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Cu privire La autorizarea studiuLui clinic: 

MBD-PBA-02-TFB/22 

GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA 

In conformitate cu prevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceutica nr. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modificarile ~ i completiirile ulterioare, Legii cu privire la medicamente 
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificarile ~i completiirile ulterioare, pct. 7 subpct. 9) 
~i pct. 8 subpct. 4) ale Hotanlrii Guvemului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului, structurii ~i efectivului - limita ale Agenliei Medicamentului ~i Dispozitivelor 
Medicale cu modificarile ~i completiirile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016 
"Cu privire la reglementarea autorizarii desIa~uriirii studiilor clinice in Republica Moldova", 
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agenliei Medicamentului ~i Dispozitivelor 
Medicale (proces - verbal nr. 7 din 22.04.2022), Avizului AMDM nr. Rg02-001980 din 
26.04.2022 ~i Hotiiriirii Comitetului National de Expertiza Etica a Studiului Clinic nr.1266 
din 30.03.2022, 

DECID: 

1. Directorul unitalii medicale abilitate de Ministerul Sanatalii pentru desIa~urarea studiului 
clinic, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Saniltalii, dl Igor Curov (Investigator Principal 
Ludmila Baraniuc) sa acorde suportul necesar pentru desIa~urarea studiului clinic "Studiu 
unicentric, cu eticheta deschisa, patru perioade, doua secvenle, complet replicat, randomizat, 
controlat, pilot, in doza unica, pentru Mirabegron Enacarbil 70 mg Comprimat cu eliberare 
prelungita (formulare Test) versus doza echimolara de Betrniga® 50 mg Retardtabletten 
(formulare Referinla) pe voluntari sanato~i, pe nemiincate" in conformitate cu condiliile 
contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC ~ i protocolul studiului clinic. 

2. Solicitantul Ludmila Baraniuc va organiza si va asigura desIasurarea studiului clinic in 
cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatalii in conformitate cu condiliile 
contractuale dintre IMSP ~i Sponsor/OCC ~ i protocolul studiului clinic. 

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referinta) ~l probelor de 
laborator destinate pentru desIa~urarea studiului clinic in cauza. 
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4. $eful Seqiei Farmacovigi1enla ~i Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice ~i 

evidenta rezultatelor studiului clinic. 

5. $eful Serviciului Tehnologia Informaliei ~i Comunicaliilor va asigura plasarea ordinului pe 
pagina web a Agenliei Medicamentului ~i Dispozitivelor Medicale. 

6. Controlul asupra executarii prezentului ordin mi-l asum. 

Director General Drago~ GUrU 


