Cuvânt înainte
Ceea ce va propun este un model ideal, fiindcă societatea pe care vrem sa o
construim este una ideală.
Nu se poate pune în aplicare mâine, însă este țelul către care trebuie să ne
îndreptam. Fără a avea acest țel, vom irosi energie inutil. Societatea actuală se
va transforma gradual, însă trebuie tot timpul sa avem in vedere forma ei finala,
ca sa știm încotro ne îndreptăm.
In proiectarea societății ce se va construi plecam de la următoarele premise:
- Nivelul de conștiință al oamenilor viitorului este unul ridicat, ceea ce face ca o
serie de structuri existente astăzi să nu își mai aibe rostul.
Aceste structuri fie se vor desființa fie se vor transforma, iar acest proces va fi
gradual, în concordanță cu evoluția națiunii, de așa manieră încât să nu existe
șocuri sau tensiuni.
- Sistemul monetar va fi desființat deoarece nu mai este necesar în Noua
Societate. Procesul va fi, de asemenea gradual, la final menținându-se doar
pentru relațiile externe ale României, până când și celelalte țări vor ajunge la
același nivel cu România.
Comunitățile viitorului (fie ele națiuni sau comunități locale) vor colabora după
posibilități la proiecte de interes comun, plățile financiare fiind inutile deoarece
de rezultatele proiectului vor beneficia toți cei implicați.
- Fiecare membru al comunității va avea acces la resursele care îi sunt necesare,
astfel că se va elimina risipa, reducându-se astfel și presiunea asupra mediului.
În schimb va contribui cu inteligență, creativitatea si experiența sa la bunul mers
al respectivei comunități.
SOCIETATEA VIITORULUI.
PROIECT DE TARA - ROMANIA
(document în lucru)
21.04.2020
Structura sociala de baza a viitorului o constituie COMUNITATEA, care se
sprijină pe 3 piloni: Comunicare, Educație, Resurse (CER)
În funcție de anvergura lor, comunitățile din România sunt clasificate în:
TARA (T) - ROMANIA
REGIUNE (R) - Actualele regiuni ale RO
JUDET (J) - Actualele județe ale RO
LOCALITATI (S) - Actualele orașe și comune. Anticipez desființarea marilor

orașe, deoarece nimeni nu va mai dori sa locuiască la bloc intr-o aglomerație
urbana.
CASA(C) - Comunitățile autosustenabile.
Fiecare dintre aceste structuri este administrata de un Consiliu de
Administrație (CAx). Unde x = T, R, J, L, C
Structura CAx este următoarea
Administrator General (AGx) - 1 persoana desemnata in unanimitate de către
Administratorii Generali de nivel inferior (x-1), sau de membrii CASA după
caz.
Administrator Pilon (APx) - 3 persoane, cate una pentru fiecare dintre pilonii
CER. Aceste persoane vor fi desemnate de AGx.
Coordonator Departament (CDx) - număr variabil în funcție de structura
fiecărui Pilon. Aceștia sunt desemnați de APx.
Coordonator Proiect (CPx) - număr variabil, în funcție de proiectele aflate în
derulare în cadrul departamentelor. CPx este desemnat de CDx.
Expert (EXx) - număr variabil, depinzând de complexitatea proiectelor.
Toate aceste funcții se ocupa exclusiv pe baza de voluntariat (oricum nu mai
exista bani). Funcția nu poate fi părăsită decât în doua situații: Demisie sau
Deces.
La aceste structuri administrative (SA) se mai adaugă structurile logistice
numite HUB-uri. Acestea asigura serviciile de specialitate, care sunt: educație,
sănătate, cercetare, pompieri (situații de urgență), infrastructură (rutiera,
aeriană, feroviară, navală și telecomunicații), aprovizionare s.a.
După mărimea lor, HUB-urile pot fi HUBT (de nivel național), HUBR, HUBO,
HUBS. Spre exemplificare, un HUBS poate conține: parcul de utilaje
agricole, punctul sanitar, magazinul sătesc si școala.
HUB-ul este condus de un Manager de HUB (MHT, MHR, MHO, MHS), care
are în subordine Managerii de Specialitate (MSx) .
HUB-urile sunt în subordinea CAx.
FUNCTIONAREA SOCIETATII.
CASA își desfășoară activitatea în mod autonom având sprijinul HUB-urilor
pentru derularea proiectelor proprii.
Membrii CASA desemnează un Administrator General (AGC).
AG de nivel inferior desemnează pe cei de nivel superior. Astfel
Administratorul General al Țarii va fi unul dintre AG Regionali, desemnat
prin vot unanim de către ceilalți AGR .
STRUCTURA NATIONALA A PILONILOR

1. PILON COMUNICARE
DEPARTAMENTE:
- DIPLOMATC
- RELATII PUBLICE
- EVIDENTA POPULATIEI
- STATISTICA
2. PILON EDUCATIE
DEPARTAMENTE:
- Învățământ
- Cercetare
3. PILON RESURSE
Departamente:
1. Energie
2. Petrol si gaze
3. Apa
4. Păduri
5. Agricultura
6. Industrie

STRUCTURA NATIONALA A HUB-urilor
1. Sănătate
2. Servicii de Urgenta
3.Aprovizionare
4. Agrement
5. Rețele (informaționale, de transport mărfuri si energie)

Aceste structuri naționale își vor avea corespondent in structurile de nivel
inferior (regionale, județene, locale).
Toate activele existente pe teritoriul României, terenurile, resursele solului si
subsolului, indiferent de forma actuala de proprietate - PILON RESURSE.
Acestea vor fi distribuite de către Consiliile de Administrație membrilor

comunității, după necesități.
Spre exemplu, in cazul locuințelor, actualii proprietari vor ceda celorlalți
membri ai comunității spatiile pe care nu le vor mai utiliza. Procesul nu este
unul imediat si forțat, ci unul de durata si voluntar.

SUNTEM OAMENI INTELIGENTI ȘI LIBERI, STĂPÂNI PE DESTINELE
LOR.
SUNTEM CAPABILI ȘI HOTĂRÂȚI SĂ NE CONSTRUIM PROPRIA
REALITATE .

