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În perioada 26– 30 septembrie a.c., la sediul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) 

de la Viena s-au desfășurat lucrările celei de-a 66-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA. 

Conferinta Generală este organul decizional cel mai înalt al AIEA care reunește reprezentanții tuturor 

statelor membre AIEA și se întrunește anual pentru a analiza și aproba programul și bugetul AIEA și 

pentru a decide alte probleme de interes pentru statele membre și pentru comunitatea internațională 

precum: securitatea și siguranța nucleară, garanțiile nucleare, transportul materialelor nucleare, 

securitatea deșeurilor radioactive și cooperarea tehnică. 

CNCAN a fost reprezentată la acest eveniment de o delegație condusă de dl președinte Cantemir 

CIUREA - ERCĂU și a participat la lucrările conferinței, la o serie de reuniuni bilaterale cu 

reprezentanţi ai serviciilor de specialitate ale AIEA, precum și la lucrările anuale ale reuniunii Senior 

safety and security regulators’ meeting. 

 

Participarea delegației României la cea de-a 66-a Conferință Generală a AIEA 

De asemenea, în perioada menționată delegația CNCAN a participat la o serie de reuniuni bilaterale 

cu reprezentanţi ai organismelor de reglementare din state precum Canada, Franța, Statele Unite ale 

Americii, Turcia, Ungaria, pentru discutarea aspectelor de interes comun. Reprezentanții CNCAN au 

participat și la o reuniune cu reprezentanţii Autorității pentru Securitate Nucleară și Radiologică din 

Norvegia (DSA) și ai AIEA, în vederea discutării aspectelor de interes privind implementarea 

proiectului de cooperare din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 pe care CNCAN îl 

derulează. 

Totodată, în marja acestor întâlniri bilaterale a avut loc semnarea unor instrumente de cooperare 

bilaterală cu organismele de reglementare din Franța (Acord între Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare și Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceza- ASN privind 

schimbul de informații și cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear), Ungaria 

(Protocol între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea 

pentru Energie Atomică din Ungaria – HAEA privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare 



la aspectele de reglementare în domeniul nuclear), Statele Unite ale Americii (Înțelegere între Comisia 

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Comisia pentru Reglementări Nucleare din 

Statele Unite ale Americii -US NRC privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul 

securității nucleare). 

 

Întâlnire bilaterală CNCAN-US NRC 

 

 

Întâlnire bilaterală CNCAN-HAEA Ungaria 

 

Întâlnire bilaterală CNCAN-ASN Franța 

 

 

 

Întâlnire bilaterală CNCAN-NDK Turcia 

În marja conferinței, participanții CNCAN au asigurat reprezentarea la standul expozițional al 

României, stand comun cu Statele Membre ale Uniunii Europene.  

 

 


