
AGf NTLA MEDICAMfNTULUI 
$1 DISPOZITfVfLOR MEDICAlf 

DECIZIE 
mun. Chi~iniiu 

Cu privire la autorizarea studiului clinic: 
LVM-BESD-12-LLV/22 

GUVERNUL 
REPUBLICII MOLDOVA 

In eonformitate eu prevederile art. 9 al Legii eu 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 Hotariirii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea 
Regulamentului, structurii ~i efectivului - limita ale Agenliei Medicamentului ~i Dispozitivelor 
Medicale cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016 
"Cu privire la reglementarea autorizarii desfa~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. Rg02-001979 din 
26.04.2022 ~i Hotiirarii Comitetului Nalional de Expertiza Etica a Studiului Clinic nr.1265 
din 30.03.2022, 

DECID: 

1. Directorul unitalii medicale abilitate de Ministerul Sanatatii pentru desfa~urarea studiului 
clinic, IMSP Spitalul Clinic al Ministerul ui Sanatatii, dl Igor Curov (Investigator Principal 
Ludmila Baraniuc) sa acorde suportul necesar pentru desfa~urarea studiului clinic "Studiu cu 
eticheta deschisa, trei perioade, incruci~at, randomizat in bloc, doza unica pentru a evalua 
bioechivalenta ~i efectul mancarii pentru Levetiracetam 3x J 000 mg granule in pliculet cu 
eliberare prelungita o.d. administrate tara mancare ~i cu mancare vs. doza egala de produs 
Referinta (Keppra 500 mg x 3 comprimate filmate cu eliberare imediata) b.i.d. administrate pe 
nemancate pe voluntari sanato~i de sex masculin ~i feminin." in conformitate cu condiliile 
contractu ale dintre IMSP si Sponsor/oce ~ i protocolul studiului clinic. 

2. Solicitantul Ludmila Baraniuc va orgamza si va asigura desfasurarea studiului clinic in 
cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Siiniitatii in conformitate cu conditiile 
contractu ale dintre IMSP ~i Sponsor/oee ~i protocolul studiului clinic. 

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referinla) ~l probe lor de 
laborator destinate pentru desfa~urarea studiului clinic in cauza. 
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4. :;>eful Sec(iei Farmacovigilen(a ~i Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice ~i 

evidenla rezultatelor studiului clinic. 

5. :;>eful Serviciului Tehnologia lnformatiei ~i Comunicatiilor 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 


