
 

Comunicat de presă 

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) reprezinta principala organizatie internationala specializata care 

urmareste promovarea utilizarii pasnice a energiei nucleare, oferind expertiza si asistenta tehnica statelor membre, la care 

Romania este membru fondator din anul 1957. 

Urmare a declararii disponibilitatii AIEA de a oferi sprijin statelor membre in lupta cu virusul SARS-CoV-2, Comisia 

Natională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a solicitat acordarea de asistenta tehnica care sa contribuie la 

sprijinirea eforturilor unitatilor medicale din Romania de a diagnostica rapid persoanele suspecte de infectare cu acest virus, 

prin dotarea corespunzatoare a mai multor unitati medicale din tara cu echipamente dedicate.  

Incepand cu luna mai a.c., a fost demarat procesul de livrare a componentelor aferente kit-ului complet de diagnosticare 

COVID-19 agreat de specialistii in biologie moleculara din cadrul AIEA, format din aparatura de amplificare de tip Real Time 

- PCR, aparatura pentru extractia probelor, hote de diferite clase de biosecuritate (clasa III si II),  materiale de laborator,  

echipamente de protectie pentru personal si consumabile specifice, necesare testarii probelor de COVID-19. 

Pana in prezent, AIEA a livrat cu succes Spitalului de Urgenta Drobeta Turnu Severin, in proportie de 90%, aparatura de 

biologie moleculara, materiale de laborator și echipamente de protecție aferente. 

Procesul de donatie  se afla in plina desfasurare, alte trei kit-uri complete de diagnosticare COVID-19 fiind în curs de livrare 

pentru Spitalul de Urgență Reșița (aprox. 30% deja livrat), Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, si  Institutul Național 

de Cercetare Dezvoltare-Medico-Militară „Cantacuzino”. 

CNCAN a fost in permanenta legatura cu reprezentantii AIEA, cu beneficiarii directi (laboratoarele unitatilor medicale), 

respectiv cu ceilalti factori implicati (producatori externi din tari precum Germania, Austria, Singapore); transportatori, 

monitorizand indeaproape intregul proces de donatie, facilitand o buna comunicare si coordonare intre acestia.   

Pe langa eforturile depuse pe perioada starilor de urgenta si alerta de a evalua solicitarile spitalelor pentru  eliberarea cu 

celeritate a autorizatiilor necesare instalatiilor medicale, CNCAN se alatura luptei impotriva COVID-19, venind in sprijinul 

unitatilor medicale din Romania aflate in “prima linie”. 

Dorim, pe această cale, sa aducem aprecieri tuturor factorilor implicati, pentru promptitudinea solutionarii  solicitarilor noastre. 
Mentionăm aici, AIEA care atat prin eforturile proprii cat si cu sprijinul contributiei extrabugetare a Statelor Unite ale Americii 

a facut posibila concretizarea asistentei tehnice solicitate de tara noastra, Misiunea Permanenta a Romaniei la Viena care a fost 

partenerul nostru de comunicare in aceasta activitate, cat si producatorii de echipamente. 
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