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PROIECTUL ”DACIA - 2050” 

 

1. ROMÂNIA A FOST TRANSFORMATĂ ÎN DECEMBRIE 1989 ÎNTR-O NEOCOLONIE PRINTR=UN COMPLOT INTERNAȚIONAL 

POLITICO-MILITAR TERORIST, SINGEROS ȘI REUȘIT,  PUS LA CALE DE GORBACIOV ȘI SUA, CU ACORDUL PUTERILOR 

EUROPENE DIN UE ȘI A VECINILOR NOSTRI SOCIALIȘTI,  CU SPRIJINUL COZILOR DE TOPOR DIN INTERIOR 

2. A VENIT VREMEA LUPTEI PE VIAȚĂ ȘI PE MOARTE PENTRU ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB  OCUPAȚIA STRĂINĂ, DE 

TEROAREA MULTINATIONALELOR ȘI A FALȘILOR ALIAȚI STRATEGICI. 

NATO NE-A DEZARMATA ȚARA (UN ALIAT NE-AR CONSOLIDA-O), IAR U.E. NE-A DISTRUS ECONOMIA RESURSELE ȘI NE-A IMPUS 

DEPOPULAREA ȚĂRII, SALARII ȘI PENSII DE MIZERIE (UN ALIAT NE-AR ACCELERA DEZVOLTAREA NU PRĂBUSIREA) 

3. SINGURA SUPERPUTERE A LUMII CARE NU A PARTICIPAT LA DISTRUGEREA ROMÂNIEI ESTE CHINA PE CARE ROMÂNIA A 

SCOS-O ÎN LUME CA SĂ DEVINĂ PRIMA PUTERE A LUMII DE MAINE. 

4. DACII LIBERI ȘI NEASTÎMPĂRAȚI CHEAMĂ LA ÎNFĂPTUIREA PROIECTULUI DACIA-2050 ÎNTRU "RENAŞTEREA 

DACOROMÂNEASCĂ PRIN ADEVĂR, DREPTATE, MUNCĂ ȘI CREDINȚĂ – 2050",  PRIN NOI ÎNȘINE, CU PROTECȚIA CHINEI – 

ADEVĂRATA PRIETENĂ A ROMÂNIEI PENTRU A DEVENI O NAȚIUNE CU ADEVĂRAT DEMOCRATICĂ LIBERĂ ȘI SUVERANĂ, CU UN 

STAT DE DREPT, SUVERAN ȘI INDEPENDENT, LIBER ȘI STĂPÎN PE SOARTA SA ÎNTR-O LUME MAI BUNĂ.  

 

I. RENAŞTEREA MORAL-POLITICĂ A NAŢIUNII: 

a. Prioritatea ROMÂNIEI o constituie, după milenii de umilințe și oprimări, eliberarea națională și Reîntregirea națiunii în deplină libertate, 

printr-un referendum panromânesc (la care să participe toți românii din țară și din străinătate, din teritoriile ocupate), concomitent cu întărirea  

unitații și solidarității naționale.  

A venit vremea eliberării cu adevărat a națiunii și a reîntregirii libere, paşnice şi democratice a naţiunii, concomitent cu refacerea identităţii 

naţionale, a simbolurilor, a imaginii publice a personalităţilor de seamă ale națiunii care au făurit istoria, cultura şi civilizaţia noastră în deplină 

libertate şi care constituie modele pentru generaţiile prezente şi viitoare.  În acest sens, se sustin aspirațiile îndreptățite de luptă pentru libertate, 

democrație, unitate și demnitate națională, pentru europenitate a românilor din teritoriile rupte din trupul României (Basarabia și Bugeacul 

Basarabiei, Bucovina de Nord și Ținutul Herței, Insula Șerpilor), precum și respectarea drepturilor și îndatoririlor omului pentru românii aflați în 

statele europene vecine și ale românilor de pretutindeni tot astfel și respectarea drepturilor și îndatoririlor națiunilor libere și suverane ale lumii.    

b.Asigurarea deplinei libertăţi de decizie a naţiunii în cunoştinţă de cauză astfel încît voința autentică a națiunii să fie reală, în concordanţă cu 

interesele pe termen mediu şi lung ale dacoromânităţii; 

c. Reforma deplină a justiţiei, în statul european de drept; întărirea rolului judecătorului în sistemul judiciar, deplina sa independență fiind cheia 

de bolta a oricărui stat de drept fără ingerințe din partea serviciilor secrete sau alte instituții interne sau externe. 

d. Reconcilierea forţelor moral-politice autentic naţionale privind construirea viitorului democratic şi european al ţării, refacerea coeziunii, 

unităţii şi solidarităţii între toţi cetăţenii ţării, indiferent de naționalitate, religie, sex, avere, grad de pregătire sau profesie; 

e. Reforma constituţională reală şi consolidarea instituţiilor statului naţional unitar român, suveran şi independent, al cărui teritoriu este 

indivizibil şi inalienabil; este necesară o reaşezare fundamentală a raporturilor constituţionale dintre puterile din statul de drept, prin separaţie, 

echilibru şi controlul lor reciproc, astfel ca nimeni să nu fie mai presus de Constituţie şi de lege;  

f. Moralizarea şi aducerea sub puterea legii a întregii clase politice din România, prin responsabilizarea juridică a tuturor acţiunilor politice la 

nivel naţional, internaţional şi local, prin votul obligatoriu la nivel național sub sancțiune penală, acasă și nu la distanță, un Cod electoral 

european modern, legislaţie electorală simplă și clară, adecvată, spre formarea şi educarea unei elite politice cinstite, competente şi demne în 

lupta pentru interesele naţiunii române; eşecul managementului politic al majorităţii clasei politice necesită controlul judecătoresc asupra întregii 

activităţi politice;  

g. Atragerea tuturor grupurilor etnice de pe teritoriul României la procesul de renaştere a ţării prin eliminarea oricăror discriminări, a oricăror 

privilegii electorale sau de altă natură;  

h. Depolitizarea aparatului de stat, debirocratizarea şi reducerea acestuia la minimum necesar; 

i. Aplicarea unui impozit pe venit de maxim 10% care să stimuleze eficiența muncii, creativitatea, prosperitatea și progresul social-economic în 

interesul națiunii dacoromâne, neimpozitarea pensiilor; totodată impozitarea progresivă a indemnizațiilor și a altor venituri.  

j. Diminuarea vizibilă a corupției la toate nivelele prin reducerea aparatului de stat, crearea responsabilității funcționarului public și motivarea 

eficientă a acestuia; funcționarii de stat trebuie să aibă numai cetățenia română. 

k. Integrarea deplină a ţării în economia mondială şi consolidarea rolului ei în Europa, în lume, în Carpați, la Dunăre, în Balcani şi la Marea 

Neagră, precum şi în alte instituţii şi organizaţii internaţionale, pentru promovarea interesului național la toate nivelele; 

l. Întinerirea şi profesionalizarea elitei politice în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale, devotamentului și loiallității față de 

valorile naționale, ale păcii şi cooperării, pentru apărarea valorilor eterne ale umanităţii; 

m. Intrarea României în rîndul primelor 25 de naţiuni ale lumii civilizate, dezvoltate din punct de vedere economic, cultural , tehnologic şi 

tehnico-ştiinţific; 

n. O atenție specială se va acorda următorilor : producătorul - întreprinzător, fermierul – autentic autohton, finanţatorul - investitor, cercetătorul 

- educator şi creator, comerciantul onest, constructorul - arhitec, funcţionarul statului - ca apărător al legii naționale şi luptător pentru aplicarea 

ei ; profesioniştii vor fi sprijiniţi să se califice și să se specializeze la nivel național, european şi internaţional. 

o. Adoptarea unor măsuri urgente pentru ieșirea din criză, eliberarea țării și fărurirea unui viitor demn pentru noile generații prin: 

1. Sprijinirea urgentă a agriculturii ca primă măsură de salvare a țării, interzicerea vînzării pămîntului a pădurilor a oricăror resurse către 

străini; 

2. Desecretizarea tuturor dosarelor de privatizare de după 1989 și verificarea judecătorească a derularii acestora; naționalizarea tuturor acelora 

care prin fraudă au obținut drepturi și procente din profit necuvenite. 

3. Acordarea de împrumuturi cu dobîndă mică pentru investiții și pentru noi angajări de tineri și someri. 

4. Reducerea impozitelor la 10% din venituri și renunțarea la impozitarea pensiilor; 

  5. Interzicerea partidelor etnice și declararea publică, în documente, a etniei reale a tuturor funcționarilor de stat de la președintele Republicii la 

ultimul funcționar comunal; 

6. Măsuri de stimulare a muncii și capitalului următorilor : producătorul - întreprinzător, fermierul - autohton, finanţatorul - investitor, 

cercetătorul - educator şi creator, comerciantul - constructor, funcţionarul statului - ca apărător al legii şi luptător pentru aplicarea ei ; 

profesioniştii vor fi sprijiniţi să se specializeze la nivel european şi internaţional; 
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7. Renaşterea deplină a vieţii satului românesc în contextul respectării identitații naționale și a tradițiilor specifice în cadrul modernităţii 

europene; 

8. Susținerea cercetării știintifice fundamentale, stimularea creativităţii autohtone, a invenţiilor şi inovaţiilor, reglementarea modernă a drepturilor de 

autor şi a celor conexe; 

9. Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, stimularea creaţiei populare, protecția, conservarea și reabilitarea elementelor patrimoniului cultural istoric și 

imaterial; 

11. Adoptarea unor reforme reale în domeniul sănătății, al culturii și al învățămîntului în interesul cetățeanului; 
a)-Educarea tineretului în spiritului modului şi cultului  de viaţă sănătos.  

b)-Promovarea culturii fizice şi sportului  pentru sănătate şi autoapărare  în rîndul poporului, dar mai ales ,a tineretului dacoromânesc.  

d)-Promovarea culturii alimentării sănătoase  în familie, şcoală, spaţiu public din fragedă copilărie; 

12. Asigurarea unei protecţii sociale binemeritate, prin pensii decente și alte drepturi și stimulente pentru pensionarii care au muncit o viaţă 

pentru crearea de bunuri materiale, culturale şi spirituale.  

13. Consolidarea comunităților românilor din întreaga lume și sprijinirea întăririi legăturilor acestora cu România, apărarea drepturilor 

pentru cei originari din România, oriunde s-ar afla; 

14. Scoaterea României de sub:  

 a) dictatul american și euroatlantic al guvernării unui regim neocolonial impus după complotul politico-militar terrorist, international, sîngeros 

care a reușit prin alianța U.R.S.S. - S.U.A. și a altor puteri europene și vecine, contra României, cu sprijinul unor cozi de topor din interior;  

 b) controlul înaltelor funcții în stat astfel încît in neocolonia România să fie manipulate și fraudate alegerile astfel încît să fie puși pe liste și 

”aleși” numai cei agreați de aliații strategici ca măsuri de siguranță să nu se elibereze România de sub jugul lor. 

c) teroarea mafiei evreiești internaționale și europene prin care România a fost deposedată de valorile create prin munca întregii națiuni și 

de resursele economice proprii, ceea ce a făcut pe mulți românii să plece în străinătate pentru a trăi; 

d) acțiunile complotiste permanente ale unor alogeni care au intenția de a realiza proiectul Statul Israel în România; 

15. Susținerea consultării democratice a națiunii, prin referendum, pentru problemele majore de interes național: 

a) o alianță geostrategică cu China și alte state ale lumii pentru a împrumuta sume cu care să accelerăm ritmul de dezvoltare și pentru a plăti 

împrumutul impus de FMI și alte bănci imperial, ca să ieșim din stadiu de neocolonie, cu scopul final de a asigura libertatea, unitatea și 

dezvoltarea țării pe termen lung, prin noi înșine;  

b) ieșirea din N.A.T.O. - prin care SUA au decis dezarmarea, reducerea puterii și forței militare de apărare a vetrei țării, ne-au impus 

distrugerea industriei de apărare a țării, cumpărarea de tehnică depășită moral și ne-au trimis să luptăm ca mercenarii pentru interese străine 

României în afara spațiului euroatlantic, dar nu acordă vize pentru concetățenii noștri; 

c) ieșirea din U.E.- care ne-a obligat să privatizăm economia prin înstrăinarea averii naționale chiar și unor state ale UE, precum și a unor 

ramuri întregi economice către corporații transnaționale care au subjugat economic țara, au tîlhărit-o, fără să asigure nici minimum de subzistența 

și exclud prosperitatea și bunăstare pentru români;  

d) abrogarea unor decizii din legislația europeană dictate împotriva voinței naționale, interzicerea regionalizării țării care este masca impunerii 

dezmembrării României, abrogarea oricăror legi străine de spiritul național, de viața și de tradiția creștin-zamolsiană dacoromânească impuse 

automat și perfid de U.E. sau N.A.T.O. fără consultarea voinței suverane a națiunii dacoromâne; 

 

II. CONSOLIDAREA ECONOMICO-SOCIALĂ : 

a. Realizarea consensului tuturor forţelor naţionale în adoptarea şi în punerea în aplicare a PROIECTULUI ”DACIA - 2050” ca program de 

acțiune, prin susţinere politică, financiară şi materială a muncii şi capitalului intern, prin investiţii productive, stimularea creativităţii tehnice, 

tehnologice, ştiinţifice şi manageriale;  

b. Consolidarea economiei de piaţă şi racordarea ei deplină la piaţa mondială pentru a deveni o putere economică remarcabilă în lume; 

atragerea marilor investitori de origine română de pretutindeni pentru accelerarea progresului economic, tehnologic și științific în România; 

c. Susţinerea şi stimularea profesioniştilor în scopul eliminării dependenţei de resurse externe, reducerea  interdependenţei, la limita posibilului, 

asigurarea independenţei depline în luarea deciziilor politico-economice autohtone, pe baza independenței economice, energetice și de alte 

resurse naturale și alternative; 

d. Crearea de noi locuri de muncă pentru cetăţenii români, stimularea policalificării şi adaptării forţei de muncă în raport de necesităţile care 

apar pe plan naţional, european şi internaţional; 

e. Renaşterea deplină a vieţii satului românesc în contextul modernităţii europene, consolidarea identității și simbolurilor naționale ; 

f. Susținerea cu prioritate a agriculturii prin programe de creare și consolidare a unor ferme agricole puternice, prin împrumuturi de stat fără 

dobîndă sau cu dobînzi simbolice pentru a asigura necesarul de alimente numai din surse interne, a unor rețele de comercializare internă și 

externă eficientă a produselor autohtone. 

g. Asigurarea unei protecţii sociale binemeritate, prin pensii decente și alte drepturi pensionarilor care au muncit o viaţă pentru crearea de 

bunuri materiale, culturale şi spirituale.  

III. RENAŞTEREA PE PLAN EDUCAȚIONAL, ŞTIINŢIFIC ŞI  CULTURAL: 

a. Învăţămînt modern european, de calitate și performant la nivel global, care ține seama de tradițiile și realizările naționale din domeniu; 

   b. Susținerea cercetării științifice fundamentale; 

c. Stimularea cercetării în domeniul istoriei şi civilizaţiei străbune în vederea cunoaşterii şi păstrării identităţii naţionale; 

   d. Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi stimularea creaţiei populare; 

e. Protecția, conservarea și reabilitarea elementelor patrimoniului cultural istoric și memorial (situri arheologice, monumente istorice și 

memoriale).  

f. Stimularea meșteșugurilor străvechi, a obiceiurilor, ocupațiilor și tradițiilor strămoșești, a agrofermelor mici și mijlocii precum și a micii 

industrii tradiționale rurale, a transhumanței, precum și a stînelor tradiționale care au asigurat eternizarea valorilor tradiționale în modernitatea 

economiei montane și rurale.  

 

IV. RECONSTRUCŢIA TEHNICĂ, TEHNOLOGICĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ :  

 a. Stimularea creativităţii autohtone, a invenţiilor şi inovaţiilor, reglementarea modernă a drepturilor de autor şi a celor conexe; 

b.Susținerea cercetării științifice în domeniile tehnice în tradiția rezultatelor din trecut ; 

c.Revigorarea cercetării ştiinţifice fundamentale tehnice în domeniile de vîrf; 
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d. Informatizarea societăţii şi conexarea ei la marile magistrale informaţionale universale ; 

e. Construirea unei noi capitale DACOROMÂNIDAVA, în Țara Bîrsei în zona Covasna, aproape de cetățile dacice din antichitate. 

f. finalizarea Canalului București – Dunăre 

g. organizarea unei rețele de autostrăzi care pornind in DacoRomânidava să unească toate provinciile istorice ale DacoRomâniei ca o pinză de 

paianjen, cu toate țările vecine. 

 

V. REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, FAMILIEI ŞI  AL PROTECŢIA MEDIULUI :  

a. Consolidarea rolului familiei, şcolii, bisericii, mass – mediei, a culturii scrise şi forţelor armate în educaţia patriotică a tineretului; 

b. Reforma sistemului sanitar; asigurarea transparenței, a accesului la dosarul medical al pacienților și urmașilor acestora ; 

c. Susţinerea cercetării ştiinţifice medicale autohtone în domenii de vîrf; 

d. Protecţia mediului ambiant, conservarea şi refacerea potenţialului natural al ţării.  

 

VI. RENAŞTEREA ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE : 

a Reforma în domeniul salarizării prin dublarea lor, prin stimularea policalificării şi a eficienţei muncii; 

b Reforma din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale, prin dublarea lor; 

c. Menținerea pensiilor de stat pentru militari ; 

d Asigurarea unei protecţii sociale binemeritate, decente, celor care sunt pensionari şi au muncit o viaţă pentru crearea de bunuri materiale, 

culturale şi spirituale.  

 

VII. CONSERVAREA DIMENSIUNII CREŞTINE A IDENTITĂŢII NAȚIONALE ROMÂNEŞTI ŞI SPIRITUALITĂŢII NOASTRE 

SPECIFICE ZAMOLSIENE: 

a. Consolidarea tradiţiilor spirituale naționale în comunitățile dacoromânești din țară și din străinătate; 

b. Reconcilierea şi apropierea în vederea unificării bisericilor creştine surori ; 

c.Constituirea și consolidarea componentei spirituale identitare dacoromânești în spațiul european, euroatlantic pe fundamentele 

creștin-zamolsiene, ale dreptei credințe ; 

d. Reconstituirea Testamentului Zamolsian DacoRomânesc în cadrul Bisericii Naționale Zamolsian - Creștin - Ortodoxe DacoRomâne ; 

e. Recunoașterea credinței zamolsianismului dacoromânesc drept prima religie a lumii europene care s-a fundamentat pe ideea nemuririi 

spiritului uman. 

 

VIII. REFORMA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE : 

a. Multiplicarea şi profesionalizarea tuturor componentelor sistemului naţional militar; 

b. Revigorarea industriei naţionale de apărare; 

c. Consolidarea comunităţii de informaţii şi a forţelor destinate sigurantei naționale și ordinii publice; 

d. Consolidarea relaţiilor de securitate şi militare cu marii agenţi ai structurilor politico-militare multipolare; 

e.Evitarea achiziţionării de tehnică de luptă uzată atît fizic, cît şi moral; 

f. Consolidarea funcției de apărare a țării pe baza doctrinei naționale războiului întregului popor ; 

g. Profesionalizarea Armatei, concomitent cu constituirea unei structuri teritoriale de rezervă drept Oastea Cea Mare a Țării și a serviciului 

militar obligatoriu pentru ca națiunea să fie capabilă de a respinge orice agresor prin noi înșine. 

h.Consolidarea capacității de apărare a României, înzestrarea Armatei cu tot ce este necesar pentru a respinge orice agresiune asupra teritoriului 

național și asupra resurselor de ori ce fel ale țării, din partea oricărui agresor, întărirea comunităţii de informaţii, a securității naționale, precum și 

a ordinii publice printr-o legislație a apărării întregii națiuni, inclusiv reintroducerea serviciului militar obligatoriu, concomitent cu 

profesionalizarea armatei; 

i) Constituirea unui nucleu ”GardaDacoRomână” drept tribunal moral al securitații și apărării capabil să rămână capabil să conducă din umbra 

națiunea dacorpmânăpe timpul ocupării vremelnice a teritoriului national în cazuri excepționale 

 

IX. SUSŢINEREA EMIGRANŢILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE ŞI DESCURAJAREA EMIGRĂRII ROMÂNILOR.  

a.Consolidarea comunităților românilor de pretutindeni și sprijinirea întăririi legăturilor acestora cu România ; 

b. Stimularea menținerii identității naționale prin acțiuni multilaterale în comunitățile românești din străinătate pentru păstrarea, dezvoltarea și 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt ;      

c. Apărarea drepturilor omului pentru cei originari din România, indiferent de naționalitate, oriunde s-ar afla; 

d. Asigurarea condițiilor de studii în țară pentru membrii de familie ai românilor de pretutindeni; 

e. Simplificarea și încurajarea repatrierii în țară a românilor din diaspora, exil sau a celor stabiliți înainte de războaiele mondiale în exterior, 

precum și a urmașilor acestora care doresc să se stabilească în patria – mumă; 

f. Instituirea unui ajutor minim umanitar pentru românii de pretutindeni prin comunități stabile compacte și structurate în obște 

dacoromânească; 

g. Crearea unui Fond național de solidaritate pentru românii din întreaga lume în dificultate, oriunde s-ar afla (un leu dintr-o sută);  

h. Încurajarea cooperării reciproce, pe toate planurile, dintre românii din țară și cei din întreaga lume. 

  

Ca finalitate, PROIECTUL DACIA 2050 trebuie să tranforme DacoRomânia dintr-o neocolonie care a durat in jur de un sfert de veac într-o 

mare putere balcanică, o putere europeană respectabilă, o putere mondială demnă de luat în seamă, situată, în multe domenii, în grupul celor 

situate pe primele 25 de locuri în lume, iar în cîteva domenii esențiale, să devină una dintre  primele 10 țări în clasamentul mondial.  

 

Proiect propus de dr. Geo Stroe, la 21 iunie 2019, cuprinzind și observațiile unor concetățeni. Proiectul va fi imbunătățit cu sprijinul celor 

interesați. 

 


