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Cu privire la autorizarea studiului clinic:
8L7L29L7PCR2001

ln conformitate cu prevederile art.9 al Legii cu privire la activitatea farmaceuticd nr. 1456'
XII din 25 mai 1993 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente

nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modific6rile ;i completdrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)

qi pct. 8 subpct. 4) ale HotdrArii Guvernului nr. 71 din 23.0L.20t3 cu privire la aprobarea

Regulamentului, structurii qi efectivului - limitd ale Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 a:ugrtst 2O16

"Cu privire la reglementarea autorizdrii desfbqurdrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agentiei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 9 din 16.06.2022), Avizului AMDM nr. Rg02-002787 din
L7.06.2022 qi HotdrArii Comitetului Nalional de Expertizd Eticd a Studiului Clinic m.1295
din04.O5.2022,

DECID:

1. Directorul unitdlii medicale abilitate de Ministerul SSndt6fii pentru desfrqurarea studiului

clinic IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneaga", dl Andrei Uncula (Investigator

Principal Vitalii Ghicavii), sd acorde suportul necesar pentru desfiqurarea studiului clinic

"Un studiu de fazd lb care evalteazd EPI-7386, un inhibitor al domeniului N-terminal al

receptorului androgenic, in asociere cu acetatul de abiraterond plus prednison, sau apalutamidd,

in cancerul de prostatd metastatic rezistent la castrare (mCRPC)" in conformitate cu condiliile

contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC qi protocolul studiului clinic.

2. Solicitantul Johnson & Johnson Romania S.R.L., Rominia, va organiza Ei va asigura

desfbsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mogneaga"

in conformitate cu conditiile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC qi protocolul studiului

clinic.

3. Autorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referinlI) qi probelor de

laborator destinate pentru desfEqurarea studiului clinic in catzd.
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4. $eful Sec{iei Farmacovigilenld Ei Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice qi

eviden{a rezultatelor studiului clinic.

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

pagina web a Agenfiei Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale.

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

Director General Drago; GUTU


