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

              Romaniei, si Romanilor, mult mai mult decat am primit eu de la Ei.’’ 

Economist Inginer SAVU Constantin 

                                                                                      INVENTATOR 

Catre: 

          Palatul Cotroceni 

 

In atentia: 

           Domnului Presedinte al Romaniei Klaus Iohannis 

 

 

Stimate Domnule Presedinte al Romaniei Klaus Iohannis,de mai bine de 

zece ani ma straduiesc sa aduc bunastare, pe cai inventive,  pentru 

Romania, dar cu tristete constat, stimate Domnule Presedinte al Romaniei, 

ca Guvernele Romaniei si Inaltii Functionari ai Statului, nu renunta la 

metodele traditionale romanesti de marginalizare a inventatorilor si a 

performerilor români, ignoranţa şi lipsa de respect şi nerecunoaşterea  

realizărilor româneşti de excepţie, sunt motivele pentru care Brevetele de 

Inventie, ale romanilor, si materia cenuşie, părăsesc continuu România, 

lasand in urma saracia. 

Ma numesc Constantin SAVU, sunt Actionar Unic al Societatii Miraco 

Bucuresti, si  inventator, de mare anvergura, cu 26 de brevete de inventie 

in domeniul Ingineriei Tehnologice si al Ingineriei Economice, autor a unor 

Studii Economice de Dezvoltare pe Ramura si in Profil Teritorial, autor a 

peste 180 de Proiecte de Inginerie Tehnologica,pentru Dezvoltare 



2 
 

Industriala si pe aceasta cale inventiva, am adus,  an de an, Economiei 

Nationale, Romaniei si Romanilor, zeci si zeci de miliarde de lei, avantaje 

economice. 

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 din Uniunea Europeana, prin regandirea Capitalismului ca 

economie de piata, sociala, umanizata si adaptata la globalizare, cai, 

metode, procedee si solutii economice neconventionale ‚’’cu raza mare de 

actiune’’, agregate intr-un  ‘’Nou Model Social-Economic, inventiv, de 

crestere si dezvoltare economica rapida, de crestere inventiv-intensiva a 

Valorii Adaugate in pretul tuturor produselor, din toate ramurile economiei 

nationale’’, si pe aceasta baza, cresterea bunastarii romanilor, intr-un ritm 

fara precedent in lume , din resurse interne, latent existente, inventiv-

mobilizate, Model Social Inventiv, de inspiratie Liberala,  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 sau din lume.    

Stimate Domnule Presedinte al Romaniei Klaus Iohannis, am extras, 

dintr-un Tabel Sinoptic, al STUDIULUI DE IMPACT,din care rezulta ca , 

’’Programul Liberal de Guvernare’’ asigura si garanteaza prin ’’Nou model 

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

crestere a bunastarii tuturor romanilor’’, plata pensiilor si salariilor, oferite 

fara acoperire economica de catre Guvernarea PSD-ALDE si tot odata 

garanteaza cresterea salariilor nete, in medie cu peste 20%, in ramurile 

productiei materiale si a prestarilor de servicii, (neglijate de PSD-ALDE) si 

cresterea Dividendului pentru stimularea investitorilor, in medie cu peste 

15%  
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Stimate Domnule  Presedinte Klaus Iohannis , 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 al saracirii si indatorarii 

treptate, in economia Romaniei si a tarilor din Uniunea Europeana, atatea 

cate se pot inlatura prin aplicarea Noului Model Social Inventiv de crestere 

si dezvoltare economica rapida si echilibrata, de crestere a bunastarii 

cetatenilor din Romania si din Uniunea Europeana, intr-un ritm fara 

precedent in lume. 

Ar fi pacat ca Romania sa piarda sansa unui Premiu Nobel, pentru 

Economie. 

Stimate Domnule Presedinte al Romaniei Klaus Iohannis, cred ca ar fi 

nevoie, sa propuneti, in numele Administratiei Prezidentiale si in numele 

dumneavoastra personal, Academiei Romane respectiv Institutului 

Economic al Academiei, care sa se pronunte asupra avantajelor economice 

si sociale, aduse Romaniei prin aplicarea ‘’Noului Model Social inventiv de 

crestere continuue a bunastarii romanilor, intr-un ritm fara precedent in 

lume’’,  model care sa inlocuiasca, cat mai repede posibil, Modelul social al 

saracirii si indatorarii treptate si al neajunsurilor generalizate, practicat in 

prezent, in Romania. 

In completarea prezentei scrisori, va trimit atasat, Memoriul trimis in data 

de 03.09.2019, Primului-Ministru, al Romaniei, Ludovic ORBAN si la care 

nu am primit, inca, nici un raspuns, desi a repetat mereu ca, Programul 

Liberal de Guvernare se bazeaza pe valorificarea unor solutii romanesti  

inovative, inventive si neconventionale. 
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As fi bucuros sa imi scrieti ca sunteti interesat, pentru mai binele 

Romaniei,  de acest Nou Model  Social Inventiv. 

 

Cu deosebita stima si consideratie, 

 

                                                                                  D I R E C T O R 

                                                                         Ec. Ing. SAVU Constantin  

                                                                                I N V E N T A T O R      

     Bucuresti   

Data 09.06.2020 

 


