primul an de aplicare a Noului model social
inventiv de dezvoltare si care urmeaza sa creasca in fiecare an cu celputin 7%, pentru
Dezvoltare

Rurala (DR) cu Mica Industrie, pentru, cresterea autonomiei

economice din mediul rural, pentru modernizarea Satlui Romanesc; (vezi pe siteul
www.uscatoare.ro materialul „‟Despre noi.‟‟ si „‟Tipizarea Proiectelor‟‟)
 cunoasterea si controlul cantitativ si calitativ a produsului produselor,
Produsul Intern Brut, prin metoda calculatiei de pret a produsului etalon de o 1.000
de lei in expresie PIB.
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 metoda stiintifica inventiva pentru dimensionarea veniturilor din PIB la
bugetele multianuale sociale si de stat cu o precizie de 99,77% ( de exemplu putem
sti cu exactitate care vor fi veniturile din PIB la bugetul statului intrate in trezorerie
peste trei ani, in ziua de 27 august 2017);
 alte si alte avantaje nenominalizate aici din cresterea economica rapida fara
precedent a bunastarii tuturor Romanilor;
Trebuie sa mentionez ca in aceasta scurta prezentare, am scos in evidenta, o
buna parte din efectele aplicarii Noului Model Social, insa fara a dezvalui aici, si
acum, continutul cailor metodelor si solutiilor inventive aplicate.

Contradictia aparenta de exemplu, dintre reducerea contributiilor sociale cu 816%
respectiv de la 22,87% 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, de
crestere a bunastarii tuturor Romanilor.

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 de la sine, 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 suficiente rezerve si resurse interne usor de mobilizat pentru
traversarea crizei economice 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 angajatori, 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 sfatuitorii, 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 present iar cu cunostintele 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 crestere si dezvoltare este astfel conceput incat
sa asigure si sa stimuleze de la sine cresterea continua a gradului de valorificare a
muncii trecute (materii prime, materiale, energie, combustibil), 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,
revolutionara, data peste ani celebrei chemari liberale "Prin noi insine!", el este
necesar acum pentru cresteriea si dezvoltarea economica rapida, pentru
cresterea rapida a bunastarii tuturor Romanilor, intaririi statutului de Stat Social
si modernizarii Romaniei de azi din resurse inventive interne, fara imprumuturi
externe conditionate.
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Noul model social inteligent si inventiv de crestere si dezvoltare economica a
Romaniei asigura si garanteaza trecerea rapida a tarii noastre de la tara vesnic in curs
de dezvoltare (care consuma mai mult decat produce), la un alt statut, la un alt nivel
de bunastare, conform studiului de impact -nivelul de inceput al tarilor dezvoltate,
cu un PIB de peste 13.800 dolari pe cap de locuitor, calculat pentru anul 2018 in loc
de 2022, prognozat official cu modelul social practicat in prezent.

Ca inventator sustin cu argumente ca numai cu solutii inventive neconventionale
aplicate in economie, Romania dar si celelalte tari cu economie de piata din UE, 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 mari sacrificii.

Caile, metodele si solutiile inventive bine protejate si folosite intensiv macar 2-3
ani, fara ca altii sa intelega in ce consta fenomenul romanesc de dezvoltare economica
rapida, fara precedent in lume, trebuie sa ne asigure reducerea decalajului dintre noi si
tarile dezvoltate europene.

Mentionez ca metodele, caile, 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 partidul sau guvernul
aplicant, recunoaste paternitatea si originalitatea solutiilor precum si drepturile
autorului ce urmeaza a fi negociate.
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Noul model social de crestere si dezvoltare economica, rapida si echilibrata a
Romaniei, reprezinta un atu politic si electoral nemaintalnit pe termen lung, si o
sansa exceptionala pentru cresterea continua a bunastarii romanilor.

Daca aceasta Oferta prezinta interes, invit

2-3 specialisti pe probleme de

dezvoltare economica, numiti de Dumneavoastra Domnule Presedinte al Romaniei
Klauss Iohannis, sa ma viziteze la locul meu de munca (Hotel Marriott, Bucuresti, Aripa
cu birouri), ocazie cu care eu sa le prezint si sa dezvalui in detaliu noul model social de
dezvoltare, caile, metodele si solutiile inventive utilizate pentru crestere si dezvoltare
economica rapida si impactul lor in plan economic si social, tehnologia de crestere a
Produsului Intern Brut, tactica si strategia de aplicare in practica.
Astept cu interes sa imi scrieti (miraco@uscatoare.ro) ca sunteti interesat sa
cunoasteti in intregime acest PROIECT.

HAAAI ROMANIA!, ROOMANIA!

" Nimic fără Dumnezeu "
DIRECTOR
Ec. Ing. SAVU Constantin
INVENTATOR

Vezi corespondenta cu Domnul Primar al Sibiului si apoi Presedinte PNL.
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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
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