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Cu privire la autorizarea studiului clinic:
FS118-21201

in conformitate cu prevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea larmaceuticd r. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modificlrile gi complet[rile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
qi pct. 8 subpct. 4) ale Hotdrdrii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectivului - limitd ale Ageniiei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale cu modificirile qi completdrile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autoriz[rii desffqurlrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agentiei Medicamentului gi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 14 din 25.10.2021), Avizului AMDM nr. Rg02-004762 din
27.10.2021 qi HotdrArii Comitetului National de Expertizl EticA a Studiului Clinic nr.1187
din29.09.2021,

DECID:

1. Directorul interimar a1 unitdtii medicale abilitate de Ministerul SAnetAUi, Muncii qi Protecliei
Sociale pentru desfEqurarea studiului clinic, IMSP Institutul Oncologic, dl Corneliu Prepelild
(Investigator Principal Igori Vinogradov) sd acorde suportul necesar pentru desfEqurarea

studiului clinic "Un studiu de fazi 2, deschis, de tip coq, a FS118, un anticorp bispecific LAG-
3 / PD-LI,la subieclii cu tumori maligne avansate gi in stadiu incipient" in conformitate cu
condiliile contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC Ei protocolul studiului clinic.

2. Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica Moldova, va
organiza qi va asigura deslisurarea studiului clinic in cadrul IMSP Institutul Oncologic in
confotmitate cu condiliile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC si protocolul studiului
clinic.

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referin!6) qi probelor de
laborator destinate pentru des{Equrarea studiului clinic in cauz5.

4. $eful Secliei FarmacovigilenlA $i Studii Clinice va
evidenta rezultatelor studiului clinic.

Agentia Medicamentului 9i Dispozitivelor Medicale
Medicines and Medical Devices Agency

Republica Moldova, N,4D-2028, Chi!indu, slr. Korolenko, 2/1
tel. +373 22 884 301, e-mail: office@amed.md; Web: www.amed.md

asigura monitonzarea bazei clinice gi

/.+811
l/tuvs\\
i?\ eERT l/sl
\\ ew, //,i

\1a67



5. $eful serviciului rehnologia Informafiei qi comunicaliilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale.

Controlul asupra executdrii prezentului ordin miJ asum.

Director General Dragog GUfUMI


