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DI'CTZIE
mun. Cllis'indL!

Cu privire la autorizarea studiului clinic:
8T051-1-002

in conformitate cu prevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceutici nr. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din l7 decembrie 1997 ct modificdrile qi complet[riie ulteiioare, pct. 7 subpct. 9)
;i pct. 8 subpct. 4) ale Hotirarii Guvemului nr. 71 din 23.01.2013 cu priviie la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectivului - limiti ale Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor
M^edicale. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ordinului MS nr. 64g din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autorizdrii desftqurdrii studiilor clinice in Republica froldova,,,
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. t4 din 25.10.2021), Avizului AMDM nr. Rg02-0b4784 din
21.1O2O21 qi Hotdrdrii Comitetului Nalional de Experlizd Eticd a Studiului Clinic nr.1183
din29.09.2021,

DECID:

1. Directorul unitSlii medicale abilitate de Ministerul Sanatdlii, Muncii gi protecliei Sociale
pentru desftqurarea studiului clinic, IMSp spitalul clinic Republican ,,Timofei Mogneaga,,,
dl Andrei Uncula (Investigator Principal Raisa Tdnase) sd acorde suportul necesar pentru
desftEurarea studiului clinic "Un studiu clinic multicentric, randomizat, controlat cu placebo,
de investigare a dozei ascendente multiple de agent antiinflamator oral BT051 la subiecli cu
colitd ulcerativd (cu) activd moderatd p6nd la severd,, in conformitate cu condiliile
contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC qi protocolul studiului clinic.

2. solicitantul cRo ,,ICs Arensia Exploratory Medicine sRL", Republica Moldova, va
organiza qi va asigura desftsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga" in conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSp qi Sponsor/occ
gi protocolul studiu lui clinic.

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referin!6) qi probelor de
laborator destinate pentru desfEgurarea studiului clinic in cauz6.
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4.

5.

$eful Secliei Farmacovigilenld qi Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice gi

evidenta rezultatelor studiului clinic.

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

Controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-l asum.

Director General Dragoq GUfU


