AG ENTIA M € D I CA M E NT U LU I
$t Dt sPoztTtv EL2R M E D I CAL E

trH,rfi
Pi4N'.'\
DECIZIE
mun. Chisinciu

,,06

"

09,

.bl//

Cu privire la dutorizarea studiului

N,

Pzy-uo$r

clinic:

MS200569_0048

in conformitate cu prevederile aft. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceuticd nr. 1456XII din 25 mai 1993 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificdrile qi completbrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
qi pct. 8 subpct. 4) ale HotarArii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
iegulamentului, structurii qi efectivului - limiti ale Agenliei Medicamentului 9i Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile qi completSrile ulterioare, ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementare a autorizdtii desfrgurdrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agenliei Medicamentului 9i Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 12 din 18.08.2022), Avizu'hti AMDM nr. Rg02-003806 din
22.08.2022 qi Hordririi Comitetului Nalional de Expertizd Etic5 a Studiului Clinic nr.l343
din24.08.2022,

DECID:

i.

Directorul unitdlii medicale abilitate de Ministerul Sdndt6lii pentru desfbqurarea studiului
clinic, IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moqneaga", dl Andrei Uncula (lnvestigator
Principal Svetlana Agachi) sd acorde suportul necesar pentru desfbEurarea studiului clinic
,,Un studiu de fazd II, dublu-orb, cu doze variate, cu grup paralel, cu extensie pe termen lung,
pentru a evalua siguranla qi eficacitatea Enpatoranului la parlicipan{ii cu lupus eritematos
cutanat subacut, lupus eritematos discoid qi/sau lupus eritematos sistemic, care au finalizat
tratamentul in studiul WILLOW (MS200569_0003)" in conformitate cu condiliile
contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC gi protocolul studiului clinic.

2.

Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica Moldova, va
orgwizagi va asigura desfEsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga,,in conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSP Ei Sponsor/occ
qi protocolul studiului clin ic.

medicamentelor (test, referin!5)
laborator destinate pentru desfEgurarea studiului clinic in cauzi'

3. Autorizarea importului/exportului

Agentia Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale
Medicines and Medical Devices Agency
Republica [,4oldova, MD-2028, Chiginau, sk. Korolenko, 2/1

tel. +373 22 884 301, e-maili g1fllCl@AllCllnlLi Web: w!vw.amed.md

9i probelor de

4.

$eful Secliei Farmacovigilentd Ei Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice
evidenla rezultatelor studiului clinic.

5.

$eful Serviciului Tehnologia Informaliei Ei Comunicaliilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

6.

Controlul asupra executdrii prezentei decizii mi-l asum.
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