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Abstract
The teacher of Physics, school inspector at the School
Inspectorate of Sibiu, general inspector and mayor of Sibiu for
14 years – when the city was awarded the title of European
Capital of Culture; after starting a career in politics, Klaus
Iohannis became a member of PNL and First Vice-President of
the party in 2013, then, in June 2014, he was elected president
of this party, and following the presidential elections of 2014,
he is holding the highest office in State, as the President of
Romania.
In his book Pas cu pas (Step by Step), we encounter, in
fact his life, lived step by step, through which he gives, in
actual facts, a model of the thing well done, with competence
and positive thinking, demanding respect and admiration.

Zusammenfassung
Physiklehrer, Generalschulinspektor des Kreises Hermannstadt und 14 Jahre Bürgermeister der
Stadt Hermannstadt – als der Stadt der Titel Kulturhauptstadt Europas verliehen wurde – ging
Klaus Iohannis in die Politik und 2013 wurde er Mitglied der Nationalliberalen Partei (PNL) und
Erster Vizevorsitzender der Partei. Juli 2014 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und nach den
Präsidentenwahlen im Jahre 2014 übernahm er das höchste Amt des Staates, indem er zum
Präsidenten Rumäniens ernannt wurde.
Sein Buch gibt uns einen Überblick über sein Leben „Schritt für Schritt” und bietet uns ein Vorbild
„der gut gemachten Dinge”durch konkrete Fakten an, mit Kompetenzen und positivem Denken, das
unseren Respekt verdient und unsere Bewunderung erregt.
Résumé
Le professeur de physique, l’inspecteur scolaire, dans le cadre de l’Inspectorat Scolaire de Sibiu,
inspecteur général et pendant 14 ans maire de Sibiu – lorsque la ville a reçu le titre de Capitale
Européenne de la Culture ; suivant une carrière politique, Klaus Iohannis devient, en 2013 membre
de PNL et premier vice-président du parti, puis, en juin 2014, il a été élu président de ce parti, et
suivant les élections présidentielles de 2014, il occupe la fonction la plus haute dans l’État, celle de
Président de Roumanie.
Dans la livre Pas cu pas (Pas à pas), on rencontre, à vrai dire, sa vie vécue – pas à pas, par
laquelle il nous offre, par des faits concrets, un modèle de la chose bien faite, avec des compétences
et la pensée positive, qui impose du respect et l’admiration.
Rezumat
Profesorul de fizică, inspectorul şcolar, în cadrul Inspectoratului Şcolar Sibiu, inspector
general şi timp de 14 ani primar al Sibiului – când orașului i s-a acordat titlul de Capitală
Culturală Europeană, intrând în politică, Klaus Iohannis devine, în 2013 membru al PNL şi prim225
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vicepreşedinte al partidului, apoi, în iunie 2014, a fost ales preşedinte al acestui partid, iar în urma
alegerilor prezidenţiale din 2014, ocupă cea mai înaltă funcţie în Stat, Preşedinte al României.
În cartea Pas cu pas, întâlnim de fapt viaţa sa trăită – pas cu pas, prin care ne oferă, prin
fapte concrete, un model al lucrului bine făcut, cu competențe și gândire pozitivă, ce impune
respect şi admiraţie.
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Verba volant, scripta manent
Recenta carte, Pas cu pas, semnată de Klaus Iohannis, preşedintele României, afirmă, chiar
din titlu, convingerea reuşitei în viaţă prin lucrul bine făcut – cu răbdare, competenţă şi gândire
pozitivă.
Cartea sa este încă un argument al strategiei de-a lăsa faptele să vorbească.
Autorul prezintă, prin fapte concrete, activitatea sa ca profesor, ca primar al Sibiului –
Capitală Culturală Europeană, angajarea în politică şi drumul parcurs până la alegerea sa în cea mai
înaltă demnitate a Ţării, de preşedinte al României.
După un Cuvânt înainte, în care afirmă că: “O viaţă se construieşte pas cu pas. La fel şi o
carieră, o comunitate sau chiar o naţiune… despre om vorbesc cel mai bine faptele”.
Cartea Pas cu pas este structurată în cinci capitole: I Anii de formare; II Comunitatea
aleasă; III Cea mai frumoasă capitală; IV Decizii pentru viitor; V Idei în acţiune. Despre lucrul
bine făcut.
Pentru cititorii revistei “Studii de Ştiinţă şi Cultură”, aş dori să prezint, din lectura foarte
agreabilă a cărţii, câteva aspecte ale activităţii Autorului ca profesor; opinia sa despre educaţie “cea
mai preţioasă şansă” la reuşita în viaţă; despre “Cultura ca mod (el) de viaţă”, dar şi despre Drumul
către prima funcţie în stat şi nevoia de schimbare, pentru a trăi în România lucrului bine făcut.
Atitudinile simple din comportamentul cotidian dau măsura educaţiei şi caracterului unui
OM. A fi drept, respectuos, echilibrat, ţin la distanţă intrigile care distrug armonia din viaţă.
Ca profesor, a predat fizica la mai multe şcoli din jurul Sibiului, iar după 1989, în Sibiu, la
Liceul Brukenthal. Această profesie de dascăl a făcut-o din vocaţie, cu plăcere. Termenul de
“profesor”, afirmă Autorul, “este cam devalorizat. Prea mulţi profesori şi prea puţini dascăli”,
întrucât profesorul transmite noile cunoştinţe ale materiei pe care o predă, în timp ce dascălul, în
plus, valorifică şi latura educativă a fiecărei lecţii. Ca profesor de fizică, spune autorul, “Eu am
încercat să combin metode consacrate din metodica predării fizicii şi am folosit foarte mult
experimentul de laborator, procedeu pe care nu-l utilizează toţi dascălii din lipsă de timp”. Este,
aici, încă un exemplu de om care ştie să convingă prin fapte concrete.
Considerând educaţia ca “cea mai preţioasă şansă”, profesorul afirmă că “la orele de
dirigenţie nu am făcut niciodată fizică. Discutam despre problemele clasei, despre problemele
şcolii, teme de dirigenţie generală… simţeam un mare entuziasm. Mergeam cu elevii în excursii, şi
la munte, şi în apropiere de Sibiu; odată am făcut chiar o excursie în străinătate, în Austria”.
Ceea ce l-a nemulţumit, după revoluţie, a fost faptul că profesorii erau foarte prost plătiţi. În
perioada când profesorul Klaus Iohannis a fost inspector şcolar, a coincis cu “aceea a reformelor lui
Andrei Marga. În mod paradoxal, în perioada de guvernare CDR şi a preşedinţiei domnului Emil
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Constantinescu au fost cei mai buni ani pentru România, cu toate că guvernele de atunci s-au
dovedit slabe”.
Dintre convingerile autorului, consemnăm: „un profesionist, indiferent de domeniu, are
nevoie de foarte multă energie pentru a fi performant. Nici oamenii politici nu sunt altfel. Eu îmi
extrag energia din convingerile mele şi din realizările mele, personale şi profesionale”.
Cultura ca mod (el) de viaţă
În calitate de primar, Klaus Iohannis, a făcut din Sibiu Capitală culturală europeană, prin
adoptarea unor hotărâri pentru un centru al oraşului, care să fie în armonie cu propria istorie,
exprimând preferinţele unei adevărate majorităţi.
„Tot ce a însemnat creştere în acest oraş – spune autorul cărţii – s-a petrecut pe fondul
valorificării moştenirii noastre culturale. Investiţia în cultură a fost o prioritate în Sibiu şi pe ea s-au
ridicat, practic, noile şantiere pentru oraş”.
Pe lângă reglementările, din planul urbanistic, care aveau ca scop conservarea specificului
arhitectural al oraşului, identitatea Sibiului a fost consolidată şi de evenimente culturale de
amploare, care i-au adus cei mai mulţi oaspeţi.
Festivalurile - de teatru, de film, de muzică, de grafică – au fixat Sibiul ca destinaţie
culturală, contribuind enorm la viaţa culturală.
Teatrul “Radu Stanca” din Sibiu a organizat, anual, Festivaluri internaţionale de Teatru. Prin
cultură, Sibiul a devenit un oraş fără graniţe.
Despre Sibiu, în America
“Sibiul, în schimb, are o siglă, o stemă, are obiectivele turistice, iar brandul este acela de
oraş cultural – un brand foarte bun în turism”. Este un loc al multiculturalităţii.
În 2011, Klaus Iohannis a fost invitat să susţină o prelegere la Universitatea din Harvard, din
Statele Unite.
În cursul prelegerii, a prezentat dezvoltarea Sibiului şi creşterea economică într-un context
multicultural, tipic acestui oraş.
„Am vorbit – spune autorul – inclusiv despre situaţia politică din România şi am fost plăcut
surprins de interesul manifestat de studenţii români de la Harvard, dar mai ales de acela mărturisit
de studenţii americani”.
Cu acest prilej, autorul a constatat, făcând o comparaţie dintre o universitate din România şi
una din Statele Unite, că prima diferenţă dintre ele este determinarea ceva mai mare a studenţilor
americani de a învăţa.
Capitala Culturală Europeană: timpul schimbării
În anul 2007, la Sibiu au venit turişti din toate colţurile lumii. La începutul lunii decembrie,
ajunsese la 800000.
Cifrele au şi ele latura lor spectaculoasă - se arată în evocarea evenimentului excepţional –
mai ales când e vorba despre un bilanţ al unui an plin de evenimente, care au gravitat în jurul artei şi
culturii.
Astfel, în 2007, la Sibiu au fost prezentate aproape 350 de proiecte, însumând peste 2000 de
evenimente din genuri şi manifestări artistice diferite.
Într-o evocare aparte, autorul prezintă relaţiile de sute de ani între Sibiu şi Luxemburg, fapt
ce a contribuit la acordarea onorantului titlu: Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007, înainte ca
România să fie membră a Uniunii Europene.
Cultura – demonstraţie de excelenţă
Aducând un elogiu actorilor culturali din Sibiu – pentru atingerea unui nivel greu de egalat,
se arată că spectacolul vedetă al Capitalei Culturale Europene Sibiu, a fost Piesa Faust în regia lui
Silviu Purcărete, care a cunoscut după premierea din 2007, peste 100 de reprezentaţii, reuşind să
ajungă un reper de excelenţă pentru un spectacol de artă teatrală. Este o producţie a Teatrului
Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi a fost selectată printre cele mai mari spectacole ale lumii.
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Profesorul de fizică, inspectorul şcolar, în cadrul Inspectoratului Şcolar Sibiu, inspector
general şi timp de 14 ani primar al Sibiului, intrând în politică, Klaus Iohannis devine în 2013
membru al PNL şi prim-vicepreşedinte al partidului, apoi în iunie 2014 a fost ales preşedinte al
acestui partid, iar în urma alegerilor prezidenţiale din 2014, ocupă cea mai înaltă funcţie în Stat,
Preşedinte al României.
În cartea Pas cu pas, întâlnim de fapt viaţa sa trăită – pas cu pas, prin care ne oferă un model
al lucrului bine făcut, ce impune respect şi admiraţie.
Din activitatea politică prezentată de autor în acest volum, aş vrea să amintesc doar câteva
din temele abordate în capitolele IV, Decizii pentru viitor şi V, Idei în acţiune. Despre lucrul bine
făcut.
Drumul către prima funcţie în Stat: un proiect de anvergură: prosperitate şi respect pentru
lege; Relaţia cu Familia Regală. Despre rostul protocolului; Un preşedinte mediator şi echilibrat.
Un nou model de conduită politică; O misiune urgentă: reforma sistemului de educaţie; Practici
curate, instituţii depolitizate, respect pentru individ. Domnia legii şi orientarea în politica externă:
axele de referinţă; Economia liberală, garant al proprietăţii; România lucrului bine făcut.
„România lucrului bine făcut”, spune, în încheiere, autorul – este o ţară în care fiecare îşi
ştie rostul şi lucrează împreună cu semenii săi, în spiritul unor valori orientate către viitor, iar nu
împotriva lor: pentru o educaţie performantă, pentru cultură, pentru excelenţă, cu inovaţia în spirit
întreprinzător. Este vorba despre o Românie a proprietăţii, la care fiecare cetăţean contribuie,
asigurat că statul îi răsplăteşte echitabil implicarea... A venit timpul ca valorile performanţei să fie
puse în acţiune... în realităţi palpabile: stabilitate economică, bunăstare şi certitudinea că ne-am
înscris, pas cu pas, pe drumul care trebuie.
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