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De  investim pentru 
siguranța investiției tale!

14 ani

Unicul proiect NFT din România care se 
lansează cu investiții inițiale de 


 și cu parteneriate în 
curs de definitivare de  
1.4 milioane €

2.5 milioane €.

http://europegenesys.com
http://b2b-strategy.ro


Ai o datorie morală 
în fața copilului tău

Se spune că un popor fără tradiții este un popor 
fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt 
viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! 
Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să 
îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. 



Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de 
continuitate pentru un viitor sigur pentru el… 
altfel o să rămână singur în necunoscut. 

Daniel ROȘCA, 

Fondator EUROPE GENESYS.

youtu.be/7V4yXCQ5CLM

Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut!

https://youtu.be/7V4yXCQ5CLM


Cultură Educație 
(ilustrație) 

Gaming

DAO

dōTERRA™ 
reTREAT

48 Evenimente / 
1 Festival

Casa de licitații 
internațională 
EuropeX™

Stațiune - turism 
de incoming Blue 
Ocean Strategy.

Tokenomics
europegenesys.com

Dezvoltăm o lume virtuală 
dublată de aceeași lume de

data asta în viața reală.
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Despre educație: o 
lume virtuală (

) într-o lume 
reală (stațiune) aflată 
în plină schimbare!

NFT P2E 
Gaming

tinutulmomarlanilor.ro/
ilustratie-pentru-copii 1

ROADMAP V1.6

Calul TROIAN P2E

http://tinutulmomarlanilor.ro/ilustratie-pentru-copii
http://tinutulmomarlanilor.ro/ilustratie-pentru-copii


Calea spre 
profit 

garantat
4 francize în România 
și 6 în Europa.

Promovăm culturile neolitice din Vechea Europă

Dezvoltăm reputația MultiversX / EGLD

Susținem meșteșugarii și artizanii locali

Încurajăm echilibrul între trup și spirit

Educăm generațiile următoare

Geneza Europei NFT

Descoperă Vechea Europă împreună cu noi!

Vezi tot conceptul
https://youtu.be/f2JBQgMkKak

2
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https://youtu.be/f2JBQgMkKak


✞ 5508 î. Hr. 

„România este vatra a ceea ce am numit Vechea 
Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6.500 – 
3.500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, 
teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, 
care a precedat societăţile indo-europenizate, 
patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi 
epoca fierului. A devenit de asemenea evident, că 
această străveche civilizaţie europeană, precede cu 
câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă 
de reală armonie, în deplin acord cu energiile 
creatoare ale naturii.”  


Marija Gimbutas – U.C.L.A. – Civilizaţie şi Cultură

3
O poveste  inspirată din 
evenimente istorice reale.


NFT
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Planul de 
afaceri
4
ROAD MAP-ul / planul nostru de afaceri pe 
care ți-l propunem spre analiză începe în anul 
5508 î. Hr. odată cu facerea lumii (Civilizația 
și Cultura CUCUTENI). O experiență NFT P2E 
(play to earn) în MultiversX-ul Vechii Europe 
(HYPERBOREA – Urieșii). 


ROADMAP V1.6

7 mil. € (CRYPTO) 

NFT Crowdfunding

2.5 mil. € (FIAT) 





Investiție




primii fermieri

ai lumii

         
Având artefacte (pentru sporul grânelor și 
depozitarea cerealelor)  din culturi / civilizație 
multimilenare(ă), CUCUTENI, Vădastra, Cârcea, 
HAMANGIA, Gumelnita 5000 î. Hr., parteneriatul cu 
Papornița Moșului (comerț cu produse alimentare 
din gospodării oltenești), precum și rețetele din 
moși–strămoși a momârlanilor, pentru voi, 
comunitatea noastră, conceptul EUROPE GENESYS 
reprezintă  calea spre profit garantat.

Vasul de la Cârcea 5000 Î.Hr.

https://youtu.be/QVuWQzgiiNo

5
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Artefacte P2E din Neolitic

https://youtu.be/QVuWQzgiiNo


De la începutul 
lumii ✞
Incoming Blue 
Ocean Strategy
Dezvoltăm împreună o lume virtuală (Povestea 
Pelasgilor  NFT P2E) dublată de aceași lume de 
data asta în viața reală: Stațiunea PHARANX 
(muntele lui PROMETEU   Incoming Blue Ocean 
Strategy), 100000 mp de teren, 12 tipologii de 
clădiri, 4000 mp2 de construcții. 

Descoperă urieșii din Ținutul TITANILOR / 
Ținutul Momârlanilor. Valea lui RHABON 
(străvechea denumire a râului JIU) Valea JIULUI, 
Aninoasa, HUNEDOARA. Proiect prezentat în 
premieră la Conferința Destinații Vizionare, 9 
decembrie 2022, Brașov, Hotel Qosmo.

Zău Advertising @ CHARLIE OTTLEY
https://youtu.be/Hors2xY4AHk 6
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https://youtu.be/Hors2xY4AHk


destinatii 
vizionare 2022

7
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Scanează codul QR și vezi 
POVESTEA STINDARDULUI 
DE LUPTĂ GETAE

STINDARDUL GETÆ
DRACON

europegenesys.com

ROADMAP V1.6
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Scanează codul QR și 
vezi SFINXUL DRACON



HYPERBOREA
O experiență NFT 
P2E în MultiversX-ul 
Vechii Europe. 
Având o documentare istorică 
solidă în spate, cu niște personaje 
dezvoltate pe baza sfincșilor cvasi-
necunoscuți din Valea JIULUI, dar 
la fel de impresionanți ca Sfinxul 
din Bucegi, corelată cu toate 
eforturile noastre din ultimii ani 
care au mers până la dezvoltarea 
circuitelor spre uriesi și spre 
digitalizarea Văii JIULUI, am creat 
de fapt toată infrastructura 
necesară pentru a pune bazele 
unei lumi virtuale (gaming) 
dublată de aceeași lume, de data 
asta în viața reală, Stațiunea 
PHARANX (turism internațional).

Personaje P2E
https://youtu.be/9IuC9e5VTvI

9
ROADMAP V1.6

https://youtu.be/9IuC9e5VTvI


europegenesys.com

STRIGOIUL

Scanează codul QR și 
vezi documentarul 
Lupta TITANILOR

10
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Jocul P2E
Geneza Europei NFT. 231600 unități NFT, 
170000 EGLD & 100000 de utilizatori ai 
jocului în primii 3 ani de la lansarea 
conceptului P2E (play to earn).

8 colecții NFT: Ordinul Dragonilor, Lupta 
Titanilor, Armele GETÆ, Caractere P2E, 
Comori & Minuni, Artefacte, Terenuri Virtuale 
& Cetățile pelasgilor.

11

MultiversX (Play2Earn)

ROADMAP V1.6



2.5 mil. € (FIAT) 





Investiție


 

Prima stațiune din România, de după 
revoluție, construită de la zero & dezvoltată 
după toate standardele europene de 
urbanism. Prima stațiune din lume 
funcțională 100% în blockchain, un proiect 
în colaborare cu Casa de Arhitectură 
Botezan DEVA, Green FUTURE Snagov & 
Primăria Orașului ANINOASA.





Vezi  din Consiliul 
Local ANINOASA &  a 
strategiei de dezvoltare locală și regională.

acordul de principiu
Analiza SWOT

12
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http://b2b-strategy.ro/b2b/wp-content/uploads/HCL-108-Consiliul-Local-Aninoasa-2022.pdf
https://tinutulmomarlanilor.ro/wp-content/uploads/2022/12/Proiectul-PHARANX-@-Primaria-ANINOASA.pdf


Forecast revenue 
CRYPTO 7 milioane € 

(8 colecții NFT) / 5 ani



Investiții inițiale (FIAT) 1.4 
milioane € (Joint Venture)

Investiții (FIAT) în curs de 
definitivare 2.5 milioane € 
(Franciza 1)

9 activități economice

ROADMAP V1.6

Tokenomics 1

13
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50% din încasările colecțiilor 1 și 2 
alocate finalizării facilității de turism 
din Valea JIULUI / Joint Venture 
500000 € 



Centru Achiziții și Procesare Produse 
Tradiționale, dōTERRA™ reTReat 
accesorizare facilitate de turism Joint 
Venture 15000 mp - zonă festival / 48 
de micro-evenimente anuale , Stână 
Momârlănescă, tabere tematice + IAZ 
+ Mini ZOO + Teatru)

1% din cifra de afaceri 
EUROPE GENESYS va fi 
alocat spre CSR (burse / 
educație)

Crypto Airdrop comunitate 
Ordinul Dragonilor (posesorii 
primei colecții de NFT-uri) 1% 
din profitul modelului de 
afaceri.

115000 mp de teren / stațiune 
+ joint venture facilitate de 
turism construită

To
ke
no
mi
cs
 2
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Tokenomics 3
Comunitatea 
Ordinul Dragonilor
Primii posesori de NFT-uri Europe 
Genesys (10000 - colecția 1 Ordinul 
Dragonilor) intră în clubul offline 
ORDINUL - acces prin care intră de fapt în 
procesul de descentralizare DAO intern.

 acces gratuit reTreat doTerra 
Stațiune PHARAN

  air drop crypto / 1% din profitul 
Europe Genesys (monedă digitală 
Europe Genesys

 dezvoltare DAO CSR burse 
educație / 1% din CA Europe 
Genesys

 parte decizională prin 
vot DAO în dezvoltarea 
caracterelor P2E

 acces DEMO gratuit 
test gaming play to 
earn

 suport dezvoltare afacere proprie în ecosistemul 
Europe Genesys

 discount preferențial achiziție francize Europe Genesy
 discount preferențial achiziție terenuri virtual
 discount prefențial în Casa de Licitații EuropeX



ROADMAP V1.6

16
25% din încasările colecțiilor de NFT 1 și 
2 alocate ROI grup investitori și pentru 
dezvoltarea echipei / procesele de 
comunicare necesare scalării modelului 
de afaceri (in house advertising)

Încasările aferente 
colecțiilor în limba 
engleză 3-8 alocate 
pentru scalarea 
modelului de afaceri la 
nivel european / terenuri 
virtuale - gaming P2E.

Tokenomics 4



Scanează codul QR și 
vezi documentarul 
Lupta TITANILOR

europegenesys.com

Crasnicul

17
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Europe

genesys

Dragonul a fost generat cu ajutorul 
inteligenței artificiale pornind de la 
identitatea vizuală a mărcii Ținutul 
Momârlanilor (Ținutul TITANILOR) 
elementul vizual fiind transferat spre 
prima colecție de NFT-uri Ordinul 
Dragonilor care face parte deasemenea 
din modelul de afaceri Europe GENESYS.

europegenesys.com

18
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8 colecții NFT







http://europegenesys.com


Storytelling

Overview
5 ani & 3 platforme de comunicare

2017

2021

Q1 

Q3

 Lansare Povestea Locurilor

 Lansare Ținutul Momârlanilor

19

tinutulmomarlanilor.ro

povestea-locurilor.ro

ROADMAP V1.6

Q3 

Q4

 Școala de Luptă Basarabi

       & Maestrul Alin PANAITE

                                                                Green Future SNAGOV

 Casa de Arhitectură Botezan

2022

2023
Q2  Web 3.0 Europe Genesys

europegenesys.com

Vezi materialul video
tinutulmomarlanilor.ro/alin-panaite

http://tinutulmomarlanilor.ro
https://povestea-locurilor.ro/
http://europegenesys.com
https://tinutulmomarlanilor.ro/alin-panaite/


europegenesys.com

generalul

Scanează codul QR și vezi 
episodul “Generalul”

20
ROADMAP V1.6



Tinutul

momarlanilor

Tinutul momarlanilor

Ținutul Momârlanilor, Ținutul TITANILOR, 
50 km lungime de pădure și 25 lățime, 22 de 
lacuri glaciare, 50 de urieși din piatră, 6 
orașe și o comună, 3 stațiuni turistice de 
interes național. O singură vale, Valea 
JIULUI, ținutul ancestral al momârlanilor.

tinutulmomarlanilor.ro

tinutulmomarlanilor.ro/parteneri

21
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Marca de comunicare oficială a VĂII JIULUI

http://tinutulmomarlanilor.ro
http://tinutulmomarlanilor.ro/parteneri


da0

O organizație autonomă descentralizată 
(DAO) este un grup condus de o comunitate 
guvernată folosind jetoane (acțiuni) digitale 
(NFT-uri) care acordă membrilor drepturi de 
vot. DAO este un acronim pentru 
Descentralized Autonomous Organization, o 
organizație condusă de comunitate care 
permite membrilor să voteze direcția de 
dezvoltare a entității lor.

22
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Descentralizarea 
administrațiilor locale 
prin blockchain

Studiu de caz din 7 UAT-uri (unități 
administrativ teritoriale / primării) din 
Valea JIULUI SONDAJ DE OPINIE votează & 
TU vezi & povestea unuia din principalele 
obiective turistice din Valea Hiperboreei 
(Valea JIULUI) Pumnul Dracului

b2b-strategy.ro/blockchain-nft

http://b2b-strategy.ro/blockchain-nft/


Străjerii, Cascada, 
TRONUL & Pumnul 
Dracului 

tinutulmomarlanilor.ro/pumnul-dracului

23
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http://tinutulmomarlanilor.ro/pumnul-dracului


europegenesys.com

MARELE LUP ALB

Scanează codul QR și 
vezi episodul 
“Marele Lup Alb”

24
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Am cartografiat în ultimii 5 ani povestea 
chipurilor umane întipărite în stâncile din 
Valea Jiului și am creat de fapt toată 
infrastructura necesară pentru a pune 
bazele unei lumi virtuale (gaming 
MultiversX) dublate de aceași lume de data 
asta în viața reală: Stațiunea PHARANX.

O poveste inspirată din evenimente istorice 
reale, care materializează și transpune 
sfincșii din Ținutul Momârlanilor, Ținutul 
Titanilor în legendara poveste a 
HYPERBOREEI.

Vezi documentarul istoric

valea

HYPERBOREEI

https://youtu.be/YuxnhwQ-Tz8

25
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https://youtu.be/YuxnhwQ-Tz8


europegenesys.com

gaia

Scanează codul QR și 
vezi documentarul 
Lupta TITANILOR

26
ROADMAP V1.6



Statiunea 
PHARANX

100000 mp 

pe Valea lui RHABON

Conceptul de a aduce turiști europeni are la 
bază dezvoltarea unui joc P2E (play to earn) 
în care acești urieși (sfincși) vor fi 
tansformați în personaje, astfel încât în 
viitorul apropiat să existe posibilitatea de a 
accesa pachete de turism reale în Stațiunea 
PHARANX - Vârful Cândet din Aninoasa – 
Valea Hiperboreei – Valea JIULUI – 
HUNEDOARA, de către pasionații din 
industria de gaming de la nivel european.



Vezi personajul P2E
https://youtu.be/56r_WZU2xO4 

27

ROADMAP V1.6

https://youtu.be/56r_WZU2xO4 


NFT P2E experience in Old Europe MultiversX. The WAR against the 
GIANTS, a story inspired by real historical facts & real sphinxes from 
Hyperborea Valley, Jiu Valley, ROMANIA, East Europe, Old EUROPE.

We are preparing for the moment 
when we want to offer to all 
teenagers from all over Europe the 
opportunity to discover the 
Genesis of Europe and at the same 
time the opportunity to have the 
first 100% paid virtual job from 
their passion.



 WIN & EARN 
 against the GIANTS 

from H Y P E R B O R E A 

europegenesys.com
Ancestral Warrior

dragon
28
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europegenesys.com

dragon

Scanează codul QR și 
vezi colecția #1 NFT 
“Ordinul Dragonilor”



29
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6

Defileul Jiului
Vârful Cândet - ANINOASA

PETROȘANIVULCAN

STRAJA PARCUL 
NAȚIONAL

DEFILELUL 
JIULUI

RÂULJIU 

(RHABON)

DN66

12 tipologii de clădiri  / 
4000 mp² de construcții

100.000 mp²

Pârtie de SKI / săniuş

Sănătate holistică / Simfonia celulelor

dōTERRA™ Symphony of the Cells™

Furnizori BIO/ Stână Momârlănescă

Meşteşugari

Activități pentru cei mici / tabere 
tematice + IAZ + Mini ZOO + Teatru 
Școala de luptă & supraviețuire GETÆ

30

Drumeție spre vârful Cândet
tinutulmomarlanilor.ro/varful-candet
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https://tinutulmomarlanilor.ro/varful-candet/


31LOCATIE

STATIUNE

ROADMAP V1.6

Viziunea noastră despre prima 
stațiune din lume funcțională 100%

în BLOCKCHAIN. Un proiect în 
colaborare cu Casa de Arhitectură 
Botezan și Green Future Snagov.



32

Abordarea holistică a serviciilor Clinicii Mihaela 
Nistorescu este inclusă desemenea în viziunea 
noastră despre viitor, primul reTreat dōTERRA™ 
EQUILIBRUM™ Symphony of the Cells™ din 
România integrat în facilități de welness de 
ultimă generație!

reTREAT dōTERRA™ 
Symphony of the Cells™

Lumea 
uleiurilor

esentiale

ROADMAP V1.6

tinutulmomarlanilor.ro/clinica-mihaela-nistorescu

https://b2b-strategy.ro/2022/11/equilibrum/
https://tinutulmomarlanilor.ro/clinica-mihaela-nistorescu/


RHABON vs 
STRABON


33

Festival anual & 48 de 
micro-evenimente

Delimitarea stațiunii de zona festivalului 
(15000 mp) este absolut necesară pentru 
returnarea, în timp real, a investițiilor 
realizate de persoanele fizice, prin 
intermediul industriei blockchain / crypto / 
tehnologie NFT.

zău.ro/geneza-europei

ROADMAP V1.6

https://zău.ro/geneza-europei/
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zău.ro

zău.ro
Impact garantat 
în publicitate. 
ZĂU Advertising, parte din 
grupul Europe Genesys.

https://zău.ro/geneza-europei/


Echipa Overview
14 ani & 13 capabilități strategice

2009

2012

2016

2021

Q2 
Q3 

Q1

Q3

Q2

 Orange ROMÂNIA
 B2B Strategy

 Holding Green Future 

 Adeplast

 STRAJA (Comexim R)

2022
Q2  Zău Advertising @ CHARLIE OTTLEY

 Equilibrum (dōTERRA™)
 Asociația No Sheep
 Asociația Banaterra 35

Vezi materialul video
tinutulmomarlanilor.ro/flavours-of-romania
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https://tinutulmomarlanilor.ro/flavours-of-romania/


Events Overview
9 ani & 8 evenimente strategice de comunicare

2014

2016

2017

2022

2023

2024

Q1 

Q2 

Q2

Q2

Q2 

Q2 

Q4 

Q2

 ARO Palace Brașov

 Las VEGAS (IMEX) & LONDRA (WTM)

 Congress Hall-Palas Mall Iași

 Piața Operei Timișoara

 Start construcție zonă

       Festival RHABON vs STRABON

 Festival RHABON vs STRABON

 Hotel Qosmo Brașov

 Stadionul JIUL Petroșani @ Carla’s Dreams

 Radisson Blue București

Vezi materialul video de pe 
stadionul JIUL din Petroșani

youtube.com/watch?v=AojAymlDJMA 36
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http://youtube.com/watch?v=AojAymlDJMA
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Colectii nft
8 Colecții  / 

231600 unități NFT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ordinul Dragonilor Order of the DRAGON

Lupta Titanilor The TITANS WAR

Armele GETÆ GETÆ ARMS

Caractere JOC P2E P2E Characters

Comori & Minuni Treasures & Wonders

Artefacte pentru sporul grânelor NEO Artifacts 

from neolithic cultures for grain - crop growth

Terenuri Virtuale NEO Virtual Lands

Cetățile pelasgilor 


The fortresses of the Pelasgians

Rămâi alături de noi,  primii 100 de posesori din cei 
10000 care o să alcătuiască  Ordinul Dragonilor  
o să primească o amintire unică, un tablou desenat 
în creion (∆rt by ACG) sau o hartă a Imperiul Getic 
gravată în lemn și pictată manual sau unul din cele 
10 volume Obârșia Neamului Românesc 2023 (225 
de pagini).


NFT Giveaway

ROADMAP V1.6

http://tinutulmomarlanilor.ro/vatra-romanismului


europegenesys.com
SANCTUARUL DE LA PARȚA
turdas vinca

Timișoara Capitală 
Culturală Europeană 
5500 î.Hr. vs 2023

Bastionul THEREZIA, 
17.06.2023

38
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Cultura 
PARȚA, TIMIȘ

Turdaș VINĆA  

5500 î.Hr. 

✞ Save the DATE ✞ 17.06.2023 ✞ 

Timișoara Capitală Culturală 2023


39
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✞
NEMESIS

 GENESYS  

by  ✞


Entity Party

Timișoara, Bastionul THEREZIA, 
Club Art NEMESIS.

✞ A night without non-human 
hostile race entities ✞

Locație lansare concept 
Europe Genesys

Măștile populare ale tezaurului uman viu 
Vasile ȘUȘCA vor împiedica manifestul ✞ 
entităților non umane Turdaș VINĆA  ✞ gaming 
P2E Europe Genesys ✞ din Sanctuarul de la 
Parța ✞ pe care o să le vezi doar ca și proiecții 
digitale pe tot parcursul întregului eveniment.
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Pentru alianțe strategice, 
detalii investitori și / sau 
co-branding (sponsorizare 
proiect) nu ezita să ne 
contactezi: 

 / 0758273142.
letstalk@b2b-

strategy.ro

Turdaş Vinča NFT P2E 
(gaming) experience ✞

povestea-locurilor.ro/turdas-vinca-nft

A hostile ✞ 

non-human race ✞

41
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mailto:letstalk@b2b-strategy.ro
mailto:letstalk@b2b-strategy.ro
https://povestea-locurilor.ro/turdas-vinca-nft
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Casa de licitatii 
EUROPEX
ART Jewelry Festival 
Oradea 2023
Zilele Art Nouveau

™

În modelul de afaceri EUROPE GENESYS o să 
dezvoltăm o casă de licitații internațională 
pentru a susține meșteșugarii autohtoni prin 
creșterea valorii produsului lor final din simpla 
asocierea a lui cu ADN-ul neamului, 
sintetizând, Casa de licitații EuropeX™.



Lansăm conceptul casei de licitații EuropeX 
într-o întâlnire neconvențională la festivalul 
ART Jewelry Festival Oradea 2023 în anul 10 de 
viață al acestui festival (anul acesta festivalul 
sărbătorește 10 ani de la prima ediție care a 
avut loc la Galeria Calpe Timișoara) ediție în 
care vom face parte din juriu.



10 iunie ora 18.00. Întâlnirea prieteniei la 
Restaurant Coquette, Piața 1 Decembrie, 12.
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coiful  GETÆ ZINA TOMIRIS  câștigător al 
competiției internaționale 2022 Battle Of The 
Beadsmith Jewelry Contest.
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Moldova, Focșani, 
România

Drawing ∆rt 

by AGC
Andrei George Croitoru, ilustrator 
din Echipa Europe Genesys™.

Cultura hamangia  
۞ 5500 – 4000 Î. Hr.
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Puterea 
vântului si 
a apei
Tsunami Storm 
& Air Power
RARITY (raritate) NF

  0.0033% VOT DAO / NFT
 discount servicii stațiune – nopți free 

Stațiune PHARANX
  acces club Ordinul Dragonilor
  discount Festival RHABON vs STRABON
  Pre-sales preferențial la colecțiile NFT 

viitoare
  creșterea puterii (%) artefactelor / 

caracterelor P2
 discount “Meniu Momârlănesc” (produse 

tradiționale) livrat la domiciliu
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Artefact 
Eartquake:0

RHABON

Festival 
Discount: 75%

Future NFT 
Colllections 
Discount: 50%

Artefact 
Fire:0

Artefact Air:75

Artefact Tsunami:75

Resort Services 
Discount: 75%

Multiply  
Percentage:75

Free 

Nights 
PHARANX:4

Discount 
Bio Food 
Market: 5%

Dragon Name: 
Dragon Water 0000

Colectia nft 1
Order of the Dragon
Ordinul Dragonilor

LANSARE 17.06.2023



Dragonul 
care scuipă 
trăznete
Modelul nostru de afaceri devine 
ultra-sustenabil în principal din 
prisma continuității multimilenare a 
ADN-ului strămoșesc, continuitate 
care se manifestă și în zilelele noastre 
în etnografie prin cuvânt (colinde). 
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De 14 ani construim acest moment. Rămâi 
alături de noi.



“Iroade Iroade – fulgere – trăznete, să cadă 
pe ale tale oase”.

Brundusii Craii 
din Valea JIULUI

tinutulmomarlanilor.ro/craii-din-valea-jiului

https://tinutulmomarlanilor.ro/craii-din-valea-jiului-2/
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comunitate
Prazul, zaibărul & paporniţa  Cine nu își aduce 
aminte de popornița lui Nea Marin miliardar  de 
prazul de care nu se despărțea niciodată  și de 
umorul inconfundabil al acestui om mare care cu 
siguranță a intrat în ADN-ul neamului românesc… !? 
Nea Mărin @ Amza Pellea devin noul trend la fel ca 
prazul, zaibărul & paporniţa. 


Un scurt circuit al rețelelor clasice de comerț, un 
mecanism vechi de când lumea, un mecanism care 
echilibrează macro-economic o regiune: relația 
directă dintre producător și consumator fără 
intermediari! 


Despre recolte la preț de producător. De la 
papornița oltenească a moșului Neagoe spre 
povestea meniului momârlănesc transmisă din 
generație în generație încă de pe timpul geto-
dacilor  GETÆ  precum ciobanii de altădată 
care contemplau natura ancestrală din Ținutul 
Momârlanilor unde doar susurul bătrânului 
RHABON se auzea în depărtare… atunci când 
păstrau gustul de demult din generație în generație.
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Sustinem 
producătorii 
locali

51

Papornița Moșului  
& Meniul Momârlănesc

tinutulmomarlanilor.ro/sloi-momarlanesc

povestea-locurilor.ro/papornita-mosului

231600 unități NFT 231600 pachete de 
alimente tradiționale 
livrate la domiciliu în 
următorii 3-5 ani

https://tinutulmomarlanilor.ro/sloi-momarlanesc/
https://povestea-locurilor.ro/2021/03/16/papornita-mosului/
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Colectia nft 2
The Titans War
Lupta Titanilor

O poveste NFT inspirată

din evenimente istorice reale  

Războiul Titanilor  Triumful asupra uriașilor 
 care au vrut să răstoarne cerurile! În anul 86, 

ROMA pornește din nou într-o frenezie și trimite 
un potop de legionari pentru a dărâma Țara 
Sfântă și pentru a înrobi poporul GETÆ coborât 
din Zei.

DATA LANSĂRII COLECȚIilor NR.2-8 va fi 
comunicată pe blogul europegenesys.com
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tinutulmomarlanilor.ro/valea-hiperboreei

http://europegenesys.com
https://tinutulmomarlanilor.ro/valea-hiperboreei/
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Treasures & Wonders
Comori & Minuni 

Imaginează-ți o piramidă unde fundația ei este 
construită pe o bază numită reputație! Practic, 
pentru comunitatea ELROND stabilitatea 
investițiilor efectuate (în MultiversX) o să fie 
definită (în viitor) de diversitatea proiectelor 
lansate în rețea iar dacă discutăm despre 
expansiune globală, strategia nu se poate realiza 
fără reputația ADN-ului MULTIVERSX, ADN-ul 
neamului românesc, peste 6000 de ani de istorie 
a aurului, singura țară din Europa care are 
propria istorie gravată în  AUR autohton 

53

DATA LANSĂRII COLECȚIilor NR.2-8 va fi 
comunicată pe blogul europegenesys.com

Colectia nft 5

http://europegenesys.com
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Nici la Luvru, nici la British Museum și nici în 
muzeele din Statele Unite nu găsim ce există în 
muzeul dumneavoastră de istorie. Sigur, au 
multe exponate de aur și aceste muzee, dar ele 
aparțin altor culturi decât ale țărilor respective.

Aici, la voi, nu găsim aur cumpărat sau obținut 
prin cuceriri, ca în celelalte muzee ale lumii. Aici 
vorbim, în exclusivitate, de aur autohton. 



Barbara Deppert Lippitz, arheolog.

54
Aurul GETÆ 
Peste  6000 de ani 
de istorie a aurului  

povestea-locurilor.ro/tezaurul-de-la-pietroasele
Cel mai mare tezaur de AUR din EUROPA

https://povestea-locurilor.ro/tezaurul-de-la-pietroasele/


Cultură Educație 
(ilustrație) 

Gaming

DAO

dōTERRA™ 
reTREAT

48 Evenimente / 
1 Festival

Casa de licitații 
internațională 
EuropeX™

Stațiune - turism 
de incoming Blue 
Ocean Strategy.

Tokenomics
europegenesys.com

Dezvoltăm o lume virtuală 
dublată de aceeași lume de

data asta în viața reală.
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Qubist Design Studio, Braicu&Company, Club 
Art NEMESIS, Asociația Banaterra, Sky Rent a 
CAR / Cabana SKY, Primăria Aninoasa, Casa de 
Arhitectură BOTEZAN, Povestea Locurilor, 
Ținutul Momârlanilor, Asociația NO SHEEP, ZĂU 
Advertising, La Unchiu, Comexim R, DAOS 
Forest, Complex Montana, Pensiunea Retezat, 
Melt Laboratory, Webcom SIB, Rollfilmcinema 
Blog, reFresh Design, Asociația Art Studio 7, 
Academia de Lupte Basarabi, Complex Casa de 
Vis, Green Future Snagov, ∆rt by AGC, Vatra 
Sarmizegetusa Regia, Moșu (Cosmin Răducanu), 
Novian, Atelier artă meșteșugărească Nela 
Mihalache, Vlad, Gabriela, Federica, Alexandru, 
Cornel, Cristian, Andrei, Ciprian, Zoltan, 
Sebastian, George, Alin, Ionuț, Milică, Klaus, 
Adrian, Maria, Mihaela, Cătalin, Felix.


Mulțumim 
pentru suport:



letstalk@b2b-strategy.ro

europegenesys.com

mailto:letstalk@b2b-strategy.ro
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