CURRICULUM VITAE

Informații personale
Nume / Prenume
Răzvan Mihai PRISADA
Naționalitate
Română
Data / Locul nașterii
25.05.1981 / Tulcea
__________________________________________________________

Experiența profesională
mar 2022 – prezent

Președinte

Numele instituției

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
• numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 512/2022, în urma
promovării concursului pentru ocuparea postului de Președinte al
ANMDMR

ian 2019 – iun 2019

Președinte al Grupului de lucru pentru Produse farmaceutice și
dispozitive medicale din cadrul Consiliului Uniunii Europene pe
perioada asigurării de către România a președinției rotative

Numele instituției

Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia
• responsabil cu redactarea și negocierea poziției Consiliului UE pe
dosarul Propunerii Comisiei Europene de Regulament privind
Evaluarea Tehnologiilor de Sănătate (Regulamentul HTA) și de
amendare a Directivei 2011/24/EU
• numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 557/2018 privind
aprobarea listei persoanelor responsabile de pregătirea și exercitarea
președinției române la Consiliul Uniunii Europene

oct 2018 – aug 2019

Atașat pe sănătate, detașat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
cu grad de consilier diplomatic, pe durata misiunii permanente în
străinătate

Numele instituției

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea
Europeană, Bruxelles, Belgia

2016 - prezent

Vicepreședinte

Numele organizației

Colegiul Farmaciștilor din România

iun 2017 – aug 2018

Membru în consiliul director

Numele organizației

Organizația de Serializare a Medicamentelor din România
(OSMR)
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• organizație responsabilă cu implementarea în România a
prevederilor Directivei europene 2011/62 și Regulamentului delegat
2016/161 privind prevenirea introducerii pe piață a medicamentelor
contrafăcute

aug 2021 – prezent

Membru al Grupului tehnic de experți în domeniul farmaceutic și al
dispozitivelor medicale - Domeniul evaluării tehnologiilor medicale
• numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1474/2021 privind
organizarea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili
cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor
aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la
reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor UE

2011 - prezent

Membru ales al Consiliului Național și Adunării Generale Naționale ale
Colegiului Farmaciștilor din România

2020 - prezent
2005 - 2020
Numele instituției

Șef de lucrări
Preparator universitar/ Asistent universitar
Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila” București

2004 - 2018

Farmacie comunitară – farmacist în farmacie de circuit deschis,
farmacist șef și administrator al unei societăți farmaceutice

Educație și formare
2015
Titlul obținut
Numele instituției

Doctor în științe- domeniul Farmacie
ordin M.E.N nr. 4643 / 30.07.2015
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

1999-2004
Calificarea obținută
Numele instituției

Studii universitare
Farmacist, Diplomă de Licență
Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila”, București

1995-1999
Calificarea obținută
Numele instituției

Studii liceale
Diplomă de bacalaureat
Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra Neamț

Distincții
2020

Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Cavaler
conferit de Președintele României prin Decretul de decorare publicat în
Monitorul Oficial nr. 680/30.07.2020, în semn de apreciere pentru
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importanta contribuție avută la exercitarea cu succes, de către România,
a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene

Abilități și competențe personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine

Engleză - nivel autonom C1
Franceză - nivel intermediar B1

Competențe

organizarea și conducerea unor structuri instituționale la nivel intern și
internațional ▪ cunoașterea politicilor din domeniul farmaceutic, dobândită
prin activitatea din cadrul instituțiilor europene și organizației profesionale
▪ cunoașterea sistemelor de evaluare a tehnologiilor de sănătate, dobândită
în urma activității din cadrul Grupului de lucru pentru medicamente și
dispozitive medicale al Consiliului UE și colaborării cu EUnetHTA▪ bune
aptitudini de comunicare publică, relaționare și negociere cu părțile
interesate în domeniul sănătății, dobândite prin experiența diplomatică.

Afilieri

Colegiul Farmaciștilor din România
European Pharmacists Forum
Societatea de Științe Farmaceutice din România
Asociația Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie din București

Aprilie 2022
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