
 

1 

  
From: FLORIN SUCIU To: Guvernul Romaniei 

Company: STAS, LLC Att: D-lui Prim-Ministru Grindeanu 

Mobil: 0040-765-644145 Our Ref: GUVRO05051701 

e-mail: stas.florinsuciu@gmail.com Data: 05/05/2017 

                                                          
REF:  CONFIDENTIAL – OFERTA DE COLABORARE 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru Grindeanu, 
 

Identitatea si potentialul dumneavoastra este puternica si consider ca are nevoie de proiecte pentru 
tineret si familiile acestora si pentru categorii mari de persoane carora sa le dam solutii la sperante lor reale.  

Eu sunt un ardelean, nationalist si mandru dac, crescut la tara intr-o familie de profesori cunoscand in 
detaliu viata, nevoile si lucrul cu tinerii. Am absolvit Generala 1 si Liceul de Informatica la Cluj dupa care 
Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica la ASE Bucuresti. Dupa facultate mi-am extins pregatirea 
profesionala in domeniul financiar si strategic atat in tara cat si in strainatate avand in acest moment toate 
calificarile in domeniul consultantei financiare si al sistemului bancar (broker, consultant financiar, evaluator, 
lichidator, analist financiar, dezvoltator si manager de proiecte europene cat si developer strategic de platforme 
web de management financiar, plati si e-government). 

Proiectul principal pe care l-am dezvoltat PROIECTUL “e-Romania” este unul real si functional, fata 
de toate “solutiile” prezentate si incercate de “specialistii” pe care ii cunoasteti foarte bine.  

El se bazeaza pe patru elemente principale:  
1. dezvoltarea unui nou tip de cetatean European, puternic si informat,  
2. prin utilizarea tehnologiilor momentului si posibilitatea up-gradarii lor permanet  
3. detinerea unui “instrument” care sa permita accesul in timp real la toate sectoarele de activitate, 

integrarea acestora, dezvoltarea si actualizarea permanenta, cu costuri minimale de administrare 
si control. Platforma “stas” poate administra sute de milioane de conturi in timp real, poate face 
tot ceea ce fac celelate solutii electronice de top globale (VISA, MasterCard) dar cu costuri 
ZERO si in timp real!! Este Singura solutie de administrare in acest moment la nivel individual, 
colectiv-familial, local, regional, national si European. Acest instrument Platforma administrativ-
financiara “stas” exista, este functionala si poate fi integrate in scurt timp cu actualele si 
viitoarele baze de date dupa ce va fi integrate cu o prima banca. 

4. Institutia financiara care sa administreze si sa genereze fluxul de cash in sistem. Noi am propus 
ca prim operator financiar sa fie CEC-ul cu care am purtat discutii si am facut analizele de impact 
inca din 2008, dar … politicul si dorinta de “privatizare pe doi lei” au dus CEC-ul la coada 
clasamentului bancar dar din fericire traditionalismul si nationalismul romanesc inving si de aceasta 
data iar peste 8 milioane de romani si-ar re-deschide din nou cont la CEC (daca acesta ar fi ceea 
ce a fost si inca ceva).  

 
Implementand Solutia noastra de e-guvernare, Romania va devenii “un model de societate cu un e-government 
real si operational” la nivel European si mondial. Cateva info-chioscuri care nu functioneaza nu dau un e-info, 
e-city ci doar alte “e-uri”. Mai sunt in Europa inca 27 de tari care au nevoie de acest sistem … o sub-licentiere 
va putea genera fonduri substantiale primului licentiat din Romania – adica CEC-ului si Trezoreriei. 

Nevoia de a administra in timp real si a putea integra baze de date multiple la costuri minime, doar pe 
baza de abonament lunar, este singura varianta prin care ORICE administratie din lume va da randament si va 
putea actiona in timp util. 

Diferite proiecte( Proiectul cardului Electronic de Identitate, Proiectul Bancii Primariilor, Proiectul de e-
Voting, proiectul Bursei de proiecte Europene, Proiectul Fondului National Agrar, Proiectul IRU cat si multe 
altele) bazate pe aceasta solutie dezvoltata inca din 2004 pentru Romania au fost prezentate la momentul lor 
tuturor guvernarilor anterioare dar lipsa de viziune si pregatire, interesele si proiectele “politice” a facut ca sa 
fie alese solutii care “i-au facut de ras” pe guvernanti, au permis “critici permanente” si in final au dus la mari 
pierderi atat financiare, de imagine cat si organizationale atat la nivel guvernamental cat si politic. 

Trecand peste “societatea politica” suntem interesati doar de dezvoltarea si asezarea lucrurilor in locul 
si la valoarea lor pentru Romania, romani si partenerii nostrii.  

Trecerea la un tip de societate “NO CASH” este prioritatea numarul 1 la toate natiunile responsabile. 
Proiectele noastre strategige au fost in trecut de interes pentru Italia, Israel si Turcia pentru care am dezvoltat 
solutii specifice. Recent am dezvoltat strategia de administrare si control pentru refugiatii din Turcia iar acum 
suntem in plin proces de implementare a unei solutii de suport financiar, de sanatate si juridic pentru romanii 
din strainatate in colaborare cu o firma de asigurari speciale. Nu exista nici un fel de support logistic pentru 
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romanii aflati peste hotare din diferite motive decat cele rezolvate personal. Inclusiv serviciile consulare sunt 
de ne-accesat in majoritatea tarilor. 

Toate proiectele pe care o sa le prezint le-am dezvoltat din surse proprii si au fost prezentate in timp 
tuturor guvernelor de dupa 2000 dar ne-afilierea mea politica si interesele permanente care au guvernat 
societatea noastra au facut ca ele sa nu fie implementate, unele doar “putin copiate”, ceea ce a dus la critici 
immediate si la discutii si probleme din cauza “specialistilor castigatori” ai licitatiilor, dar acest lucru ma bucura 
acum in perpectiva unei colaborari cu dumneavoastra.  

Consider ca in acest moment pot sa va pun la dispozitie cateva proiecte serioase, puternice si cateva 
programe nationale care sa revolutioneze viata si activitatea multor catateni ai Romaniei si in principal sa va 
dea “sabia” cu care sa puteti riposta la toate atacurile din interior si exterior si in acelasi timp sa “inchidem 
cateva cercuri” carora le lipsesc mai multe “sectoare” de multa vreme.  

Personal stiu ca nu mai este timpul “propagandei si al cumpararii” oamenilor. Societatea romaneasca si 
sociatetile europene se confrunta cu probleme majore structurale, relationale, investitionale si de strategie intre 
care Romania a ajuns “calul de bataie” la niste neaveniti pe care nu-i mai suporta cetatenii pentru un singur 
fapt principal, Acela ca NU AU SOLUTII reale ci doar peticesc ceea ce au stricat cei dinainte si promoveaza 
un “grup de non-valori pe post de propagandisti care abuzeaza de asa numitele servicii pe care le fac politicului” 
… Nici un barbat nu ar trebuii sa aiba ca si parteneri astfel de specimene. A accepta sa-ti promoveze imaginea 
si sa-ti explice strategiile este cum ne-ar indica niste “biciclisti” cum se conduce un Ferrari … este o mare 
eroare strategica si foarte costisitoare atat pe plan financiar cat si politic. 

Va prezint pe scurt cateva dintre proiectele care inca sunt de interes major: 
1- Proiectul “CyberMentor” de management global al sistemului de invatamant- dotare elevi cu web-

surfere care inlocuiesc computerul si folosesc televizorul ca si monitor, cu acces pe portalul nostru si 
dotarea cu tablet PC-uri a elevilor, studentilor si profesorilor pentru scoala si dezvoltarea bazei de date a 
cetatenilor care in final sa duca la accesul catre o baza de “CREDIT PERSONAL” – proiectul este sustinut 
si de catre Sindicatele Cooperatie, UGSR si din Invatamant “ALMA MATER” – cu un potential real de peste 
40.000 noi locuri de munca part time sau full time la nivel national 

2- Proiectul Noului Tanar Roman European – NOUA GENERATIE pentru integrare europeana – proiect 
pentru dezvolatrea unei strategii de suport national pentru tinerii la atragerea de fonduri europene – conditie 
de co-finantare printr-o noua banca de tineret cu suport de birou la Bruxeles – manadatara pentru atragerea 
reala de fonduri europene. 

3- Proiectul national de distributie directa de pachete familiare lunare (de produse personale si 
alimentare) prin sistemul National al Sindicatelor – Programul STA – proiect pilot dezvoltat de mine si 
CNSLCR in 1999 – suport total din partea GUVERNULUI folosind structura de peste 2 milioane de membrii 
de sindicat la nivel national. Normal ca aceasta va impune un “Mea Culpa” din partea unor lideri de sindicate 
si mergerea mai departe dupa rezolvarea unor probleme nerezolvate. 

4- Proiectul noului act de identitate electronic – EL ID CARD – proiect prezentat presedintelui, ministerului 
de interne, cu o evaluare foarte buna – singurul care are ca si element principal o platforma functionala in 
timp real care integrate si cu trezoreria si CEC-ul poate creste colectarea de amenzi, taxe si impozite cu 
pana la 35% in timp real. Alegerea ungurilor ca si “unici potentiali executanti” ai pasapoartelor biometrice 
a generat imediat critici normale. 

5- Proiectul solutiei de vot pe internet – e-voting – proiect real “la cheie” care poate rezolva administrarea 
si participarea tuturor cetatenilor romani la alegeri, referendum-uri, dezbateri publice – puternic support din 
partea asociatiilor de romani din strainatate cat si a sindicatelor nationale. Trebuie realizat ca urmatoarele 
alegeri nu vor mai fi castigate prin “masina de vot” indiferent de “indatorarea” pentru “ungerea” motorului. 
Aceasta indatorare va fi pusa sa fie decontata de catre dumneavoastra si echipa dumneavoastra. 

6- Proiectul procesorului de tranzactii electronice “stas” – debit si credit carduri co-branded- pentru 
transferuri de bani in timp real cu costuri zero – economie de 600 milioane euro pe an pentru romanii din 
strainatate si cu un venit potential de 300 milioane euro pe an pentru administratiile locale – proiect posibil 
de dezvoltat cu CEC-ul sau cu o noua Banca a Primariilor care este necesara pentru toate proiectele pe 
care putem sa le dezvoltam. Cu acest procesor putem sa dezvoltam o retea bancara de peste 50.000 de 
ghisee self-banking intr-un an la costuri de sub 3.000 euro pe ghiseu si sa emitem cel putin 20.000.000 de 
carduri – un proiect la cheie. 

7- Proiectul Agentiei Nationale de Sourcing si Logistica – O firma infiintata in Hong Kong, China care va 
face “aprovizionarea cu marfuri Made in China” si care va putea “elimina” licitatiile cu multiple “contestatii” 
din tara. Aceasta va fi sustinuta de catre Banca Primariilor din Romania si va face cercetarea de piata, va 
verifica productia, logistica si va face export-importul de produse chinezesti pentru proiectele locale. Astfel 
un creion va cost 1 leu nu 10 lei cum ce ar trebuii sa fie. 

8- Proiectul CASA RROMANA – proiect de management al rromilor din tara si strainatate in colaborarea cu 
structurile lor de conducere. Include Programul “O noua sansa” cat si integrarea lor in sitemul de plati, 
educational, juridic si de sanatate. Proiectul bancii “Casa Rromana” include si dezvoltarea de o moneda 
virtuala” LOV” care sa se bazeze pe pretul aurului. Rezolvarea unei probleme sta in primul rand in 
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cunoasterea si intelegerea realitatilor si nevoilor care guverneaza aceea problema. Proiectul poate de 
asemenea sa fie 100% finantat de EU si in care conducerea IRU – International Rromani Union a fost de 
acord. 

9- Proiectul “O casa noua pentru fiecare familie noua “– o solutie pentru o fabrica cu o productie de 1,000 
case anual – necesarul de minim 60 de fabrici la nivel national - atat pentru rezolvarea caselor sociale la 
nivel national cat si a nevoii de relocare a romanilor atat in tara cat si strainatate. Potential pentru 10,000 
de locuri de munca si un proiect de atragere de fonduri europene de 1 miliard de euro prin co-finantarea 
de catre viitoarea Banca a Primariilor si a viitorilor proprietari. Dezvoltarea de proiecte rezidentiale si de tip 
“temporar residence” este ceea ce va atrage noua generatie de executivi. 

10- Proiectul “wi-fi Romania” – wi-fi gratis pentru elevi, studenti, politie – dotare masinilor de politie cu 
computere bord, camere de supraveghere parcari, scoli, intersectii, dotare politisti cu aparat Ppos pentru 
plata amenzilor – plata cu cardul la transportul in comun, dotare POS pentru tranzactii comerciale, 
eliminarea economiei subterane. 

11- Proiectul televiziunii de tineret “LOVE TV” – (dosar complect pentru CNA) intr-o locatie serioasa 
(programe de tineret, educationale, proiecte europene, muzica, sport) –licenta intr-o luna 

12- Proiectul “College Image” – proiect de promovare al liceelor din Bucuresti la “LOVE TV” cate unul pe 
saptamana cu dezvoltrea imaginii acestora si a colectiei de haine de colegiu – dupa modelul American. Ei 
sunt viitorii nostrii votanti, cei de 15-17 ani! Acest proiect include si un program national de culturalizare a 
protectiei fetelor si de folosire a produselor de igiena personala tip-absorbante, anticonceptionale si 
estetice. Linia “ANION” cu cea mai avansata tehnologie este deasemenea patentata si proprietatea 
noastra. Programul poate beneficia de finantare europeana si va oferii lunar la peste 100,000 de tinere fete 
suportul si logistica necesare protejarii si preventiei fata de bolile in care excelam ca si natiune, cancerul 
de col uterin, fibroame, noduli mamari si sarcini premature.  
 
Toate aceste proiecte pot intra in faza de executie in cel mai scurt timp dupa stabilirea strategiei de “Cash 

Flow” si a bancii care va administra proiectele.  
Asa cum ati constatat tinerii din ziua de azi sunt modelati de catre “social media” si de emisiunile pe care 

le vad la televizor – “Conducem poporul cu televizorul” – poate devenii un model de conduit si strategie. 
Pentru a depasii problema de o anumita “retinere” din partea marii mase de tineri fata de administratie, 

trebuie ca in primul rand sa-i constientizam ca sa-i castigam, dupa care sa-i modelam ca sa-i inregimentam.  
In primul rand trebuie sa avem un nou canal de media (LOVE MEDIA) care sa includa televiziune, radio, 

centre culturale, evenimente, fashion si IT development atat on-screen cat si on-line care sa fie iubit de catre 
tineri si in care sa se regaseasca. Acesta va devenii canalul nostru de promovare al tuturor proiectelor noastre 
si cel de raspuns in timp real din partea lor. Am fost producator TV pentru MTV Romania si ATOMIC TV sunt 
tata de baieti de 20-25 de ani si stiu ce vor, ce au, ce le trebuie si mai ales ce i-ar face “fericiti” pe tinerii din 
ziua de azi. Deasemenea pentru eliminarea “momentelor penibile” vanate de jurnalisti un canal guverntv.ro 
care sa transmita de la Parlament, pentru ca tot s-au cheltuit cateva milioane pe echipament care sta, ar fi un 
canal media propice momentului.  

Fara menajamente trebuie sa constientizam ca societatea construita de FSN dupa revolutie a ajuns la 15% 
de la 85% si a pierdut razboiul cu nou dezvoltata sociatete de tip “social media”. Si ce este mai grav este ca 
aceasta e pe cale ca membrii ei sa ajunga “paria societatii”. Deja pensionarii, asistatii sociali, persoanele cu 
disabilitati, minoritatile si administratia sunt pe cale de a devenii “inamicii culturii noii strazi”. Chiar daca se mai 
castiga cate o batalie aceasta este numai pentru ca tinerii de care suntem interesati mai au nevoie de un liant 
pe langa cele care au inceput sa-i “lege” – padurile, refractarea, aurul, tezaurul, taxele si nemerniciile!  

Ultimul tip de liant European este un nou model de “tara”, chiar poate o alta tara. DACIA poate sa le dea 
un nou punct de plecare si o noua perspectiva, una reala si de mandrie nationala. “Romania” s-a format doar 
prin stergerea cuvintelor Republica Socialista de pe Certificatele de nastere si a actelor deja printate inainte de 
1989 cu motivatia “ca oricum erau printate “si a devenit … ceea ce a devenit, un organism bolnav, netratat la 
timp ajuns la nivel de metastaza intr-un spital fara curent, doctori si sala de operatie. Tragic dar adevarat. Stiti 
ca arhivele Nascutilor Vii dinainte de 1967 din primarii au fost “topite”? Din lipsa de spatiu!  

Stiti ca Fondul National de Pensii a fost “terminat” prin “trecerea” la stat a 500,000 de pensionari 
mestesugari in 1995 cand Fondul Privat de pensii CASCOM a fost INTEGRAL fraudat de conducerea 
UCECOM sub directul patronaj al Legii 1 promovata de FSN fara sa fie transferate si fondurile banesti? Vorbim 
de un patrimoniu de 3 miliarde de dolari! Exista un raport al Curtii de Conturi tinut la sertar din 1998! 

Din 1995 si pana in 2001 nu s-a facut NICI o raportare sau bilant al platilor facute de CNPAS pentru ca in 
acele moment deja el inregistra pierderi anuale de mii de miliiarde pentru pensile acordate agricultorilor, 
cooperatistilor si mestesugarilor?  

“De aceea nu mai are balta peste” ar spune cineva avizat despre problema majora a momentului – plata 
pensiilor lunare si a salariilor personalului administrativ care indatoreaza bugetul de stat anual cu … stiti 
dumneavoastra cat!  
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Nu va invidiez, chiar ma gandesc permanent la “ce as face” si “ce ar trebuii sa fac” daca as fi in locul 
dumneavoastra in aceste timpuri.  

Nu putem deasemenea nega realitatea europeana si problemele romanilor in procesul de integrare si 
nivelul de respect venit din partea europenilor si a autoritatilor europene.  

Nu ne mai putem “ascunde capul in nisip” ca strutul asteptand sa treaca furtuna, de aceea proiectele mele 
vizeaza si mizeaza pe o restructurare a societatii romanesti care sa includa toate comunitatile nationale 
romanesti si cea rroma, maghiara, a moldovenilor de peste Prut atat romani cat si rusi, a romanilor legali cat si 
a celor “care incearca” in Europa si in lume si care din pacate au ajuns “cetatenii dizabilitati ai Europei”.  

Pentru acestia statul roman, realmente, nu a facut decat mici” frectii la piciorul lor de lemn” din cauza 
incompetentei si a lipsei de viziune a celor pusi sa administreze problemele romanilor si in special din “drenarea 
banilor” statului de catre acesti “numiti politici”.  

Norocul nostru este ca si chiar daca ca si “comunitate” in lume suntem inca “mioritici”, in sufletul fiecarui 
roman exista dragostea fata de tara si neam si nimeni prin nici un program nu ne va putea lua “palinca si 
Ardealul”.  

In ultimii ani curentul nationalist “DAC” a luat locul “falsilor nationalisti” de tip PRU si este la punctul in care 
poate devenii un partener serios atat ca numar cat si ca strategie in viitoarea societate romaneasca. Acest 
curent ar putea “rezolva” din problemele actuale care incep sa se acutizeze vizavi de minoritati care ar permite 
trecerea la administrarea regionala pe baze noi dar integrate cu viziunea de dezvoltare europeana dar cu 
pastrarea specificului national.    

Ultimul experiment, Turcia, ne-a aratat ca popoarele europene nu isi vor pierde identitatea indiferent de 
“strategia germana sau americana” iar nationalismul European va invinge in momentele de cumpana sociale 
si strategice. Acest fapt este cel care va duce la o noua ordine institutionala in tara noastra, la o noua pozitie 
in fata aliatilor strategici si a celor potentiali si la pozitionarea Romaniei la locul ei. 

Intrebarea care zi de zi trebuie sa ne creasca ingrijorarea este: Cum ii facem pe tineri sa ne iubeasca!  
De ce avem nevoie de “iubirea” lor? Pentru ca ei sunt frumosii, inteligentii, informatii, emancipatii, ingrijoratii 

pentru viitor nu pentru cuponul de pensie, ei doresc sa fie integrati si ascultati iar NOI – noua ordine 
institutionala, trebuie sa fim “the sugar daddy” pe care nu l-au avut.  

In acest sens canalul media “LOVE” cu deviza “Tot ce dorim este doar putina dragoste!” a fost 
prezentat a fost primit cu laude referitor la posibilitatea dezvoltarii de proiecte de catre tineri pentru tineri si 
pentru viitor de un caracter ridicat de tinuta iar nevoia unei competitii la “oferta” actuala manelizata prin eter si 
plina de cancan dambovitean este manadatara. 

Proiecte care dau bine “pe hartie” gen Start-up Romania ajung imediat “de ras” doar pentru ca intotdeauna 
“alegerea administratorului” a dus la cancan, DNA si oameni protejati doar de “prezumtia de nevinovatie”, pana 
la proba contrarie. 

Cand se va oprii promovarea CV-ului cu facultati, masterate, doctorate si specializari numai pe banii statului 
si se va cere pasaportul si cazierul fiscal si o compunere gen “Cand o sa fiu “mare” o sa fac ….” Atunci poate 
vom avea si altceva decat soferi si brancardieri pe posturi de chirurgi. Pentru ca astia sunt cei care “ne 
opereaza” si nu stiu si nu inteleg importanta “sterilizarii aparaturii” si apoi ne intrebam de ce s-a infectat rana, 
de ce operatia a reusit dar pacientul a murit, de ce … de ce … de ce! 

Pentru administrarea viitoarelor proiecte avem nevoie de un instrument juridic – o firma. Dupa toate 
“dedicatiile si esecurile” cu firmele “apropiatilor” momentul este propice pentru “a arunca pisica in ograda lor”, 
adica a dezvolta o firma la cele mai inalte standarduri de transparenta, firma care va putea administra viitoarele 
proiecte si la acarei administrare si control poate participa oricine. 

Aceasta va fi un SA care se va lista la BVB din start pe platforma AeRO si care va putea sa atraga cateva 
zeci de milioane de euro la IPO. In acelasi timp statul va putea “participa” la dezvoltarea si conducerea strategiei 
de proiecte prin implicarea CEC-ului si apoi a Bancii Primariilor cu capital astfel incat sa detina peste 50% 
permanent in aceasta firma. Acest instrument va oferii calea cetatenilor si in special al tinerilor de putea fi 
actionari si sa participe efectiv la “conducerea” activitatilor si proiectelor viitoare dezvoltate prin aceasta firma. 
Intre 1000 de SRL-uri cu cate 2 actionari cu capital de 200 lei mai potential este un SA cu 2000 de actionari si 
capital initial de 2 milioane de lei.  

Toate programele vor fii “vandute catre investitori” prin viitoarea Bursa de Proiecte Europene, din care 
“unele“vor fi cumparate de catre firme interesate in contractele cu statul sau autoritatile locale, unele de catre 
Fundatii in domeniu, unele de catre Banca Primariilor astfel incat tinerii vor fii atrasi in acest proiect fara sa se 
simta fortati. Proiectul este “la cheie” si l-am discutat in perspectiva cu conducerea BVB avand in vedere istoria 
mea de “prim broker al BVB in 1995” si prim CPVM – consultant de plasamente in valori mobiliare inca din 
1997.  

Proiectul este dezvoltat pentru a servii imediat administratia locala si guvernamentala si de a oferii solutii 
reale proiectelor pe care se bazeaza programul si strategia de guvernare iar dumneavoastra puteti folosii 
imediat strategia noastra de implementare si administrare ca parte a viitoarelor norme de functionare si control. 
Atragerea potential de finantare europeana depaseste 2 miliarde de euro. 
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Nu pot sa nu observ ca unele din ultimele proiectele administrative si de impozitare “seamana izbitor cu 
solutiile mele prezentate in ultimii 5 ani ministrilor de Finante, ultimului Prim Ministru PSD cat si Primariei 
Craiovei. Din pacate forma finala a “masini” are 5 roti si nu are suportul fizic si organizational strategic prezentat 
de catre mine. Dar putem sa venim acum si cu Norme si Regulamente de Organizare odata cu promovarea de 
strategii de taxare si colectare. 

In special Proiectul “taxarii pe gospodarie” poate ajunge la o forma “romaneasca” imbinand cel american 
cu cel chinezesc si cu normele europene si tanand cont de realitatile societatii romanesti. Adica dupa 10 ani 
proiectul ghiseul.ro si altele asemanatoare nu au deposit 3,5% utilizare reala cu costuri majore … 

Platforma financiara odata integrate va putea demara, real, proiectul incepand cu 2018. El deja a fost 
analizat atat din punct de vedere de integrare hard, securizare si administrare inca din 2012. Viitorului 
“Consultant fiscal” cat si inspectorul de la ANAF i-au fost denaturate rolul si importanta acesta ajungand sa fie 
“perceput” ca si o noul “politist fiscal” si nu un instrument de colectare si administrare al autoritatilor publice 
locale si de protective a cetateanului. Lumea vede “incapacitatea colectarii” taxelor necolectate de la mici si 
marii contribuabili, posibilitatea contabilizarii excesive a datoriilor, favorizarea infractorilor fiscali prin “legislatia 
insolventei si falimentului” fara un real control “la zi” din partea ANAF si al altor autoritati fiscale.  

De exemplu: Cum poate ajunge o firma sa-si mai desfasoare activitatea si sa acumuleze 200 de milioane 
euro datorii la stat ea avand un capital social de 200 de lei? Numai prin favorizarea legala a infractorului fiscal! 
In aceste cazuri trebuie spus “STOP JOC”! 

Cum poate un grup de firme sa fie administrat de un analfabet sau o pensionara de 85 de ani? Cum poti 
sa sustii ca iti” deschizi o afacere” cu 200 de lei in 2017 cand un plin de benzina este 400 de lei? Cum poti sa 
autorizezi o firma intr-un apartament in care mai sunt 100 de firme si 23 de locatari moldoveni? Cum poti sa 
emiti un Certificat de nastere unuia care declara ca mama a fost “Al Romaniei”? Si cu toate astea pensionarii 
sunt cei care stau si mor la coada sa-si plateasca impozitele. 

Pentru a elimina daunele trebuie restructurat accesul la producerea de daune!  
Promovarea “antreprenorului” oricum, oriunde si oricum este cel mai daunator aspect al dezvoltarii 

adevaratului mediu de afaceri. Asta doar ca niste ONG-uri sa mai printeze 1000 de flyere si brosuri pe care nu 
le va citii nimeni … STOP JOC! Cand administrarea este directionata catre “specialist externi” care lucreaza 
toti cu angajati romani … iti pune intrebarea: De ce am avea nevoie de cineva strain sa-mi spuna cum “se joaca 
fata” la mine in sat? Alt STOP JOC! 

E timpul ca sa avem un proces de “Mea Culpa” si sa analizam toate “partidele in care jucam” si sa spunem 
STOP JOC la cele la care noi punem la dispozitie terenul, echipamentul, stadionul cu infrastructura si 
majoritatea jucatorilor iar la inceperea jocului suntem in tribune sau pe banca de rezerve! AJUNGE si STOP 
JOC! 

Sper ca franchetea mea sa fie inteleasa de dumneavoastra in spiritul constructiv al lucrurilor. Nu ma 
intereseaza promovarea personala sau institutionala ci doar asistenta in implementarea si dezvoltarea catorva 
proiecte fara de care Romania nu va putea avansa si chiar sunt de natura destructiva pentru societatea noastra. 
Eu cred ca avem un interes comun, acela de dezvoltare a Romaniei, chiar daca difera poate “forma ei” viitoare, 
al doilea este ca stiu ca pot colabora cu unul dintre ministrii dumneavoastra pentru proiecte si programe 
strategice de dezvoltare fiind fosti colegi de facultate, sunt singurul care poate in timp util si la cel mai 
performant nivel in domeniu sa va ofere aceasta solutie integrata de administrare si colectare iar realitatea este 
ca suntem la limita la care numai o solutie de colaborare strategica de durata cu asumarea unor responsabilitati 
poate face trecerea la o noua administratie locala si nationala. 

Deviza “NOI va aducem viitorul!” al intregului program de e-guvernare, as propune-o sa va faca sa 
alegeti intre “trecuti si viitori” intr-unul dintre cele mai importante momente pentru Romania si pentru 
dumneavoastra. 

Va doresc succes si sper sa faceti o alegere prin care sa “vedeti viitorul” si cred ca va intereseaza sa-l 
modelati pe cand pe unii de pe langa dumneavoastra ii intereseaza sa-si protejeze “trecutul” si sa-si rezolve 
prezentul in interesul personal.  

Va atasez o prezentare a platformei noastre de administrare si plati si o viziune a sructurii administrative 
si de integrare a diferitelor solutii de plata pentru persone fizice si juridice. Adaptarea lor la viziunea 
dumneavoastra tine numai de integrarea acestei viziuni in sistemul nostru. 

O prezentare in detaliu al fiecarui proiect o pot face la cererea dumneavoastra. 
 
Cu stima,  

 
Cibernetician 
Presedinte, CEO 
STAS, LLC 

  


