ÃŽncÄƒ un lot de echipament medical ajunge mÃ¢ine!
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(VIDEO) Aeronava militarÄƒ cu cele 45 de tone de echipament medical din Coreea de Sud

UPDATE, 27 martie:

Ministerul ApÄƒrÄƒrii NaÈ›ionale a solicitat UnitÄƒÈ›ii MultinaÈ›ionale de Transport Strategic care opereazÄƒ de p
AerianÄƒ Papa din Ungaria, desfÄƒÈ™urarea unei noi misiuni aeriene de urgenÈ›Äƒ, pentru transportul a încÄƒ apr
45 de tone de echipament medical de la Seul la BucureÈ™ti.

Echipamentele, constând în alte 100.000 de combinezoane de protecÈ›ie, au fost achiziÈ›ionate de statul român prin
Oficiul NaÈ›ional de AchiziÈ›ii Centralizate È™i Inspectoratul General pentru SitiluaÈ›ii de UrgenÈ›Äƒ, în cadrul efo
de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în È›ara noastrÄƒ.

Cele douÄƒ zboruri solicitate de Ministerul ApÄƒrÄƒrii NaÈ›ionale cu aeronave C-17 Globemaster III reprezintÄƒ pr
utilizare a orelor de zbor, alocate ca stat membru al UnitÄƒÈ›ii MultinaÈ›ionale de Transport Strategic, pentru pentru
misiuni de urgenÈ›Äƒ în contextul gestionÄƒrii pandemiei de coronavirus.

Distribuirea echipamentelor de protecÈ›ie va fi realizatÄƒ cu mijloace de transport din dotarea IGSU, È™i, cu sprijin
inspectoratelor judeÈ›ene pentru situaÈ›ii de urgenÈ›Äƒ, acestea vor fi distribuite È™i alocate, în funcÈ›ie de nevoi,
personalului medical din Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii È™i echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne.

Transportul aerian cu cele 45 de tone de echipament militar, inclusiv 100.000 de combinezoane de protecÅ£ie, din Coreea
de Sud, a sosit pe aeroportul ?Henri CoandÄƒ?.
CITEÈ˜TE È˜I
... Document. DescarcÄƒ declaraÈ›ia de care ai nevoie dacÄƒ trebuie sÄƒ ieÈ™i din casÄƒ

Transportul a fost asigurat cu o aeronavÄƒ C-17 Globemaster III, în cadrul cotei de ore de zbor alocate României, ca stat
membru al UnitÄƒÈ›ii MultinaÈ›ionale de Transport Strategic.
?Aproximativ 45 de tone de echipament medical au ajuns în România, de la Seul, Coreea de Sud, cu
o aeronavÄƒ NATO, dupÄƒ ce MApN a solicitat CapabilitÄƒÅ£ii de Transport Aerian Strategic a
NATO, care opereazÄƒ de pe Baza AerianÄƒ Papa din Ungaria, desfÄƒÅŸurarea unei misiuni aeriene de
urgenÅ£Äƒ?, a anunÈ›at MApN.

Echipamentele medicale au fost achiziÅ£ionate de statul român prin Oficiul NaÅ£ional de AchiziÅ£ii Centralizate, în cadrul
eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în Å£ara noastrÄƒ, potrivit unui comunicat transmis, miercuri,
de Ministerul ApÄƒrÄƒrii NaÅ£ionale.

