
COMUNICAT DE PRESĂ 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

prezintă în cele ce urmează traducerea în limba română a comunicatului de presă al 

Agenţiei Europene a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) 

referitor la publicarea Raportului de activitate al Agenției Europene a 

Medicamentului pentru anul 2019.  

EMA, 15 iunie 2020 

Comunicat de presă EMA 

referitor la publicarea Raportului de activitate al Agenției Europene a 

Medicamentului pentru anul 2019 

Agenția Europeană a Medicamentului a dat publicității Raportul anual de 

activitate, în care își prezintă eforturile în domeniul protejării și promovării sănătății 

umane și animale în Europa, evidențiindu-și în același timp cele mai importante 

realizări obținute în anul 2019. 

Astfel, pentru prima dată, Raportul anual al EMA este disponibil în format digital, 

oferindu-i cititorului posibilitatea de navigare în cadrul conținutului digital și de 

analiză mai aprofundată a anumitor teme, cu ajutorul, de exemplu, a unor interviuri 

sau scurte materiale video. Totodată, versiunea digitală a Raportului cuprinde și un 

calendar interactiv al principalelor activități ale EMA în anul 2019.  

Prima parte a raportului atrage atenția asupra unora dintre principalele inițiative 

și provocări cu care s-a confruntat EMA, printre care relocarea încheiată cu succes 

în noul sediu de la Amsterdam, elaborarea și finalizarea așa-numitei „strategii de 

reglementare până în anul 2025”, formularea de recomandări elaborate de EMA și 

autoritățile naționale competente referitor la volumele mari de date în domeniul 

reglementării medicamentelor și răspunsul la situația generată de identificarea de 

impurități nitrozaminice în medicamente. 

Cea de-a doua parte a raportului este dedicată cifrelor celor mai semnificative, 

printre care cifre statistice de bază care cuantifică principalele rezultate ale 

procedurilor și activităților de reglementare desfășurate de EMA precum și 

tendințele și schimbările din ultimii ani. Informații suplimentare referitoare la EMA 

sunt disponibile într-un document publicabil în format PDF, postat alături de raportul 

anual în format digital.  


