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privire la autorizarea studiului clinic:

GCT10s6-01

in conformitate cu lrevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceuticd nr. 1456XII din 25 rtrai 1993 cu tnodilicdrile gi comptetdrite ulterioare, Legii cu privire la medicanente
nt. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificSrile qi completiriie ulteiioare, pct. 7 subpct. 9)
;i pct. 8 subpct. 4) ale Hotir6rii Guvernului nr. 71 din iz.ot.zotz cu priviie la aprobarea
Regulamentului, structurii qi electivului - limitd ale Agenliei Medicamentului
9i Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ordinului MS nr. 64g din 12 august 2016
"Cu privire la teglementarea autorizdrii desfisurlrii studiilor clinice in Republica N7oldova,,,
deciziei Comisiei Medicamentului din cadrul Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 13 din 06.09.2022), Aviz,lui AMDM nr. rigoz-ob:ls: ain
o7.09.2022 $i Hotararii Comitetului Na{ional de Expertizd Etic[ a Studiului Clinic nr.1352
din24.O8.2022,

DECID:

1.

Directorul unitdlii medicale abilitate de Ministerul Sanatdlii penrru desliEurarea stucliului
clinic. IMSP Institutul Oncologic, dl Ruslan Baltaga (Investigator Prilcipal Iurie Bulat) sd
acorde suportul necesar pentru desfagurarea studiului clinic "Un studiu de determinare a
dozei, in regim deschis, cu prima administrare la om, pentru a evalua siguranla;i activitatea
antitumorald a GEN1056 la subieclii cu tumori solide avansate" in conformitate cu condiliile
contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC gi protocolul studiului clinic.

2. solicitantul cRo ,JCS Arensia

Exploratory Medicine SRL,,, Republica Moldova, va
organiza qi va asigura desfhsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Institutul Oncologic in
conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC qi protocolul studiului
clinic.

3.

Autorizarea imporlului/exportului medicamentelor (test, referinld)
laborator destinate pentru desldqurarea studiului clinic in cauza.

4.

$eful Secliei Farmacovigilenla qi Studii Clinice va asigura monitor izarea bazei clinice qi
evidenla rezultatelor studiului clinic.
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5.

$eful Serviciului Tehnologia Informalier qi ComunicaJiilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale.

6.

Controlul asupra executdrii prezentei decizii mi-l asum.

Director Ceneral
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