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Cu privire h autorizarea studiului clinic:
ABr-H3733-r02

in conformitate cu prevederile art. 9 al trgii cu privire la activitatea farmaceutici nr. 1456-
XII din 25 mai 1993 cu modificirile qi completdrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificirile qi completdrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
qi pct. 8 subpct. 4) ale Hoterarii Guvemului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectirului - limiti ale Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor
Medicale cu modificirile gi completirile ulterioare, Ordinului MS nr.648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autorizirii desltrgurdrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agentiei Medicamentului gi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 8 din 19.05.2022), Avizu\ti AMDM nr. Rgp2-002272 din
23.05.2022 qi HotnrArii Comitetului Nafional de Expertizd Etic6 a Studiului Clinic nr.1306
din25.O5.2O22,

DECID:

1. Directorul unitiilii medicale abilitate de Ministerul Saneu4ii pentru desfd$uarea studiului
clinic, IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mogneaga", dl Andrei Uncufa (Investigator
Principal Alina Jucov) sI acorde suportul necesar pentru deslEqurarea studiului clinic "Un
studiu de fazi 1b randomizat, in regim orb, controlat cu placebo, cu doze variate, privind
siguranl4 farmacocinetica li activitatea antiviralS a ABI-H3733 la subiecfii cu infecfie cronicd
cu virusul hepatitei B" in conformitate cu conditiile contractuale dintre IMSP si

Sponsor/OCC qi protocolul studiului clinic.

2. Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica Moldova, va
organiza gi va asigura deslasurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican

,,Timofei Mogneaga" in conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC
qi protocolul studiului clinic.

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referin{6) gi probelor de
laborator destinate pentru desfdgurarea studiului clinic in cauz6.
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4. $eful Sectiei Farmacovigilenjd $i Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice gi

evidenla rezultatelor studiului clinic.

5. $eful Serviciului Tehnologia Informaliei qi Comunicatiilor va asigura plasarea ordinului pe

pagina web a Agentiei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

6. Controlul asupra executirii prezentei decizii mi-l asum.

Director General $## DragoeGUru


