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Claudia Fleischer este noul Director General al Roche România

Claudia Fleischer a fost numită în poziţia de Director General al Roche România,
începând cu 1 aprilie 2021, în locul lui Claudiu Cheleș, care a ocupat această poziţie în
ultimele șase luni. Claudiu Cheleș va continua în cadrul companiei în rolul său de Patients
& Customers Value Head, responsabil de structura comercială a companiei.

Claudia are peste 17 ani de experiență în industria farmaceutică, unde a deținut mai multe
poziții de conducere, cu responsabilități în dezvoltarea tehnică și clinică de produse
medicale, în mai multe departamente din cadrul diviziilor de Diagnostic și Farmaceutice
ale Grupului Roche. Claudia Fleisher și-a început cariera în Grupul Roche în 2004, din
poziția de Global Trial Coordinator, Pharma Technical Development. În 2015 a fost numită
Audit Director Global Functions, înainte de a prelua ultimul său rol de Director General,
Roche Diagnostics Automation Solutions în 2017. Claudia este farmacist licențiat și deține
un doctorat în Chimie Farmaceutică de la Universitatea Ludwig-Maximilian din Munchen,
Germania.

“Sunt cu adevărat onorată de oportunitatea de a conduce Roche România și de a-mi oferi
contribuția la îmbunătățirea vieții pacientilor din România. Doresc să îi mulțumesc lui
Claudiu Cheleș pentru eforturile sale deosebite din ultimele luni de a pregăti organizația
pentru provocările viitoare din domeniul sănătății. La nivel global, sistemele medicale se
află sub continuă presiune, în timp ce pacienții sunt adesea copleșiți și nu primesc
îngrijirile de care au nevoie. De aceea, prioritățile mele vor fi să facilitez accesul pacienților
la tratamentele inovatoare de care au nevoie și să îmbunătățesc calitatea vieții pentru
pacienți și familiile lor. Dorim să abordăm aceste aspecte în parteneriat, așa că mă voi
concentra mai strâns asupra colaborărilor cu profesioniști în domeniul medical și alți
parteneri pentru a contribui la atingerea scopului nostru comun: mai multe soluții medicale,
cu un cost mai scăzut asupra societății”, a declarat Claudia Fleischer, Director General
Roche România.

În noul său rol, Claudia va superviza transformarea filialei către o nouă structură care va
răspunde mai bine nevoilor sistemului medical și ale pacienților din România. Claudia va
lucra de asemenea îndeaproape cu asociațiile din industrie precum și cu o gamă largă de
parteneri, atât din mediul public cât și cel privat, pentru a facilita accesul pacienților la cele



mai noi inovații medicale și pentru a implementa viziunea Roche asupra medicinei
personalizate – diagnosticul corect, pentru fiecare pacient, la momentul potrivit.

***

Despre Roche

Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează continuu cu
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au transformat
Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere tratamentul potrivit
pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.

Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferențiate
clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei și afecțiunilor sistemului nervos
central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic al
cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în
permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor,
aducându-și astfel o contribuție sustenabilă în societate. 30 de medicamente dezvoltate de Roche - printre
care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor Esențiale
elaborată de Organizația Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută opt ani
consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2019, compania avea
peste 98.000 angajați la nivel global. În 2019, Roche a investit 11,7 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 61,5 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din
Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al
companiei Chugai Pharmaceutical din Japonia.

Despre Roche România

Prezent pe piața românească încă din perioada interbelica, Roche își redeschide reprezentanța locală în
anul 1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche România
SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată.

Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la prevenție,
tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi medicale
neacoperite încă. Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de
farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii de
înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro.

Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664
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