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Impactul Regulamentului General privind 
Protecția Datelor (GDPR) asupra industriei 
farmaceutice și industriei serviciilor 
medicale, precum și noutățile în materie de 
prețuri de transfer  

Sumar: 

În apropierea începutului unui nou an, ne dorim să ținem la curent clienții 

din domeniul farmaceutic și cel al serviciilor medicale cu privire la 

reglementări foarte importante, relevante pentru industriile lor. 

GDPR va avea un impact puternic în industria farmaceutică și cea a 

serviciilor medicale, instituind obligații sporite pentru organizațiile care 

prelucrează date cu caracter personal și date sensibile, precum și drepturi 

noi pentru persoanele vizate. De aceea, societățile din aceste industrii care 

prelucrează date cu caracter personal și date sensibile vor fi nevoite să își 

revizuiască procesele și să ia măsuri pentru a asigura respectarea 

cerințelor GDPR. 

În contextul aplicabilității GDPR începând cu 25 mai 2018, vom susține o 

prezentare practică pentru a ajuta clienții din domeniul farmaceutic și cel al 

serviciilor medicale să își evalueze nivelul de pregătire în raport cu GDPR. 

Nonconformitatea cu cerințele GDPR implică riscuri semnificative pentru 

societăți, de aceea considerăm că o bună înțelegere a principiilor privind 

protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru personalul 

departamentelor-cheie, inclusiv Financiar, Legal, IT și Conformitate.  

Prezentarea noutăților privind Prețurile de Transfer va adresa analiza 

lanțului valoric în conformitate cu noua abordare OECD, evidențiată de 

acțiunile BEPS. Atribuirea unor profituri adiționale devine o analiză ce trece 

Loc 

Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
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013685   
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Organizarea evenimentului 
este condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți. 

 
Înscrieri 
Până la data de 5 
decembrie, în limita 
locurilor disponibile, prin 
confirmare telefonică sau 
prin e-mail la: 
 

Ana Maria David 

T: +40 751 222 725 
F: +40 372 377 700 
E: anadavid@kpmg.com  
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dincolo de prețurile de transfer, permițând astfel aplicarea unor reguli 

privind sediul permanent.   

Din punctul de vedere al business-ului, serviciile se confruntă cu nevoia de 

a fi fundamentate, în detaliu, prin calcule și previziuni financiare, indiferent 

dacă este vorba despre un serviciu de marketing, IT sau un alt tip de 

serviciu. Vom oferi o imagine de ansamblu adresată personalului 

specializat în taxe, precum și celui activând în departamente operaționale 

(specialiști IT și alții), care ar trebui să fie conștienți de cerințele pe care 

echipa financiară din cadrul companiei trebuie să le respecte în legătura cu 

respectivele operațiuni. 

Suntem convinși că o prezentare care îmbină domeniile fiscal și juridic va 

oferi personalului-cheie o perspectivă de actualitate pentru anul 2018 în 

ceea ce privește aspectele menționate mai sus 

Cui se adresează? 

Acest eveniment este relevant pentru personalul departamentelor 

Financiar, Taxe, Legal, IT și Conformitate. 

Prezentările vor fi susținute de: 

 

   Teodora Alecu, Director, Consultanță Fiscală,  

Prețuri de Transfer, KPMG in Romania 

   Ioana Urse, Consultant, Consultanță Fiscală,  

Prețuri de Transfer, KPMG in Romania 

   Alexandru Moise, Senior Managing Associate,  

TMO Attorneys at Law în asociere cu KPMG Legal  

 
Agendă 

09:00 – 09:15 Înregistrarea participanților 

09:15 – 09:30 Cuvânt de deschidere 

Aura Giurcăneanu, Partener, Audit, KPMG in 

Romania  

09:30 – 10:15 Prezentare generală GDPR 

  Care sunt datele cu caracter personal și datele 

cu caracter personal sensibile? 

  Care sunt temeiurile juridice pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal? 

  Noi drepturi conferite persoanelor vizate și 

întărirea altor drepturi deja existente  

  Gestionarea datelor angajaților 

10:15 – 10:30 Pauză de cafea 

10:30 – 11:00 Reguli de conformitate cu GDPR relevante 
pentru societățile farmaceutice și de servicii 
medicale 

  Implicații cheie ale GDPR asupra industriei 

farmaceutice și a serviciilor medicale 



 

  Măsuri și bune practici pentru a asigura 

confidențialitatea datelor: procese privind 

securitatea datelor, notificări și proceduri 

interne. 

11:00 – 12:00 Noutăți privind Prețurile de Transfer 

  Analiza lanțului de distribuție 

  Servicii – sub lupa autorităților fiscale din 

România 

  Prețurile de transfer pentru industria 

farmaceutică – aspecte cheie: de la 

documentația contemporană la acordurile 

prealabile privind prețul 

12:00 – 13:00 Prânz 

 
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru orice 
întrebări. 
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