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Dezvaluirea transferurilor de valoare ale Genesis Biopharma Romania SRL catre specialistii din domeniul 

medical (HCPs) si organizatiile medicale (HCOs) 

METODOLOGIE 

Genesis Biopharma Romania SRL ( companie)  dezvaluie toate transferurile de valoare catre  HCPs si  HCOs si pe 

cele furnizate  ca sprijin direct/indirect, financiar/non financiar catre Asociatiile de pacienti (POs),  in 

concordanta cu Codul de dezvaluire EFPIA, Codul de dezvaluire Arpim a transferurilor de valoare a companiilor 

farmaceutice catre HCPs and HCOs si Codul practic de etica pentru interactiune cu organizatiile de pacienti. 

   

Data publicării reprezintă data la care au fost transferate către HCO, asociaţii de pacienţi ori HCP în anul 
calendaristic 2018. 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 care este membru al unei profesii medicale, 
stomatologice, farmaceutice sau de îngrijire medicală sau orice altă persoană care, în cursul activităţilor sale 
profesionale poate prescrie, achiziţiona, furniza, recomanda sau administra un produs medicamentos şi a cărrei 
activitate primară, adresă profesională principală sau loc de înregistrare este în România. Pentru evitarea 
oricărui dubiu, definiţia HCP include:  
(i) orice reprezentant sau angajat al unei instituţii guvernamentale sau alte organizaţie (indiferent dacă este în 
sectorul public sau privat) care poate prescrie, achiziţiona, furniza sau administra produse medicamentoase şi 
(ii) orice angajat al unei companii membre a cărui ocupaţie primară intră în categoria de profesionist din 
domeniul sănătăţii, dar exclude:  

(x) pe toţi ceilalţi angajaţi ai unei companii membre şi  
(y) un distribuitor angro sau cu amănuntul de produse medicamentoase. 

 
Organizația medicală (HCO):  
Orice entitate juridică care 
(i) este o asociaţie sau organizaţie din domeniul sănătăţii sau ştiinţific (indiferent de forma legală sau 
organizaţională), cum ar fi un spital, o clinică, o fundaţie, universitate sau altă instituţie de invatamant sau 
societate profesională din domeniul sănătăţii (cu excepţia organizaţiilor pacienţilor din sfera de aplicare a 
Codului PO ARPIM) al cărui sediu social, loc de înregistrare sau loc primar de funcţionare este în România sau 
(ii) prin care unul sau mai mulţi HCP prestează servicii. 
 

Organizaţiile de pacienţi: organizaţii non-profit funcţionează în România (incluzând organizaţiile umbrelă de 

care aparţin). Acestea au ca membri în principal pacienţi şi/sau persoane care se ocupa de îngrijirea lor, persoane 
care reprezintă şi/sau sprijină nevoile pacienţilor şi/sau ale celor care îi îngrijesc.   
 
 
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: 
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1. Toate informațiile sunt prezentate, în moneda locală RON. 

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 2018.  

4. Publicarea transferurilor de valoare se face fie individual. 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;  

• Taxe de servicii și consultanță: includ suma brută plătită (cuprinde suma netă plus toate taxele 
aplicabile); 

• Donații și subvenții acordate specialiștilor în domeniul medical/ asociaţii de pacienţi - 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 asociaţii de pacienţi/ 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. 

 


