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Centrul național de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19 – pregătit
pentru începerea vaccinării
Astăzi, în prezența Președintelui României, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis, și a premierului
interimar, Nicolae Ionel Ciucă, la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino” a avut loc prezentarea Centrului național de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19
destinat utilizării în cele trei etape alocate procesului de vaccinare.
Centrul național de stocare de la Institutul „Cantacuzino” deține toate avizele pentru funcționare și
are o capacitate de aproximativ 1.500.000 de doze de vaccin, pentru temperatura de -80 de grade.
Păstrarea temperaturii optime a vaccinurilor în situații de siguranță va fi asigurată cu ajutorul unui
generator care să preia sarcina de alimentare electrică în cazul eventualelor disfuncționalități în
circuitul electric public. Pentru celelalte centre regionale, capacitatea de stocare va fi între 150.000 și
200.000 de doze de vaccin, pentru fiecare astfel de centru.
În baza informațiilor actuale, Președintele Comitetului Național de coordonare a activităților de
vaccinare împotriva COVID-19, medic colonel dr. Valeriu Gheorghiță, a estimat sosirea primei tranșe
simbolice de 10.000 de doze în data de 26 decembrie. Dozele vor fi distribuite către spitalele de boli
infecțioase din prima linie în lupta împotriva COVID-19.
Totodată, Președintele CNCAV, medic colonel dr. Gheorghiță a mai precizat că începând de luni, 21
decembrie, aceleași echipamente frigorifice intrate în dotarea Institutului „Cantacuzino” vor fi
distribuite către cele șase centre regionale de depozitare, urmând ca, pentru transportul vaccinului,
să fie folosite mai multe tipuri de mijloace auto. Distribuirea cantităților mai mari de vaccinuri se va
putea realiza cu aeronavele C 27 J Spartan, aflate în dotarea Ministerului Apărării Naționale.
În cadrul evenimentului, secretarul de stat dr. Andrei Baciu, vicepreședintele CNCAV, a subliniat
importanța pregătirii logistice și demararea programului de pregătire cu personalul medical, activitate
aflată în desfășurare.

Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 este un
organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General
al Guvernului și coordonarea Prim-ministrului.
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