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DECIZIE
mLut. ChisinciLt

Cu privire la autorizarea studiului clinic:
MS200s69_0003

in conformitate cu prevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceutici nr. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modific[rile qi completdrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
qi pct. 8 subpct. 4) ale Hotdrdrii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privi;e la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectivului - limitd ale Agen{iei Medicamentului qi Dispozitivelor
Mcdicale cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, ordinului MS nr. 64g din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autorizdrii deslisur'5rii studiilor clinice in Republica N7oldova,,,
deciziei Comisiei Medicamentului din caclrul Agenliei Medican,entului gi Dispozitii,elor
Medicale (proces - verbal nr. lj din tj .12.2( )2 I ), Avizului AMDM nr. Rg02-0b5599 din
21.12.2021 9i Hotdrdrii Comitetului Na{ional de Expertizi Eticd a Studiutui Clinic nr.t217
din 24.11.2027,

DECID:

1. Directorul unitdlii medicale abilitate de Ministerul SAndtalii pentru desligurarea studiului
clinic, IMSP Spitalul clinic Republican ,,Timofei Moqneaga", dl Andrei Uncu!a (lnvestigator
Principal Svetlana Agachi) sd acorde suportul necesar pentru desfhEurarea studiului clinic
"un studiu de fazd II, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu doze variate, paralel Ei
adaptativ, pentru a evalua eficacitatea gi siguranla Enpatoranului in lupus eritematos sistemic qi
in lupus eritematos cutanat (lupus eritematos cutanat subacut qi/sau lupus eritematos <liscoicl) la
participanlii care primesc terapie standard" in conformitate cu condiliile contractuale dintre
IMSP si Sponsor/OCC qi protocolul studiului clinic.

2. solicitantul cRo ,JCS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica Moldova, va
organiza gi va asigura desfEsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Mogneaga" in conformitate cu condiliile contractuale dinlre lMSp Ei Sponsor/occ
;i protocolul studiului c Iinic.

3. Autorizarea imporlului/exportului medicamentelor (test, referinld) qi probelor de
laborator destinate pentru desfEqurarea studiului clinic in cauzd.
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5.

$eful Secliei FarmacovigilenJd qi Studii Clinice va asigura monitor izarea bazei clinice qi

eyidonla rezultatel0r studiului clinic.

$eful Serviciului Tehnologia Informaliei qi comunicaliilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

Controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-l asum.

Director General I)ragos (,lUTU
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