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Notă Metodologie 
Regiune:ROMÂNIA 
Toate transferurile de valoare realizate către HCP și HCO sunt dezvăluite în conformitate cu prevederile 
Codului de publicare al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) și codurile locale. 
   
Data publicării reprezintă data la care au fost transferate către HCO ori HCP în anul calendaristic 2016. 
Valoarea a fost calculată pe baza costurilor suportate și este în concordanță cu metodologia descrisă mai jos 
pentru pregătirea publicării.  
 
Prezentul document rezumă abordarea în calculul sumelor declarate. 
 
Definiții: 
 
Specialistul în domeniul medical (HCP): Orice persoană fizică având calitatea de membru al profesiilor medicale, 
stomatologie, farmacie, asistenți medicali sau orice altă persoană care, în cursul activității sale profesionale, 
poate să prescrie, să achiziționeze, furnizeze sau să administreze un medicament și al cărei principal loc de 
exercitare a profesiei, principala adresă profesională sau loc de înființare se află în Europa. Pentru a evita orice 
dubiu, definiția HCP include: (i) orice funcționar sau angajat al unei agenții guvernamentale sau al unei alte 
organizații (fie în sectorul public sau privat) care poate prescrie, achiziționa, furniza sau administra medicamente 
și (ii) Orice angajat al companiei a cărui profesie principală este în domeniul medical, dar exclude angrosiștii sau 
distribuitorii de medicamente. 
 
Organizația medicală (HCO): orice persoană juridică (i) care este o asociație sau organizație cu activități în 
domeniul sănătății, medical sau științific (indiferent de forma juridică sau organizatorică), cum sunt: spitalele, 
clinicile, fundațiile, universități sau alte instituții de învățământ sau societăți cu scop didactic (cu excepția 
organizațiilor de pacienți) sau (ii) prin care furnizează servicii unul sau mai mulți HCM. 
 
Beneficiar: Orice HCP sau HCO, după caz, a cărui activitate principală, sediu profesional principal sau loc de 
înființare se află în Europa. 
 
Transferuri de valoare: Transferuri directe și indirecte de valoare, efectuate în numerar, în natură sau în alt 
mod, efectuate în scopuri promoționale sau în alt mod, în legătură cu dezvoltarea și vânzarea de medicamente 
generice sau de marcă, exclusiv pentru uz uman. Transferurile directe de valoare sunt cele efectuate direct de 
către companie în beneficiul unui beneficiar. Transferurile indirecte de valoare sunt cele efectuate de o terță 
parte (cum ar fi contractori, agenți, parteneri sau afiliați - inclusiv fundații) în numele companiei pentru un 
Beneficiar, în cazul în care identitatea companiei este cunoscută sau poate fi identificată de către Beneficiar. 

Metodologie: 
 
1. Toate informațiile sunt prezentate atât în moneda euro, cât și în moneda locală (dacă este diferită de euro), 
calculate la cursul de schimb valabil la data plății.  
2. Publicarea se realizează pe baza facturii și / sau a chitanței de depunere.  
3. Data luată în considerare în scopul publicării este data documentului legal (factura / chitanța de depunere 
numerar, vezi mai sus) pentru prestațiile efectiv plătite în cursul anului calendaristic 2016, cu excepția cazurilor 
în care se ia în considerare data de încheiere a evenimentului.  
4. Publicarea transferurilor de valoare se face fie individual, fie colectiv. Pentru HCP și HCO care nu și-au dat 
consimțământul pentru publicarea individuală, divulgarea transferurilor de valoare se realizează în mod 
colectiv. În cazul refuzului sau incapacității HCP de a participa la un eveniment sau în cazul anulării 
evenimentului de către HCO, datele nu sunt supuse publicării.  
5. Transferurile de valoare care sunt comunicate (după caz):  

• Taxe de înregistrare: include taxe de înregistrare la eveniment, TVA și taxe aplicabile, dacă este cazul;  
• Călătorii: includ costurile de transport, inclusiv bilete de avion / tren / autobuz și transferuri ; 
• Cazare: Mic dejun, în cazul în care micul dejun este inclus în tariful camerei, taxele locale și taxele 

turistice, dacă este cazul;  
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• Taxe de servicii și consultanță: includ suma brută plătită (cuprinde suma netă plus toate taxele 
aplicabile).  

• Donații și subvenții acordate specialiștilor în domeniul medical - toate costurile incluse în contractul 
dintre companie și organizația de îngrijire a sănătății, cum ar fi contribuțiile pentru susținerea 
inițiativelor în instruirea HCP, sistemele de sănătate și cabinete.  

• Contracte de sponsorizare cu HCO / terțe persoane desemnate de HCO pentru gestionarea unui 
eveniment / conferință / Congres (sponsorizare comercială) - suma transferată către HCO în schimbul 
căreia compania a beneficiat de oportunitatea de a participa la eveniment (loc pentru un stand, 
publicitate și / sau timp pentru simpozion), plus taxa aplicabilă. 

 


