
Domnilor, dragii mei confraţi! 
 
Cel mi bun articol scris pe această 
temă pe care-l citesc, şi  voi 
argumenta de ce: 
a) Când s-a încheiat protocolul cu 
domnii canadieni de-a executa o 

centrală tip CANDU (cu 5 reactoare la 
Cernavodă), inginerii, cercetătorii, 
tehnicienii, maiştri, proectanţii, 
oamenii de decizie din aparatul de 
stat, din acea perioadă, au făcut front 
comun, şi-au pus mintea la 
contribuţie şi în scurt au relizat în 
foarte scurt timp în cadrul IMGB o 
fabricaă de FITINGURI în care se 
mandrinează  "Canalele de 
combustibil nuclear" , o fabdică de 
echipament nuclear FCNE (care 
realizează în premieră generatorul de 
aburi pentru o centarlă nucleară de 
750 MW, răcitoarele nucleare, uriaşele 
condensatoare, CALANDRIA 1 şi 2, 
echipamente speciale pentru " 



Controlul Mecanismelor de 
Reactivitate" scule speciale pentru 
mandrinarea ţevilolor de la 
condensatoare şi a canalelor de 
combustibil nuclear (din zirconiu) şi 
alte mecanisme auxiliare, şi toate cu 
ştiinţa, dăruirea, priceperea 

românilor. 
b) realizarea de pompe nucleare, 
turbine, motoare, avioanele, oţeluri de 
înaltă calitate (Târgovişt), scule, sonde 
de foraj, realizarea lânei de plumb 
pentru izolarea împotriva radiaţiilor 
nucleare, şi toate cu puterea şi mintea 
noastră de români - născuţi 
inventatori, creatori de tehnici 
revoluţionare (multe aplicate pe plan 
mondial) - efectul Coandă, sonicitatea, 
etc. 
 
 
Acum vin şi vă  întreb pe voi, cei care 
vreţi distrugerea acestui plai de rai, 



munţii, miniunata Roşe Montana: de 
ce nu vreţi ac să fie bine în România? 
Iată soluţia ce-o puteţi aplica de prmă 
urgenţă: 
 
- Refaceţi cercetarea, puneţi pe 
picioare industria şi nu lăsaţi Mama 

Ţară să piară sub picior străin.  
 
Avem oameni capabil (savanţi, 
ingineri, cercetători, geologi, profesori 
de elită) care pot să pună la dispoziţie 
proceduri şi tehnologii capabile să 
salveze Roşia Monntană, să exploateze 
zăcămintele aurifere, să scoată 
metalele rare fără a distruge mediul. 
Aveţi încredere în capacitatea fiilor 
acestei ţări că ştiu ce trebuie să facă 
pentru a nu pustii pământul, să lase 
un un relief dezolant pe care 
generaţiile viitoare îl vor ocoli şi vă vor 
blestema. 
Soluţia este la îndemâna românilor, 
nu la cheremul străinilor. Ştiu că 



pământul nu se vinde, el rămâne pe 
loc, dar să-l apărăm şi să-l protejem 
împotriva unor tehnologii distructive. 
Marin Voican-Ghioroiu 
 


