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Acuzațiile dlui Daniel Tudorache, primarul sectorului 1, privind potențiala întârziere a 

acordării autorizației de amplasare a unui computer tomograf, pentru Institutul Naţional de 

Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, pe motivul implicării politice a premierului Ludovic 

Orban, prin intermediul institutiei noastre, nu au niciun suport real și denotă fie neînțelegerea 

aspectelor tehnice și legale, fie rea intenție din partea acestuia. 

Într-adevăr, Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr.Matei Balş a depus pe portalul 

CNCAN, în data de 19.05.2020, o solicitare de autorizare atipică privind autorizarea 

amplasării într-un container mobil a unei instalații de tomografie computerizată. 

Documentația depusă a conținut avize și solicitări contradictorii, iar soluționarea unei astfel 

de solicitări în premieră în România, necesită clarificări din partea solicitantului privind atât 

încadrarea în normelel egale, cât și privind asigurarea securității radiologice, a pacienților și a 

personalului operant. 

Prin urmare, CNCAN a solicitat către Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr.Matei 

Balş clarificări, în conformitate cu prevederile Normelor privind procedurile de autorizare 

republicate, respectiv să justifice utilizarea aparatului computer tomograf montat pe 

autocaravană (așa cum este precizat în avizul sanitar emis de DSP București – Laboratorul 

de Igiena Radiatiilor Ionizante București). Acest mod de a utiliza instalația radiologică 

reprezintă o situație excepțională de operare, care nu este prevăzută în Normele de securitate 

radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională. 

Totodată, conform normelor s-au solicitat  informațiile necesare identificării trailerului pe 

care  se intenționează montarea containerului, întrucât între documentația transmisă de 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş și avizul sanitar emis de DSP 

București erau neconcordanțe. În niciun moment, nimeni și niciodată nu a solicitat numărul 

trailerului cu care s-a transportat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei 

Balş, computerul tomograf respectiv, așa cum în mod eronat acuză domnul primar, ci datele 

de identificare ale trailer-ului / platformei pe care s-a solicitat montarea containerului. 

În urma dialogului și a corespondenței dintre cele două instituții, s-a primit în data de 

15.06.2020 răspunsul solicitat, iar în urma evaluării clarificărilor,  CNCAN a eliberat în data 

de 18.06.2020, autorizația de amplasare-constructie nr. FN 1255/2020 pentru instalația de 

tomografie computerizată amplasată în container mobil. 

Numărul mare de solicitari rezolvate de către CNCAN în cursul anului 2020, (inclusiv pentru 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş) și mai ales cele din perioada 

stării de urgență și alertă, demonstrează echidistanța, independența institutiei noastre, precum 

și tratamentul egal acordat solicitantilor. 



Ca și până acum, înțelegem să purtăm un dialog permanent privind aspectele tehnice, cu 

reprezentanții și experții solicitanților de autorizații și mai puțin cu reprezentanții politici ai 

administrației locale, care fie din incapacitatea înțelegerii aspectelor tehnice, fie cu rea 

intenție, încearcă să atragă instituția noastră într-o potențială dispută politică, total 

neproductivă. 

Ne exprimăm de asemenea surprinderea, că, în vederea informării corecte și complete a 

opiniei publice, autorul articolului / interviului respectiv, nu a solicitat nici înainte și nici 

după publicare, punctul de vedere al instituției noastre, drept  pentru care solicităm publicarea 

precizarilor de mai sus. 
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