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INTRODUCERE

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a fost înființată în anul 1996 pentru a
facilita accesul pacienților din România la progresele industriei farmaceutice în materie de cercetare și
dezvoltare de noi tratamente.
Astăzi suntem organizația care susține obiectivele comune ale celor mai importante 29 de companii
farmaceutice internaționale producătoare de medicamente inovative, prezente în România. Acestea realizează
împreună 70% din cifra de afaceri a industriei farmaceutice din România.
Începând cu anul 2004, ARPIM este afiliată la Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice
(EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), organizația reprezentativă a
industriei farmaceutice din Europa. Membrii săi sunt asociațiile naționale ale industriei farmaceutice din 33 de
țări care reunesc, la rândul lor 40 de companii farmaceutice de prestigiu. Cele mai multe companii membre ale
EFPIA operează și în România.
Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul sănătăţii, cu care companiile farmaceutice colaborează, furnizează
sprijin industriei farmaceutice prin cunoştinţe valoroase și expertiză independentă rezultată din experienţa
clinică şi de management de care dispun. Această expertiză aduce o contribuţie importantă la eforturile
industriei farmaceutice de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii pacientului, cu beneficii pentru pacienți şi pentru
societate la nivel global. Profesioniștii şi organizaţiile din domeniul sănătăţii sunt îndreptăţiţi să fie remuneraţi în
mod corect pentru expertiza lor legitimă şi pentru munca depusă la solicitarea industriei farmaceutice.
Medicamentele eliberate pe bază de prescripţie dezvoltate de industria farmaceutică sunt produse complexe,
proiectate să răspundă nevoilor pacienţilor şi profesionistilor din domeniul sănătăţii pentru tratarea diverselor
patologii. Industria farmaceutică poate constitui un forum pentru educarea profesioniștilor din domeniul
sănătăţii în ceea ce privește noile medicamente inovatoare puse pe piaţă dar şi în ceea ce priveşte cele mai noi
descoperiri în managementul diverselor patologii precum şi pentru schimbul de cunoştinţe dintre profesioniștii
din domeniul sănătăţii şi industria farmaceutică.
EFPIA şi, implicit, ARPIM, consideră că interacţiunile dintre industria farmaceutică şi profesioniștii din domeniul
sănătăţii au o influenţă profundă şi pozitivă asupra calităţii tratamentului pacientului şi asupra valorii cercetărilor
viitoare. În acelaşi timp, integritatea unui profesionist din domeniul sănătăţii în decizia de prescriere a unui
medicament este unul din pilonii sistemului medical. ARPIM recunoaşte că interacţiunile dintre industria
farmaceutică şi profesioniștii din domeniul sănătăţii pot crea un eventual conflict de interes. În consecinţă,
ARPIM a adoptat coduri şi instrucţiuni pentru a se asigura că aceste interacţiuni îndeplinesc standarde etice
înalte de integritate la care se aşteaptă pacienţii, guvernele şi alte părţi interesate.
Pentru ca măsurile de auto-reglementare să continue cu succes, trebuie ca acestea să răspundă nevoilor tot mai
complexe ale societăţii. În mod special, există aşteptări tot mai mari ca interacţiunile dintre corporaţii şi
societate nu doar să fie realizate cu integritate, ci să fie și transparente. Conform iniţiativei Comisiei UE privitoare
la Etică şi Transparenţă în sectorul farmaceutic, o platformă cu participanţi multipli, – printre care și EFPIA – a
adoptat o “Listă de Principii Directoare care Promovează Buna Guvernare în Sectorul Farmaceutic” (“Principii
directoare”).
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Conform acestor “Principii Directoare”, ARPIM consideră că este imperios necesar pentru succesul viitor al
industriei farmaceutice ca aceasta să răspundă așteptărilor crescute ale societăţii. De aceea, ARPIM a decis ca
cele două Coduri existente privitor la Promovarea Medicamentelor eliberate doar pe bază de prescripție
medicală şi Interacţiunea cu Profesioniștii din Domeniul Sănătăţii (“Codul ARPIM HCP”) şi la Practica privitoare la
Relaţiile dintre Industria Farmaceutică şi Organizaţiile de Pacienţi (“Codul ARPIM PO”) să fie completate cu
prevederi pentru publicarea detaliată a naturii şi valorii interacţiunilor dintre industria farmaceutică şi
Profesioniștii/organizaţiile din domeniul sănătăţii. ARPIM speră că, prin aceast nou cod, va facilita examinarea
publică atentă şi înţelegerea acestor relaţii, contribuind astfel la creşterea încrederii părţilor interesate în
industria farmaceutică.
ARPIM consideră că interesul pacienţilor şi a altor părţi implicate pentru transparentizarea acestor interacţiuni
este determinant. ARPIM recunoaşte că publicarea poate suscita îngrijorări privitoare la confidenţialitatea
datelor şi ca urmare colaborează cu profesioniștii din domeniul sănătăţii pentru a se asigura că aceste îngrijorări
sunt soluţionate. Cu toate acestea, ARPIM consideră că se poate realiza publicarea în scopul creșterii
transparenţei fără a se sacrifica interesele legitime de confidenţialitate ale profesioniștilor din domeniul
sănătăţii, astfel încât legislaţia să nu trebuiască să impună restricţii excesive privitoare la publicarea de către
industria farmaceutică.
Prezentul Cod prevede publicarea transferurilor de valoare către profesioniștii şi organizaţiile din domeniul
sănătăţii, în mod direct sau indirect. Atunci când se decide în privinţa modului în care trebuie publicat un transfer
de valoare, companiile trebuie, ori de câte ori este posibil, să identifice şi să publice la nivel individual (mai
degrabă decât la nivelul organizaţiei medicale), atât timp cât acest lucru poate fi făcut cu acurateţe, consistenţă
şi respectarea legislaţiei aplicabile.
Prezentul cod impune obligaţii de publicare a transferurilor de valoare către Profesioniștii din domeniul sănătăţii
şi organizaţile din domeniulsănătăţii începând cu anul 2016 cu referire la transferurile de valoare efectuate în
anul calendaristic 2015.

APLICABILITATEA CODULUI

Codul se aplică publicării informațiilor referitoare la interacţiunile cu profesioniștii din domeniul sănătăţii (HCP)
și organizațiile din domeniul sănătăţii (HCO). Se intenţionează ca acest Cod să se aplice pentru interacţiunile cu
HCP şi HCO în aceeaşi măsură ca și Codul existent de interațiune cu HCP şi Codul de interacțiune cu organizațiile
de pacienți (PO). De aceea, prezentul Cod se aplică Companiilor Membre, inclusiv:
•
•

Membri: companii farmaceutice bazate pe cercetare, care dezvoltă şi fabrică produse medicamentoase de
uz uman și care activează în România – denumite membri;
Entităţile separate care ţin de aceeaşi companie multinaţională – care ar putea fi compania mamă (de
exemplu, sediul social, punctul de lucru principal, sucursale sau orice altă formă de întreprindere sau
organizaţie) – vor fi considerate ca reprezentând o singură companie supusă obligaţiei de respectare a
Codurilor ARPIM.

Acest cod definește standardele minime pe care ARPIM cosideră că trebuie să le aplice Companiile Membre.
Prezentul Cod nu este destinat să se aplice transferurilor de valoare a căror publicare este deja prevăzută de Codul
PO sau altfel reglementate de acesta.
Companiile care nu sunt membre ARPIM şi decid în mod voluntar să implementeze acest Cod vor respecta toate
prevederile prezentului Cod.
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ARTICOLUL 1
SECŢIUNEA 1.01

OBLIGAŢIA DE PUBLICARE

OBLIGAŢIA GENERALĂ

Conform termenilor prezentului Cod, fiecare companie membră ARPIM va documenta şi va publica transferurile de
valoare pe care le face, în mod direct sau indirect, către sau în favoarea unui beneficiar, aşa cum este descris mai
detaliat la Articolul 3.
SECŢIUNEA 1.02

ÎN AFARA SFEREI DE AP LICABILITATE

Fără a fi o limitare, transferurile de valoare care:
i.
ii.

iii.

se referă la medicamentele eliberate fără prescripţie medicală;
nu sunt menționate la Articolul 3 din prezentul Cod, cum ar fi de exemplu obiectele necostisitoare de
utilitate medicală (cărora li se aplică Codul ARPIM HCP, Articolul 9), costurile cu masa (cărora li se
aplică Codul ARPIM HCP , Articolul 10, în mod special secțiunea 10.05), mostrele (cărora li se aplică
Codul ARPIM HCP, Articolul 16); sau
fac parte din practica comercială obișnuită de achiziţie şi vânzare de produse medicamentoase între o
companie membră şi un HCP (cum ar fi un farmacist) sau un HCO

nu cad sub incidenţa obligaţiei de publicare descrise la Secţiunea 1.01.

SECŢIUNEA 1.03

ANEXE

Fiecare dintre anexele ataşate face parte integrantă din prezentul cod.

ARTICOLUL 2
SECŢIUNEA 2.01

FORMA DE PUBLICARE

CICLUL ANUAL DE PUBLICARE

Publicarea informațiilor se va face anual şi fiecare perioadă de raportare va acoperi anul calendaristic precedent, în
întregime (“perioada de raportare”).
SECŢIUNEA 2.02

TERMENUL DE PUBLICARE

Publicarea individuală se va face de fiecare companie membră, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale (ANMDM) în termen de 3 luni de la sfârşitul perioadei de raportare şi pe site-ul propriu
(public) în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei de raportare în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Sănătății 194/2015, iar informaţiile publicate vor rămâne accesibile publicului pentru cel puţin 3 ani de
la data publicării, conform obligației legale.
Publicarea cumulată se va face de către fiecare companie membră în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei de
publicare. Publicarea se va face conform art 2.04.
Informaţia va fi menţinută public timp de minim 3 ani după prima publicare.
SECŢIUNEA 2.03

FORMATUL DE PUBLICARE

Publicarea individuală se va face în RON, utilizând formularul prevăzut de prevederile Ordinului Ministerului
Sănătății 194/2015.
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Sub rezerva Secţiunii 2.04, pentru consecvenţă, publicarea individuală și cumulată în baza prezentului cod se va face
în RON, utilizând formularul reglementat de Ordinului Ministerului Sănătății 194/2015 și cel din Anexa 2 pentru
referinţă, reflectând cerinţele Codului EFPIA – pentru publicarea cumulată.
SECŢIUNEA 2.04

PLATFORMA DE PUBLICARE

Publicarea individuală se va face pe pagina de web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale (ANMDM) și pe pagina de web a fiecărei companii membre ARPIM în conformitate cu Ordinului
Ministerului Sănătății 194/2015, fără nicio restricție. Publicarea rapoartelor companiilor membre ARPIM trebuie
făcută de ANMDM în trimestrul II al fiecărui an, pe site-ul ANMDM.
Publicările cumulate se vor face pe site-ul ARPIM, ca un raport final sau printr-un link la situl companiei, acolo unde
este publicat raportul.
SECŢIUNEA 2.05

APLICABILITATEA CODU LUI NAȚIONAL

Publicarea se va face în conformitate cu legislația națională și codul național al țării în care beneficiarul are sediul
fizic. În cazul în care o companie membră nu este rezidentă sau nu are o filială sau un afiliat în țara în care
beneficiarul are sediul fizic, compania membră trebuie să publice un astfel de transfer de valoare într-un mod
compatibil cu legislația națională și cu codul național la care se supune.
SECŢIUNEA 2.06

LIMBA FOLOSITĂ

Publicarea se va face în limba română.
SECŢIUNEA 2.07
DATELE PUBLICATE

DOCUMENTAŢIA

ŞI

PĂSTRAREA

RAPOARTELOR

CU

Fiecare companie membră va documenta toate transferurile de valoare care trebuie publicate conform Secţiunii
1.01 şi va păstra documentele relevante întocmite conform prezentului Cod timp de cel puţin
5 ani de la sfârşitul perioadei de raportare, în afară de cazul în care o perioadă mai scurtă este impusă de legislația
sau reglementările naționale în vigoare cu privire la confidenţialitatea datelor sau alte legi și regulamente.
SECŢIUNEA 2.08

TRANSFERURI DE VALOARE TRANSFRONTALIERE

Ca principiu general, transferurile de valoare care cad sub incidenţa prezentului cod trebuie să fie publicate în ţara în
care Beneficiarul îşi desfăşoară activitatea principală, indiferent dacă transferul valorii se produce în România sau în
afara României.

ARTICOLUL 3

SECŢIUNEA 3.01

PUBICAREA INDIVIDUALĂ ŞI CUMULATĂ

PUBLICAREA INDIVIDUALĂ

Cu excepţia cazului în care este prevăzut în mod expres în acest cod, transferurile de valoare vor fi publicate la nivel
individual, respectând regulile de implementare ale Ordinului Ministerului Sănătății 194/2015. Fiecare companie
membră va publica, la nivel individual pentru fiecare Beneficiar, care trebuie să fie clar identificat, sumele atribuibile
transferurilor de valoare către acest Beneficiar în fiecare perioadă de raportare, care pot fi alocate în mod rezonabil
uneia din categoriile prevăzute mai jos.
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1. Pentru transferuri de valoare către un HCO, o sumă legată de oricare dintre categoriile prevăzute mai jos:
a. Sponsorizări/Donaţii. Sponsorizări/Donaţii în favoarea HCO care sunt menite să susţină îngrijirea medicală,
inclusiv sponsorizări și donaţii de medicamente (fie în numerar sau beneficii în natură) în favoarea instituţiilor,
organizaţiilor sau asociaţiilor care sunt constituite din HCP şi/sau care prestează servicii de îngrijire medicală
(acoperite de Articolul 11 a Codului HCP ARPIM);
b. Contribuţia pentru acoperirea costurilor legate de evenimente. Contribuţia la costuri legate de evenimente, prin
HCO sau terţi, inclusiv sponsorizarea în favoarea HCP pentru a participa la evenimente, cum ar fi:
i.
ii.
iii.

Taxe de înregistrare;
Contracte scrise cu HCO sau terţi numiţi de HCO pentru a gestiona/organiza activități legate de un
eveniment științific;
Transport şi cazare (în măsura prevăzută de Articolul 10 din Codul ARPIM HCP)

c.
Onorariile pentru servicii: conferenţiere, consultanţă şi altele. Transferuri de valoare care rezultă din sau în
legătură cu contractele dintre companiile membre şi instituţiile, organizaţiile sau asociaţiile HCP în baza cărora
aceste instituţii, organizaţii sau asociaţii prestează orice tip de servicii unei companii membre sau orice alt tip de
finanţare neacoperită de categoriile anterioare. Onorariile pe de o parte, şi transferurile de valoare legate de
cheltuielile asociate acestor onorarii convenite prin acord scris, pe de altă parte, care acoperă activitatea vor fi
publicate ca sume separate.
Atunci când un onorariu pentru o prestare de servicii: conferenţiere, consultanță sau altele, este oferită unei
persoane juridice care este deținută de către un HCP sau atunci când o plată este oferită unei persoane juridice la
care un HCP este angajat, taxa pentru prestarea de serviciu acordată acestei persoane juridice va fi raportată în
numele persoanei juridice (considerat un HCO conform Codului ARPIM HCP), deoarece acesta este beneficiarul
plății. Mai mult decât atât "costurile legate de călătorie și cazare asociate cu această activitate", agreate printr-o
taxă pentru prestări de servicii în contract, trebuie să fie dezvăluite în mod individual (în numele HCO), în categoria
relevantă - adică cuantumul taxei va fi afișat separat de cheltuielile aferente agreate în contractul pentru prestarea
de servicii.
2. Pentru transferurile de valoare în beneficiul unui HCP:
a. Contribuţia la costuri legate de evenimente, cum ar fi:
i.
ii.

Taxe de înregistrare; şi
Transport şi cazare în măsura prevăzută de Articolul 10 din Codul ARPIM

b. Onorarii pentru servicii şi consultanţă, transferuri de valoare care rezultă din sau în legătură cu contractele
dintre companiile membre şi HCP, în baza cărora HCP prestează servicii în favoarea unei companii membre sau în
legătură cu orice alt tip de finanţare neacoperit de categoriile anterioare. Onorariile, pe de o parte, şi, transferurile
de valoare legate de cheltuielile asociate acestor onorarii convenite prin acord scris, pe de altă parte, care acoperă
activitatea vor fi publicate ca două sume separate. Taxele pentru servicii și consultanță ar trebui să fie stabilite în
funcție de valoarea justă de piață a acestor servicii, așa cum este recomandat de prevederile Codului ARPIM.
SECŢIUNEA 3.02

NEDUPLICAREA PUBLICĂRII

Atunci când un transfer de valoare care trebuie publicat conform Secţiunii 3.01 sau 3.02 este efectuat în favoarea
unui anumit HCP indirect, prin intermediul unui HCO, acest transfer de valoare va trebui să fie publicat o singură
dată. În măsura în care este posibil, această publicare se va face cu referire la individ (beneficiarul HCP), conform
Secţiunii 3.01(2).
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SECŢIUNEA 3.03
TRANSFER
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE

DE

VALOARE

PENTRU

ACTIVITĂŢI

DE

Transferurile de valoare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, în fiecare perioadă de raportare, vor fi
dezvăluite de către fiecare companie membră în mod cumulat. Costurile legate de evenimente care sunt în mod clar
legate de activitățile cuprinse în această secțiune pot fi incluse în suma cumulată în categoria " Transferuri de
valoare pentru activități de cercetare și dezvoltare ".
SECŢIUNEA 3.04

METODOLOGIE

Fiecare companie membră ARPIM trebuie să publice transferurile individuale de valoare respectând regulile de
implementare ale Ordinului Ministerului Sănătății 194/2015. Pentru publicarea prevăzută de secțiunea 3.03
raportarea va fi însoțită de o notă privind consideraţii generale si/sau specifice ţării care să descrie metodologia
utilizată, aspecte legate de TVA și alte taxe, aspecte legate de moneda de raportare, cursul de schimb şi alte aspecte
referitoare la momentul şi la suma transferurilor de valoare, pentru îndeplinirea scopurilor prezentului cod, după
cum este cazul. Nota trebuie atasată documentului raportare.

ARTICOLUL 4
SECŢIUNEA 4.01

APLICABILITATE

ACORDURI SCRISE

Atunci când se face un transfer de valoare către un HCP/HCO – în scopul sublinierii şi consolidării informaţiei
referitoare la transparenţă şi publicare - în contractele scrise cu HCP/HCO, companiile sunt încurajate să includă
clauze contractuale corespunzatoare pentru respectarea legislatie in vigoare referitor la protectia datele cu caracter
personal, de exemplu prevederi legate de consimțământul Beneficiarilor, al lectorilor, consultantilor de a dezvălui
transferurile de valoare, conform prevederilor Codului de Transparență ARPIM HCP/HCO. Dupa caz, companiile sunt
încurajate să renegocieze contractele existente anterior pentru a include aceste notificari cu privire la obligatia de
declarare si publicare, inclusiv daca este cazul, consimțământ de publicare.
SECŢIUNEA 4.02

SANCŢIUNI

Se aplică prevederile Articolului 20 al Codului ARPIM în promovarea medicamentelor eliberate pe bază de
prescripție medicală către profesioniștii din domeniul sănătăţii și interacțiunea cu aceștia.
Dacă legea sau reglementările din România impun cerinţe echivalente sau mai severe referitoare la publicare,
compania membră relevantă va respecta aceste cerinţe legale într-un mod care să fie cât mai conform posibil cu
cerinţele de publicare din prezentul cod.

ARTICOLUL 5
ACTUALIZĂRI
RESPECTĂRII CODULUI
SECŢIUNEA 5.01

ŞI

ACTIVITĂȚI

PENTRU

ASIGURAREA

RESPECTAREA CODULUI

Grupul de Lucru pentru Mediul Etic al ARPIM (EEWG) va sprijini companiile membre să-şi respecte obligaţiile
asumate în baza prezentului Cod. Obligaţiile membrilor ARPIM sunt prevăzute în Anexa 3 ataşată prezentului Cod.
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SECŢIUNEA 5.02

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI

EEWG va revizui în mod regulat prezentul cod şi orice instrucţiune emisă privitoare la conformitatea cu prezentul
cod.
Orice modificări aplicate codului vor fi supuse deciziei Consiliului ARPIM şi ratificării de către Adunarea Generală a
membrilor ARPIM. Modificările propuse pentru prezentul cod vor fi revizuite de către EEWG după consultarea cu
membrii ARPIM şi grupurile de lucru relevante ale ARPIM.

ANEXA 1
DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN CODUL DE
TRANSPARENȚĂ HCP/HCO AL ARPIM

Sponsorizări/donaţii
Sponsorizări/Donaţii, în mod colectiv, înseamnă sponsorizările/donaţiile (în numerar sau beneficii în natură) în
sensul Articolului 11 din Codul HCP ARPIM .
Contracte legate de organizarea/participarea la evenimente științifice
Aceste contracte descriu activitățile și transferurile de valoare. Transferurile de valoare privind “Taxele de înscriere”
și “Cheltuieli de cazarea și deplasare” trebuie, în principiu, raportate separate.
Exemple de activități cu privitre la participarea la un eveniment științific, dar neliminitate la acestea sunt:
•

Închirirea de standuri;

•

Spațiu publicitar (în presa scrisă, on-line sau alte formate);

•

Organizarea de simpozioane satelit;

•

Acoperirea cheltuielilor pentru vorbitorii din cadrul “Evenimentului”;

•

Acoperirea cheltuielilor pentru alți participanți;

Evenimente
Toate şedinţele, congresele, conferinţele, simpozioanele promoţionale, ştiinţifice sau profesionale şi alte
evenimente similare (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, şedinţe consultative, vizite la facilităţile de cercetare
sau producţie şi şedinţe de planificare, instruire sau ședințe ale investigatorilor în studii clinice şi studii
neintervenţionale) (fiecare fiind un “Eveniment”) organizate sau sponsorizate de o companie sau în numele
acesteia, aşa cum se descrie în Articolul 10 din Codul HCP ARPIM .
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.

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:
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(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.

Contracte pentru prestările de servicii
Exemple de elemente care ar putea fi acoperite de contractele pentru servicii:
•

Servicii de conferenţiere;

•

Servicii de consultanţă generală

•

Servicii instruire angajaţi (training)

•

Redactare articole medicale (”medical writing”);

•

Analiza de date (analiza statistică);

•

Dezvoltarea materialelor educaţionale;

•

Servicii de Consultanţă în cadrul şedinţelor experţilor („Advisory Board”)

Codul ARPIM HCP
Codul de Etică al ARPIM pentru Promovarea Medicamentelor Eliberate pe bază de Prescripție Medicală şi referitor la
interacţiunile profesioniștii din domeniul sănătăţii, aşa cum a fost adoptat de către Consiliul de Administraţie şi
Adunarea Generală a ARPIM .
Produse Medicamentoase
Produsele Medicamentoase, aşa cum sunt utilizate în Codul ARPIM de Transparenţă HCP/HCO, au semnificaţia
prevăzută la Articolul 1 din Directiva 2001/83/CE, inclusiv: produse medicamentoase, produse medicamentoase
imunologice, produse radiofarmaceutice, produse medicamentoase derivate din sânge uman sau plasmă umană
pentru care a fost eliberată o autorizaţie de punere pe piaţă, în conformitate cu Directiva 2001/83/CE.
Codul ARPIM PO
Codul ARPIM de Interacţiune cu Asociaţiile Pacienţilor.
Beneficiar
Orice HCP sau HCO, după cum este cazul, a căror activitate primară, adresă profesională principală sau loc de
înregistrare este în România.
Transferuri de valoare pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare
Transferurile de Valoare către HCP sau HCO legate de planificarea sau realizarea
(i)

studiilor nonclinice (aşa cum sunt definite în Principiile OECD legate de Buna Practică de Laborator*);

(ii)

studiilor clinice (aşa cum sunt definite în Directiva 2001/20/CE**); sau

(iii)

studiilor non-intervenţionale care sunt posibile în natură şi care implică colectarea datelor despre
pacienţi de la sau în numele unui individ sau grupuri de indivizi, în special HCP pentru studiu.

*Principiile OECD legate de Buna Practică de Laborator (conform ultimei revizuiri din 1997) definesc studiile neclinice după cum urmează
(Secţiunea I – 2. Definiţiile Termenelor; Secţiunea 2.3.1): Studiul neclinic de sănătate şi siguranţă a mediului, denumit în cele ce urmează pur şi
simplu "studiul", înseamnă un experiment sau un set de experimente în care un element de testare este examinat în condiţii de laborator sau în
mediu pentru a obţine date asupra proprietăţilor şi/sau siguranţei, destinate a fi transmise autorităţilor corespunzătoare de reglementare. Pentru
referinţă completă, a se vedea: www.oecd.org
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**Directiva UE 2001/20/CE (Articol 2(a)) defineşte studiile clinice ca: Orice investigaţie pe subiecţi umani destinate să descopere sau să verifice
efectele clinice, farmacologie şi/sau alte efecte farmacodinamice ale unuia sau mai multor produse medicamentoase de investigaţie şi/sau să
identifice reacţiile adverse ale unuia sau mai multor produse medicinale de investigaţie şi/sau să studieze absorbţia, distribuţia, metabolismul şi
excreţia unuia sau mai multor produse medicamentoase de investigaţie cu scopul de a confirma siguranţa şi/sau eficacitatea acestuia/acestora.
Pentru referinţă completă, a se vedea: EUR-lex.europa.eu.

***Directiva UE 2001/20/CE (Articol 2(c)) defineşte studiile non-intervenţionale după cum urmează: Studiul (studiile) în care produsul (produsele)
medicamentos este (sunt) prescris (e) în mod uzual conform termenilor de autorizare de punere pe piaţă. Atribuirea unui pacient unei strategii
terapeutice particulare nu este decisă în avans printr-un protocol de studiu, ci cade sub incidenţa practicii curente şi prescrierea medicamentului
este în mod clar separată de decizia de a include pacientul în studiu. Nici o procedură suplimentară de diagnosticare sau monitorizare nu se va
aplica pacienţilor, iar metodele epidemiologice vor fi utilizate pentru analiza datelor colectate.

Transferuri de valoare
Transferurile directe sau indirecte de valoare, în numerar, în natură sau în orice alt mod, făcute, indiferent dacă în
scopuri promoţionale sau de altă natură, în legătură cu dezvoltarea şi vânzarea produselor medicamentoase de uz
uman eliberate doar pe bază de prescripţie medicală. Transferurile directe de valoare sunt cele făcute direct de o
companie membră în beneficiul unui Beneficiar. Transferurile indirecte de valoare sunt cele efectuate în numele
unei companii membre în favoarea unui Beneficiar sau transferurile de valoare făcute printr-un intermediar şi atunci
când compania membră ştie sau poate identifica HCP/HCO care va beneficia de transferul de valoare.

ANEXA 2

FORMULARE STANDARDIZATE DE RAPORTARE

Formularele de raportare sunt cele publicate în Monitorul Oficial, nr. 168- 11 martie 2015, (Ordinul 194-2015), cu
modificarile ulterioare publicate pe site-ul ANMDM.

ANEXA 3

REGULI DE IMPLEMENTARE ŞI PROCEDURĂ

SECŢIUNEA 1. OBLIGAȚIILE ARPIM
ARPIM se va asigura că:
a.

Codul de Transparență ARPIM împreună cu procedurile sale administrative și alte informații relevante sunt
accesibile cu ușurință cel puțin prin, publicarea codului aplicabil la nivel național pe pagina sa de web; și

b.

Grupul de Lucru pentru Mediul Etic al ARPIM va pregati și furniza Comitetului pentru Coduri al EFPIA, la
cerere detalii în ceea ce priveşte raportarea anuală a transferurilor de valoare.

SECȚIUNEA 2. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
Se aplică prevederile Articolului 20 al Codului ARPIM în promovarea medicamentelor eliberate pe bază de
prescripție medicală către profesioniștii din domeniul sănătăţii și interacțiunea cu aceștia
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