„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”
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„TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“
Sediul legal central: Bucureşti, Drumul Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; Cont CEC Bank, Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6,Cod IBAN R096CECEB60430RON4156049, Cod fiscal nr. 4929150. Academia DacoRomână - A.D.R.este instituție autonomă în cadrul Fundaţiei Academia DacoRomână „T.D.C.“ din 9.05.2008.Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002,
www.academiadacoromana, geostroe@gmail.com, 0722972522

Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!
______________________________________________________________________________________
Bucureşti, nr.1 din 26. 01.2019 d.Chr.(după Christos), 26.01.7527 d.Fl. (de la Facerea Lumii), (26. 1. 12 019 d.Zm. (după Zamolse) în Calendarul DacoRomânilor), 26.1.35 019 d.Th. (după Thoth Atlantul)

COMUNICATUL nr. 1 din 26.01.2019
al Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.) al Gărzii DacoRomâne și al Societății „Carpații“ din cadrul Fundației Academia DacoRomână
„Tempus DacoRomânia ComTerra“ (F.A.D.R.„T.D.C.“), precum și al Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei – (G.A.R.D.A.)
din cadrul Alianței Naționale a Dacilor Liberi (A.N.D.L.)
Conducerile reunite de mai sus, analizînd și sintetizînd starea morală, spirituală și materială a națiunii și a lumii în cheia identității
naționale dacoromânești în luna preluării președinției Consiliului Uninii Europene de către România, după Ziua Unirii Principatelor și în
ziua de naștere a primul și ultimul președinte român al României libere și independente, Nicolae Ceaușescu, în conformitate cu știința
dacoromânisticii, sunt împuternicite să comunice următoarele:
a) Lumea are nevoie de pace, dar se divizează periculos, imperiile se înarmează în ritm alarmant întrucît sunt în război continuu, iar
România neunită, jefuită, dezarmată și umilită este împinsă ca momeală în războaie pierdute din start;
b) Imperiile lumii cunosc dar nu recunosc dreptul nostru istoric la reîntregire, și că oricare dintre ele dacă ar indrăzni să ne înrobească ar
pieri mai devreme, chiar și din cauza României.
c) Fiindcă dreptul se impune, nu se cerșește, vom reface harta României Mari numai prin noi înșine în deplină pace, cerînd despăgubiri în
teritorii străvechi, fără a trage vreun cartuș și fără să curgă o picătură de sînge.
d) De la președinția rotativă a Consiliului U.E. lumea va afla de noi, cine suntem de unde venim și încotro mergem.
e) Pentru a reîncreștina Europa, să inițiem crearea unui Spațiu spiritual creștin comun european;
f) Întrucît limba dacoromână este matca limbilor, creația intelectuală supremă moștenită de la strămoșii noștri atlanți;
g) constatînd că României i s-au impus ”revoluții”– în fapt, comploturi pentru jaf și dezmembrare prin cozilor de topor recrutate pe-aici,
fiind pedepsită pentru că deranjam afacerile imperialilor, fiind in calea jafurilor lor, era bogată și respectată în lume, le spunem tuturo că
vom reveni printre primele 10 cum am mai fost. Nu vom fi colonia nimănui.
h) întrucît Europa se sinucide dacă nu va fi o Europa a națiunilor libere și suverane, ci un suprastat federal, prăbușindu-se, vom trăi și mai
bine alături de China, de India, de latino-americani și alte națiuni iubitoare de demnitate și adevăr.
i) avertizînd pe cei care au complotat și complotează încă împotriva României le spunem răspicat că : Ne-ați pedepsit de peste trei decenii
că suntem comuniști că nu ne integrăm, v-ați arătat ura și ne-ați jefuit și vreți să ne jefuiți in continuare. Destul! Nici Ceaușescu nu a fost,
era naționalist, a fost simpatizant legionar și a naționalizat socialismul iudeobolșevic adus de Moscova cu tancurile. El și a scos România
din evul mediu, aducând-o în modernitate. Ne-ați dat cu 50 ani inapoi.
j) A venit vremea să plătiți pentru crimele comise contra României, pentru tot ce ați făcut și mai faceți. Nu mâniați o națiune demnă și
inteligentă. Vom cere despăgubiri usturătoare și le vom obține!
k) România are exemplul Chinei: pînă în 2050, fără dictatură, in libertate vom renaște;
l) Respingem acuzele și ofensiva antiromânească, avem dovada ticăloșiei criminale a așa-zișilor aliați strategici. V-ați arătat arama și
interesele lacome și perfide. V-ați bătut joc de o țară de mai mare dragul;
m) Nu mai credem că sunteți cinstea întruchipată, idealul de democrație la care trebuie să ajungem: Occidentul e corupt, demagog,
comprador, iar banul calcă în picioare totul în tot occidentul. Țara e captivă în U.E. și N.A.T.O. și trebuie eliberată;
n) China, prin muncă grea, răbdare și pricepere și i-a întrecut pe toți și poate cumpăra la pachet;
o) Dragnea a devenit patriot, deși nici el nu e sfînt, pentru că s-a săturat de jaful făcut de Occident și cozile de topor de pe aici: ,,Să nu
creadă cineva că dacă mor, mor ca un prost.” Sintagma a devenit crezul majorității României pentru noua ei istorie;
p) Ori ne revenim din letargie și vom da întregii lumi o nouă lecție măreață și demnă de urmat. Ori mergem la Zamolse, în ceruri, ori
intrăm în pământ la străbuni. Altfel se moare încet și sigur, în foame și umilință. Vom deveni țară-lider model multor națiuni importante
ale lumii în făurirea unei societăți mai bune.
Față de cele de mai sus, conducerile reunite ale F.A.D.R. „T.D.C.“și ale A.N.D.L. propun și susțin următoarele obiective, scopuri și idei
pentru perioada următoare:
În condițiile în care se revarsă atîta ură și dispreț contra României din partea concetățenilor noștri manipulați de propaganda străină
antiromânească și din partea așa-zișilor aliați care prefigurează izolarea țării chiar în U.E. și în lume, în acest an 2019, trebuie să ne
eliberăm țara, răspundem urgent la întrebarea : pînă cînd să îi mai lăsăm să ne jefuiască resursele, folosindu-le toți contra propriului nostru
interes național?
Desigur, unii se întreabă de ce Forțele Armate nu au preluat puterea politică în decembrie 1989, de ce țara a fost lăsată la voia întîmplării
pe mîna complotiștilor externi și interni?
Toate instituțiile importante ale statului, inclusiv Ceaușescu personal, știau ce se pregătea din exterior și din interior contra României de
către URSS, SUA și alte puteri europene, unele foarte ”prietene și vecine” cu ajutorul cozilor de topor, cunoscute bucată cu bucată.
A venit vremea să afle adevărul adevărat despre evenimentele din decembrie 1989, să fie reevaluat Antonescu, Ceaușescu, toate
mișcările de dreapta din perioada interbelică, inclusiv mișcarea legionară, să ne alegem noi liber și deschis pe adevărații conducători
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patrioți și să nu ne mai încredem în acele mari puteri care au complotat contra României, să acționăm în așa fel încît adevărul, dreptatea,
munca și credința să învingă, iar trădarea și trădătorii să nu mai fie printre noi.
Nimic nu se clădește pe crimă și minciună. A continua astfel în minciună împreună cu criminalii înseamnă să dispărem ca stat și ca
națiune. România trebuie sa meargă mai departe, pe drumul ei liber în deplină suveranitate și independență conform intereselor și
idealurilor sale naționale. Ceaușescu a fost asasinat de niște neica nimeni, la comanda externă, după ce a fost lucrat din interior cu metode
rusești și ajutor imperialist. Împletind trecutul nostru eroic cu modelul chinez de muncă tenace vom izbîndi peste toate suferințele,
nenorocirile, pierderile teritoriale pe care le-am îndurat din neam în neam. Suntem o națiune veche, ne tragem din atlanți, din pelasgi,
latini, traci, valahi, daci, suntem dacoromâni și punctum.
Națiunea dacoromână poate să mai muncească din greu încă 25 -30 de ani pentru a redeveni ce a fost și mai mult decît atîta, precum
chinezii, dar în deplină libertate, demnitate și suveranitate, democrație adevărată!? Noi suntem o națiune ca trestia, ne aplecăm unduind
în furtună pînă la pămînt și după ce trec vremurile grele ne ridicăm în picioare fără să ne frîngem și continuăm. Supraviețuim de atîtea mii
de ani între imperii care au mușcat din nația și teritoriul nostru și care au pierit în vremuri trecute și din cauza noastră.
Avem șansa să continuăm împreună cu alte națiuni încă neunite, care se ridică și ele ca trestia după furtună. De aceea vom avea în
vedere:
1).Consolidarea statului național român unic, unitar, suveran și independent, a statului de drept, a drepturilor și libertăților omului. Statul să
fie recuperat ca să devină al națiunii și să nu mai fie împotriva ei niciodată. Patriotismul înseamnă azi să ne desăvîrșim profesional, astfel
încît judecătorul să judece independent, militarul să lupte pînă la victorie, chiar și cu prețul vieții, fermierul să producă la nivel mondial,
intelectualul să fie la nivelul cunoașterii universale în domeniul său, fiecare la locul lui de muncă să producă, să gîndească la nivel global și
să acționeze la nivel local.
2). Stoparea jafului, naționalizarea resurselor solului și subsolului, atragerea în țară a forței de muncă din exil, interzicerea vînzării de
pământului românesc ori colonizării de populații străine, protejarea aurului, petrolului și gazelor, a pădurilor și a altor resurse;
3). Desecretizarea tuturor dosarelor privatizării economiei naționale, analizarea contractelor pe îndelete de către judecători independenți
luarea măsurilor deferirea justiției a tuturor acelora care au n-au respectat clauzele prevăzute, inclusiv a străinilor, fie ei aliați sau nu.
Complotiștii ne-au obligat să terminăm economia pentru a fi capturați în U.E., să dezarmam armata pentru a forța alianța cu N.A.T.O. Așa
procedează dușmanii, nu aliații. Și cu ce ne-am ales? Cu jaf și insecuritate, cu incapacitatea de a ne apăra propria țară, propriul popor,
propria viață!
4).Trecerea Băncii Naționale sub controlul suveran al Parlamentului țării;
5). Desființarea DNA ca fiind poliție politică neconstituțională;
6). Modificarea legii Curții Constituționale astfel încît să fie parte componentă a sistemului judiciar ca una din Secțiile ICCJ, să fie
compusă numai din magistrați cu o experiență vastă de judecător, specialiști în drept, profesori universitari sau cercetători științifici, avînd
cîteva decenii de practică profesională, fără apartenență politică, aleși prin vot deschis de către Parlamentul României, la propunerea
C.S.M.;
7).Reforma totală a sistemului electoral și a legilor partidelor politice astfel încât să poată fi eliminată definitiv corupția electorală,
manipularea voturilor, traseismul politic, să se interzică existența sau înființarea partidelor etnice, să elimine orice privilegii electorale
inclusiv ale minorităților naționale în Parlament, în administrația locală, justiție, cultură, învățămînt etc. Orice abuz de putere trebuie
sancționat cu eliminarea definitivă din politică țării a oricărui funcționar de orice nivel din țară și din organismele internaționale prin
interdicția de a mai fi ales. Candidaturile să fie accesibile oricărui cetățean român fără piedici neconstituționale precum liste de semnături
ale susținătorilor, caziere judiciar, alte invenții birocratice, în afara unui curriculum vitae cu rubrici obligatorii care trebuie verificate de
organele competente iar pentru orice omisiune de completare sau completare mincinoasăr sa fie sancționați cu interdicția de a mai fi ales.
Astfel, se va permite ca, fără cheltuieli care să descurajeze accesul oricarui cetățean cinstit și iubitor de țară, sa candideze, fără a cheltui
sume uriașe în campaniil electorale. Fiecare funcționar public să-și declare deschis naționalitatea reala, iar orice ascundere a ei să fie
sancționată;
8). Înlocuirea votului secret cu votul deschis, la toate nivelele, în toate instituțiile de stat, după modelul elvețian, inclusiv de la referendum
și în alte consultări privind viața social-politică și economică, culturală națională și locală etc;
9) Reforma totală a legislației securității și apărării naționale a întregului popor, a siguranței și a ordinii publice, precum și elaborarea
statutelor cadrului militar, ofiterului de informații și contrainformații,a polițistului, a altor legi specifice domeniilor de mai sus, pentru
protecția și apărarea românilor și a intereselor naționale în țară și in lume; eliminînd orice posibilitate de amestec politic străin în decizile
României și apărarea intereselor naționale în țară și în străinătate.
10). Adoptarea unor măsuri specifice în Codul Fiscal care să disciplineze corporațiile de tot felul, prin care să se elimine definitiv orice
evaziune fiscală, orice fraudă, astfel ca fiecare să plătească taxele și impozitele datorate la timp, recuperîndu-se mai întîi sumele datorate,
apoi să se ia măsurile penale care se impun. Impozitul pentru sumele transferate în afara ţării de multinaţionale, aă împiedice transferurile
facute de unele grupuri de firme către filialele lor din paradisurile fiscale;
11). Modificarea Codului penal și Codului de procedură penală, a legilor justiției prin care să se elimine posibilitatea abuzurilor asupra
magistraților și ale magistraților asupra cetățenilor, concomitent cu consolidarea independenței lor, iar magistrații să răspundă conform
legilor, judecătorii să fie și ei judecați;
12). Refacerea industriei de apărare în vederea dotării cu tehnică de luptă proprie, a domeniilor economice specifice României, distruse din
cauza acțiunilor antinaționale ale DNA, a terorii băsiste, ordinelor din partea aliaților, altor cauze;
13. Refacerea solidarității naționale, creșterea rolului culturii și limbii dacoromâne în vatra și în zonele de formare a națiunii dacoromâne,
precum și strîngerea legăturilor dintre toate comunitățile în care trăiesc compact români, a patrimoniului național și avutului tuturor
românilor, oriunde trăiesc ei în lume;
14) Elaborarea unui Proiect de dezvoltare multilaterală ”DACIA - 2050”, prin subvenții de stat pentru autostrăzi, spitale, universități, căi
ferate, maritime, aerodroame, medicamente, spitale, cercetare științifică fundamentală, inclusiv de explorare a spațiului cosmic;
15. FADRTDC se apropie de trei decenii de existență și va avea un nou statut. Revista ei, Dacia, a fost lansată online, ca revistă a dacilor
liberi din întreaga lume, editată de Fundație și sub egida Gărzii DacoRomâne și a Cabinetului dacoromânesc, a Alianței Naționale a
Dacilor Liberi –A.N.D.L și a Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei – G.a.r.d.a.. Revista AscultIalomița a Academiei Zamolsiene
„Primii în timp“ va apare în serie nouă. Revista ”Studii și cercetări de dacoromânistică” a Academiei DacoRomâne își continuă apariția
anuală. Viitorii colaboratori și sponsori ai revistelor și ai Enciclopediei Academiei DacoRomâne (ediția a III-a), pot trimite comunicări,
studii, articole și donații către FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“, Cont
CECBank, Agenţia Drumul Taberei, Bucureşti, sect. 6, Cod fiscal nr. 4929150, Cod IBAN R096CECEB60430RON4156049, Bucureşti,
ori către S.C. TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA S.r.l., Cod fiscal 4194619; Cod IBAN RO59RNCB0077050238970001, Cont
BCR − sector 6 şi la Trezoreria sect. 6, Calea Giuleşti nr.3, Cod IBAN RO75 TREZ 7065 069X XX00 1547. Prin fișa 230, cititorii pot
trimite 2% din impozitul pe venit. Sumele vor fi investite pentru a reedita proiectele culturale fundamentale cum sunt O ISTORIE A
LITERATURII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTURI PÎNĂ ÎN PREZENT de dr. Ion Rotaru, DICȚIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII
DACOROMÂNE –dr. Mihai Vinereanu, ENCICLOPEDIA ACADEMIEI DACOROMÂNE – coord. dr. Geo Stroe, ISTORIA
DACOROMÂNILOR, TESTAMENTUL ZAMOLSIAN DACOROMÂN, TEMPUS și a alte lucrări de valoare; din 2019 vom edita o
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revistă de filozofie a dreptului și filozofie temporală intitulată ZAMOLSE. Pe perioada celor șase luni ale președinției României în
structurile europene:
a) recomandăm ca România, în cadrul Președinției Consiliului european al U.E. să inițieze și să realizeze SPAȚIUL UNIC SPIRITUAL
CREȘTIN EUROPEAN PE ÎNTREG TERITORIUL U.E., CA INIȚIATIVĂ A ROMÂNIEI ZAMOLSIENE-CREȘTIN-ORTODOXE, Europa are
fundament original creștin și numai așa poate supraviețui;
b) Avînd în vedere aspirația Turciei de a accede în spațiul european și de a-i respecta valorile europene specifice în care a solicitat să se
afirme, păstrîndu-și tradițiile propriei culturi, să solicite retrocedarea Catedralei Sfînta Sofia ortodoxiei răsăritene, în scopul pentru care a
fost ctitorită de către Iustinian, ca patrimoniu cultural al Vechii Europe creștine răsăritene;
c) Întrucît marele Nicolae Iorga a avut viziunea despre ARIA DE FORMARE A NEAMULUI DACOROMÂNESC, a un teritoriu pe care
civilizația, limba, cultura, tradițiile, portul, ADN–ul, spiritualitatea zamolsian-creștin-ortodoxă, toate ca rădăcini ale strămoșilor neamului
nostru reflectate în harta de mai jos, este necesar ca fiecare român să meargă cît mai des în acest spațiu, ca acasă, peste tot, în vacanțe și
concedii, excursii, drumeții, pentru a rememora trecutul și prezentul comun, a cunoaște pe urmașii înaintașilor, rudele noastre de azi, cît
mai suntem în viață. Să ne sprijinim rudele noastre de sînge din vatra de formare ancestrală a Vechii Europe, să ne ținem de neamuri.
România de azi este Dacia de atunci, numai că este ceva mai mică. Între ele nu mai încape nici o cratimă, este DACOROMÂNIA - o
realitate temporală și spirituală. G.A.R.D.A a elaborat o AGENDA care va fi condusă mai departe de Constantin Găitan. Pînă atunci, să
proclamăm țara DACIA sau DACOROMÂNIA, iar ACADEMIA ROMÂNĂ - ACADEMIA DACOROMÂNĂ.

Spațiu cultural-spiritual al limbii dacoromâne în care s-a format națiunea dacoromână în Vechea Europă, pentru care capitala
spirituală va deveni Constantinopolul european în 2050.
f) Cît privește Întregirea, vom accelera momentul 2018-2020; altul va veni peste 50-100 de ani. Procesul întregirii e continuu
ireversibil. Nici un cod penal din lume nu incriminează infracțiunea de reunire, de întregire a patriei. Nici o forță din lume nu ne mai
poate opri, nici nu poate interzice împlinirea idealului național. Viața e o luptă, deci te luptă, totul se plătește, chiar și cu prețul vieții.
Vom lupta și cu arma în mînă, dacă va fi nevoie, pentru obținerea recunoașterii oficiale, pentru că în fapt e realizată, în etape:
Refacerea României Mari-2020, Unirea Daciei Adevărate-2025, Dacia cea Mare-2030, Întregirea spirituală a Daciei-2050. Crimeea
aparține DacoRomâniei din antichitate; Constantinopolul european va fi capitala cultural-spirituală a Vechii Europe – Dacia -2050.

1. REFACEREA ROMÂNIEI MARI

2.UNIREA DACIEI ADEVĂRATE

3. DACIA CEA MARE
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4.DACOROMÂNIA ÎMPĂRATULUI REGALIAN ȘI A SOȚIEI SALE
.

5. DACIA NEMURITOARE A MARELUI REGE BUREBISTA
Etapele se vor împlini în funcție de raportul de forțe, de situația internațională, de vectorii și actanții internaționali, de puterea și tăria cu
care noi ne vom apăra libertatea, dreptatea, demnitatea și limba ca națiune veche a Europei, drepturile istorice ale dacoromânilor. „Iar noi
locului ne ținem, / cum am fost așa rămînem“: daci liberi și înțelepți, dar neastîmpărați! Chemăm toate forțele sănătoase ale națiunii la
acțiuni concrete, de la om la om, om lîngă om, zi de zi, ceas de ceas, secundă de secundă. După startul din 27.03.2018… românii nu vor să
se mai învecineze cu românii. Toate imperiile care au atacat România au dispărut din istorie. Patriile, națiunile, rămîn. Imperiile mor.
Misiunea istorică a unui popor este verificată de două lucruri:
1) de puterea cu care ştie să-şi apere pămîntul, libertatea şi drepturile; 2) de vigoarea cu care creează valori; Clasele sau grupurile care
împlinesc aceste funcţii esenţiale sunt singurele care se pot numi grupuri vitale, fără de care o naţie riscă să dispară din istorie (Mircea
Eliade).
Coșbuc, prin Decebal către popor, spune:
Din zei de-am fi scoborîtori,
C-o moarte toți suntem datori!
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moş îngîrbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori cîine-nlănţuit! Iar Imnul național ne îndeamnă: Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină / Decît să fim sclavi iarăși pe vechiu
nost pămînt! Iată și TATĂL NOSTRU- așa cum l-a lăsat ZAMOLSE:
TATĂL NOSTRU CARE EȘTI ÎN LUMINA DE DINCOLO DE CERURI,
SLĂVEASCĂ- SE NUMELE TĂU ETERN,
VIE ÎMPĂRĂȚIA TA DE LUMINA SFÎNTĂ ȘI ETERNĂ,
FACĂ- SE VOIA TA PRECUM ÎN ETERNELE CERURI AȘA ȘI PE PĂMÎNT.
DĂ- NE NOUĂ PENTRU MÎINE CU CE SĂ ÎMPLINIM
TOATE NEVOILE ZILEI DE AZI ȘI DE MÎINE ȘI ALE TIMPULUI NOSTRU,
IARTĂ- NE NOUĂ PĂCATELE NOASTRE
PRECUM ȘI NOI IERTĂM CELOR CE NE-AU GREȘIT ȘI NE GREȘESC.
FII CĂLĂUZA NOASTRĂ ÎN VREMURI GRELE DE FURTUNĂ ȘI ISPITĂ,
DU-NE PE CALEA CEA DREAPTĂ A LUMINII TALE,
ÎNTRU IUBIREA LUMINII ETERNE ȘI A NUMELUI TĂU !
ADEVĂRAT FIE ! (TATĂL NOSTRU - dacic ținut secret – jurămîntul dacic zamolsian este primit făcînd semnul crucii cu limba în cerul
gurii închise). Salutul eminescian : TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ!
SUS CU DÎNSA!
DACIA VA RENAȘTE ÎN ROMÂNIA PRIN ADEVĂR,DREPTATE, MUNCĂ ȘI CREDINȚĂ!
Geo Stroe, un dac liber și neastîmpărat Veniți cu noi!
București, 26. 01. 2 019 d.Chr. (după Christos), 26.01.7527 d.Fl. (de la Facerea Lumii), 26. 01. 12 019 d. Zm. (după Zamolse),
26. 01. 35 019 d.Th. (după Thoth)

____________________________________________________________________________________
FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“ (F.A.D.R.T.D.C.)
este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, întemeiată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian-Ialomița; dosar 751/PJ/1991 la
Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică − INPROROM, fondat
la 1.12.1991, urmașă a şcolii Aula zamolsiană – Andronicon, prima universitate populară din lume din Dacia, a Societății cultural-științifice Renașterea Daciei, fondată la 1 oct.
1949 la Sarmisegetusa, a Cercului de studii „DECENEU“ din anii ’70, a Societății „Carpații“, înființată la 24 ianuarie 1882 în București, reactivată la 24.01.2014 la statuia lui
Mihai Viteazul de la Univesitatea din București, de A.D.R., dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01.1992, reorganizată,
ulterior, în Academia DacoRomână, la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-12 050 (2 050). Ca
fundaţie, este independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii,
independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a
putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!“ A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.”T.D.C.” cu deviza: „Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene
dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!“ Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea,
apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti din întreaga lume, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea
naţiunii dacoromâne din întreaga lume, în contextul valorilor umane, europene și universale. Cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei nr.4, Buc., sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN
R096CECEB60430RON4156049, Cod fiscal nr. 4929150. www.tempusdacoromania.ro, www.academiadacoromana.ro, geostroe@gmail.com, 0722 972 522;
https://www.setthings.com/ro/fundatia-academia-dacoromana
N.B. Autorul respectă Normele limbii dacoromâne adoptate de Senatul A.D.R.
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