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privire la autorizarea studiului clinic:
oNo-4685-02
Cu

in conformitate cu prevederile art. 9 al Legii cu privire la activitatea farmaceuticd nr. 1456XII din 25 mai 1993 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nt. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificdrile ;i completArile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
;i pot. 8 subpct. 4) ale HotdlArii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii gi efectivului - limiti ale Agenliei Medicarnentului qi Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea aulorizf,rii desfEEurdrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicantentului din cadrul Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 13 din 06.09.2022), Avizu,\ti AMDM nr. Rg02-003984 din
07.09.2022 9i Hotirdrii Comitetului Nalional de Expertizd Eticd a Studiului Clinic nr.1351
din24.08.2022,

DECID:

1.

Directorul unitdlii medicale abilitate de Ministerul Sdnatdlii pentru des{Equrarea studiului
clinic, IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mogneaga", dl Andrei Uncula (Investigator
Principal Lilia Taran) sd acorde suportul necesar pentru desfEqurarea studiului clinic "Un
studiu dublu-orb, randomizat, multicentric, controlat cu placebo, cu dozd unicd ascendentd
cu doze multiple care evalueazd siguran{a, tolerabilitatea, farmacocinetica, farmacodinamica
eficacitatea preliminard a compusului ONO-4685 administrat prin perfuzie intravenoasd
pacienli cu psoriazis in pl6ci" in conformitate cu condltiile contractuale dintre IMSP
Sponsor/OCC 9i protocolul studiului clinic.

2.
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Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL,,, Republica Moldova, va
organiza gi va asigura desfbsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican
,,Timofei Moqneaga" in conformitate cu condiliile contractuale dintre IMSP qi Sponsor/OCC
;i protocolul sr udiulu i c linic.

3. Autorizarea imporlului/exporlului

medicamentelor (test, ref'erinli)
laborator destinate pentru desfdgurarea studiului clinic in cauzd.
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4.

$eful Secliei Farmacovigilenld qi Studii Clinice va asigura monitorizarea bazei clinice
evidenta rezultatel0r studiului clinic.

5'

$efui Serviciuiui Tehnologia lnformaliei qi Comunicaliilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

6.

Controlul asupra executdrii prezentei decizii mi-l asum.

Director General

Dragoq

GU!U

qi

