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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) cu 

informații actualizate referitoare la acțiunile întreprinse de EMA în sprijinul 

disponibilității pe piață a medicamentelor pe perioada pandemiei cu infecția 

COVID-19. 

EMA, 15 mai 2020  

Comunicat de presă EMA 

cu informații actualizate referitoare la acțiunile întreprinse de EMA în 

sprijinul disponibilității pe piață a medicamentelor pe perioada pandemiei cu 

infecția COVID-19 

 

Grupul de Coordonare Executivă a UE pe probleme de deficit de medicamente 

cauzat de evenimente majore s-a întrunit în teleconferință la data de 13 mai 2020, în 

cadru lărgit cu participarea tuturor șefilor autorităților naționale competente (ANC) 

din statele membre UE, în vederea discutării măsurilor aplicate de către autoritățile 

UE pentru asigurarea aprovizionării neîntrerupta cu medicamente în Europa pe 

perioada pandemiei actuale de infecție COVID-19. 

Membrii Grupului de coordonare și șefii ANC au luat act de extinderea în 

continuare a sistemului i-SPOC, prin care industria notifică EMA și statele membre 

cu privire la situațiile actuale sau anticipate de deficit de medicamente esențiale în 

contextul pandemiei COVID-19. Participanții au continuat discuțiile cu privire la 

oportunitățile de optimizare a modalităților actuale de echilibrare a ofertei de 

medicamente utilizate în unitățile de terapie intensivă (UTI) cu cererea la nivel 

național, din perspectiva deficitului raportat de medicamente pentru UTI. Aceștia au 

fost de acord cu utilitatea stabilirii de principii comune de modelizare a cererii la 

nivel național și a schimbului ulterior între ANC de date privind cererea în scopul 

asigurării unei acoperiri satisfăcătoare a cererii pe termen scurt și mediu prin oferta 

disponibilă de medicamente UTI. Un astfel de demers ar putea constitui în el însuși 

o contribuție la prevenirea posibilelor situații de deficit medicamente pe perioada 

unui al doilea posibil val de infecție COVID-19 în Europa. 
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În acest context, șefii ANC și-au împărtășit informații privitoare la propriile 

modele de prognozare a cererii de medicamente esențiale, discutând totodată și 

modalități de îmbunătățire a capacităților de prognoză și analizând cele mai bune 

practici de modelizare a datelor. În cadrul următoarei ședințe, membrii Grupului de 

coordonare și șefii ANC vor purta discuții cu privire la etapele următoare ale acestui 

proiect, inclusiv la o propunere de principii comune pentru un model de estimare a 

cererii. 

Notă 

Grupul de Coordonare Executivă UE își desfășoară activitatea sub președinția 

Comisiei Europene și este alcătuit din reprezentanți ai CE, ai organismului intitulat 

Șefii agențiilor medicamentului (Heads of Medicines Agencies = HMA), ai Agenției 

Europene a Medicamentului precum și din președinții grupurilor de coordonare 

pentru procedurile de recunoaștere mutuală și descentralizată - uman și veterinar 

(Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – 

Human/Veterinary= CMDh/CMDv) și experți în domeniul comunicării riscurilor. 


