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privire la autorizarea stutliului clinic:

D9720C00005

in conformitate cu prevederile art. 9 al I-egii cu privire la activitatea farmaceuticd nr. 1456XII din 25 mai 1993 cu modificirile ;i completlrile ulterioare, Legii cu privire la medicamente
nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu modificdlile qi completdrile ulterioare, pct. 7 subpct. 9)
Ei pct. 8 subpct. 4) ale Hotdrdrii Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului, structurii qi efectivului - limifi ale Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor
Medicale cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Ordinului MS nr. 648 din 12 august 2016
"Cu privire la reglementarea autorizdrii desligurlrii studiilor clinice in Republica Moldova",
deciziei Comisiei Medicamentului din oadrul Agenjiei Medicamenlului gi Dispozitivelor
Medicale (proces - verbal nr. 13 din 06.09.2022), Avizttltti AMDM nr. Rg02-003982 din
07.09.2022 qi Hotdrdrii Comitetului Nalional de Expertizi Etici a Studiului Clinic nr.l346
Jin 24.O8.2022,

DECID:

1.

Directorul unitAlii medicale abilitate de Ministerul SdnAtaii pentru des{hqurarea studiului
clinic, IMSP Institutul Oncologic, dl Ruslan Baltaga (Investigator Principal Iurie Bulat) si
acorde suportul necesar pentru desfiqurarea studiului clinic "Un studiu deschis, de faz6, 1,
nerandomizat, cu secventre fixe, care evaltxazd efectul produsului itraconazol (un inhibitor
CYP3A4) asupra fatmacocineticii AZD5305 la pacienli cu tumori maligne solide in stadiu
avansat" in conformitate cu conditiile contractuale dintre IMSP si Sponsor/OCC qi protocolul
studiului clinic.

2.

Solicitantul CRO ,,ICS Arensia Exploratory Medicine SRL", Republica MoldovaL, va
organiza gi va asigura deslhsurarea studiului clinic in cadrul IMSP Institutul Oncologic in
conformitate cu condiliile contraotuale dintre IMSP 5i Sponsor/OCC gi protocolul studiului
clinic.

3.

Aulorizarea importului/exportului medicamentelor (test, referinll)
laborator destinate pentru desfEgurarea studiului clinic in cauzd.

Agentia Medicamentului Si Dispozitivelor Medica,e
Medicines and Medical Devices Agency
Republica [y'oldova, MD-2028, Chisindu, str. Korotenko, 2/1
tel. +373 22 884 301, e-mail: office@)amed.md; Web: www amed.rrd

9i probelor

de

4.

$eful Secliei Farmacovigilenld qi Studii Clinice va asigura monitorizarca bazei clinice
evidenta rezultatelor studiului clinic.

5.

$eful Serviciului Tehnologia Informatiei qi Comunicafiilor va asigura plasarea ordinului pe
pagina web a Agenliei Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale.

6.

Controlul asupra executirii prezentei decizii mi-l asum.
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