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Ministrul Sănătății, prof. dr. Florian BODOG, a promovat la Bruxelles candidatura României pentru
relocarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA)

Prof. dr. Florian BODOG, ministrul Sănătății si Victor NEGRESCU, ministrul delegat pentru Afaceri Europene au participat astăzi, la Bruxelles, la
evenimentul public de promovare a candidaturii României pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).

“Sunt mândru să vă propun oraşul Bucureşti ca nouă casă pentru Agenţia Europeană pentru Medicamente și vă asigur că suntem pregătiți să
intrăm într-un parteneriat pe temen lung.

 Sunt încrezător că relocarea EMA la Bucureşti se va dovedi a fi un pas benefic atât pentru agenție, cât şi pentru țara noastră care, în prezent, nu
găzduiește nicio instituție a UE.

 Vreau să subliniez faptul că, în vederea asigurării continuităţii activităţii EMA, am ales o locaţie modernă, high-tech, situată într-un nou centru
business al Capitalei unde au sediul mai multe companii multinaţionale, cu acces facil la aeroport. De asemenea, Ministerul Sănătăţii, în vederea
relocării experţilor şi a familiilor lor în România, va înfiinţa un Departament de Sprijin privind Serviciile de Relocare (DSRS), special desemnat
pentru a asigura o tranziție fără probleme.

 Ştiu că România se bucură de o tradiţie puternică, recunoscută internațional în cercetarea medicală şi în ştiinţa farmaceutică și va aduce un plus
de valoare activităţii prestate de Agenţia Europeană pentru Medicamente”, a declarat ministrul Sănătății, prof. dr. Florian BODOG.

În cursa pentru EMA, România va concura alături de Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia.

Tot la Bruxelles, prof. dr. Florian Bodog ministrul Sănătății a discutat cu Vytenis Andriukaitis, Comisarul European pentru Sănătate. Au fost
abordate teme importante precum situația vaccinării și acoperirea vaccinală în România, accesul pacienților români la medicamente și măsuri de
stopare a exportului paralel. Ministrul Bodog a adus la cunoștința Comisarului demersul său de a solicita convocarea Consiliului de miniștri pentru
rezolvarea acestui subiect.

S-a mai discutat și despre stadiul pregătirilor pe care autoritățile române le fac în vederea preluării de către țara noastră a Președinției Consiliului
UE în primul semestru al anului 2019, dar și despre health technology asessment.
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