
 

Comunicat de presa 

In data de 23 mai 2022, presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Comisiei de Reglementari 

Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC), condusa de dl David Wright, comisar. Din delegația 

americana au facut parte dl Shakur Walker, expert reactori nucleari in cadrul cabinetului comisarului 

Wright, dl Brett Rini, expert relatii internationale si dna Rebecca Green, consilier economic in cadrul 

Ambasadei SUA la Bucuresti. 

Din partea CNCAN, la intalnire au participat dna Maria Oprișescu, director, Direcția Ciclul 

Combustibilului Nuclear, dna Mihaela Ion, director, Direcția Relații Internaționale și Comunicare și dl 

Adrian Stanciu, expert, Direcția Relații Internaționale și Comunicare. 

Discutiile s-au axat pe teme de interes reciproc care au vizat cooperarea bilaterala si pozitionarea celor 

doua institutii in ceea ce priveste noile tehnologii emergente. Au fost identificate tematicile relevante 

ale cooperarii bilaterale, cu accent pe principalele provocari cu care se va confrunta sectorul nuclear 

romanesc, respectiv autorizarea si operarea reactoarelor modulare mici, modernizarea Unitatii nr 1 și 

reluarea contructiei Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Un accent deosebit a fost pus pe situatia 

evolutiei resurselor umane in cadrul CNCAN si necesitatea implementarii unui program de atragere si 

mentinere a personalului, avand in vedere specificitatea domeniului si importanta crearii unui program 

de instruire dedicat. Presedintele CNCAN a fost asigurat ca, USNRC va sprijini in continuare cu 

expertiza si schimb de experienta personalul CNCAN in domeniile cheie specifice.  

În cursul aceleiasi zile, delegatia USNRC a avut o intalnire cu dl Marian Neacsu, Secretarul General al 

Guvernului, in coordonarea caruia CNCAN isi desfasoara activitatea. Dl Wright a prezentat aprecierile 

sale si ale USNRC pentru cooperarea derulata cu CNCAN de-a lungul timpului, subliniind necesitatea 

unui sprijin din partea autoritatilor guvernamentale pentru a putea face raspunde necesitatilor in continua 

evolutie. De cealalta parte, Secretarul General al Guvernului, dl Neacsu a multumit partii americane 

pentru implicarea in dezvoltarea sectorului energetic national subliniind in acelasi timp faptul ca, 

autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Romania are un rol determinant in asigurarea 

respectarii cerintelor de securitate nucleara pe teritoriul national, protectia publicului si a mediului, 

bucurandu-se in permanenta de sprijinul Guvernului. 

  
 


