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Cu privire la autariznrea studiului clinic:
ANTT202

in conformitate cu prevederile art. 9 al I*gii cu privire la activitatea farmaceutici nr. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modificlrile gi completirile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembri e 1997 ct modific6rile qi complettrrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
qi pct. 8 subpct. 4) ale Hoterarii Guvemului nr. TL din 23.07.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectivului - limitl ale Agentiei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile Ei completirile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autorizirii desflqurlrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agentiei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 2 din 17.02.2022), Avizulnti AMDM nr. Rg02-000883 din
22.02.2022 qi Hotnr6rii Comitetului Nafional de Expertizi EticA a Studiului Clinic nr.1235
dir,26.Ol.2O22,

DECID:

1. Directorul unitilii medicale abilitate de Ministerul SAneterii pentru desldqurarea studiului
clinic, IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei MoEneaga", dl Andrei Uncula (Investigator

Principal Alina Jucov) si acorde suportul necesar pentru desl"aqurarea studiului clinic "Un
studiu de fazd 2a multicentric, randomizat, dublu-orb, contolat cu placebo, cu doze variate

privind siguranfa qi eficacitatea ATI-2173 qi Vebicorvir in asociere cu Fumarat de tenofovir
disoproxil la subiecfii cu infec]ie cronicd cu virusul Hepatitei B" in conformitate cu conditiile
contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC qi protocolul studiului clinic.

Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica Moldova, va

organiza qi va asigura desfEsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican

,,Timofei Mogneaga" in conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC

qi protocolul studiului clinic.

Autorizarea importului./exportului medicamentelor (test, referin(6) 9i probelor de

laborator destinate pentru desfla$urarea studiului clinic in cauz[.
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4. $eful Secliei Farmacovigilenfi $i Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice gi

evidenla rezultatelor studiului clinic.

5. $eful Serviciului Tehnologia Informaliei gi Comunicatiilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a AgenJiei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

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

Director (ieneral Dragos (iUTtJ


