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I. INFORMAȚII GENERALE 

 

SPOR ( Substances, Products, Organisations and Referentials ) master data este un program ce cuprinde 4 

domenii: SMS ( Substances Management Services ), PMS ( Products Management Services ),  OMS           

( Organisation Management Services ) și RMS ( Referentials Management Services ). SPOR a fost gândit 

pentru o centralizare eficientă a informațiilor la nivel European, astfel reprezentând o bază de date ușor de 

accesat și utilizat.  

SPOR-OMS (Organisation Management Services) oferă acces la un dicționar al Organizațiilor de la nivel 

European. Acest dicționar cuprinde ID-urile specifice pentru Organizație (ORG-ID) și pentru adresă/adrese 

(LOC-ID), precum și informații despre numele, acronimul și tipul Organizației, adresa completă și statusul 

acesteia (Activă/Inactivă) și date de contact. Prin urmare, OMS reprezintă o bază de date cu informații 

despre Organizații validate la nivel European, informații care se pot folosi în activitățile și procedurile de 

EU Regulatory.  

Noul Regulament European EU-CTR 536/2014 va înlocui Directiva 2001/20/EC cu scopul de simplificare și 

armonizare a procedurilor de autorizare, evaluare și supervizare a studiilor clinic în UE. Noul Regulament a 

fost publicat în Apr. 2014 și intră în vigoare din Ianuarie 2022 pentru toate țările UE. 

Prin implementarea noului regulament european cu privire la studiile clinice, EU-CTR 536/2014 [UE) nr. 

536/2014], aplicabil de la 31 ianuarie 2022, utilizarea datelor din SPOR se extinde și devine esențială și în 

activitățile de autorizarea a studiilor clinice de la nivel european. Regulamentul armonizează procesele de 

transmitere a dosarelor de cerere, evaluare și supraveghere a studiilor clinice în UE prin intermediul 

Sistemului Informatic pentru Studii Clinice (CTIS). Identificarea centrelor medicale participante la un 

anumit studiu se va face prin ID-urile specifice acestora, ID-uri obținute prin platforma SPOR (ORG-ID, 

LOC-ID) și folosite ulterior în platforma CTIS.   

 

II. ETAPELE ÎNREGISTRĂRII CENTRELOR MEDICALE ÎN SPOR-OMS 

A. Delegarea unui reprezentant al instituției și crearea contului în platforma EMA-Identification and 

Account Management (EMA-IAM).  

B. Logarea în platforma SPOR-OMS folosind credențialele contului creat anterior și cererea de 

înregistrare a unei noi organizații. 

C. Obținerea ORG-ID-ului și atribuirea rolului de SPOR Industry Super User reprezentantului 

instituției. 

D. Adăugarea de noi locații în cazul instituțiilor cu mai multe puncte de lucru.  

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0536
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A. Delegarea unui reprezentant al instituției și crearea contului în platforma EMA-Identification 

and Account Management (EMA-IAM). 

 

Cum se procedează: 

1. Accesați EMA Identification and Account Management homepage. Pagina poate fi accesată și prin 

următorul link:  EMA Account Management. 

2. Accesați Create a New EMA Account și completați formularul EMA Self-service Registration form cu 

datele dumneavoastră. 

3. După completarea și submiterea formularului, veți primi un e-mail cu credențialele dumneavoastră. 

4. Dacă apar probleme tehnice neașteptate, vă rugăm să contactați departamentul EMA IT Service Desk. 

 

B. Logarea în platforma SPOR-OMS folosind credențialele contului creat anterior și cererea de 

înregistrare a unei noi organizații. 

Cum se procedează: 

1. Accesați SPOR Web UI (europa.eu) și logați-vă folosind credențialele obținute anterior (A se vedea 

punctul A). Imaginea următoare vă indică butonul de “Login”. 

 

       Sursă: Z-SPOR User Registration Manual (Pag. 6)  

2. Selectați butonul “Organisations” poziționat în mijlocul tab-ului deschis, apoi selectați butonul 

“Organisations” poziționat pe linia albastră. Se va deschide o pagină de Search. Elementele descrise pot fi 

identificate în următoarea imagine. 

https://register.ema.europa.eu/identityiq/login.jsf
https://servicedesk.ema.europa.eu/
https://spor.ema.europa.eu/sporwi/
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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       Sursă:F-OMS Web User Manual (Pag. 8)  

3. În câmpul “Organisation name” introduceți numele instituției, apăsați butonul albastru „Search” din 

partea de jos a paginii și așteptați afișarea rezultatelor. 

4. Dacă Instituția nu este înregistrată va apărea mesajul “No results found” și în partea de jos a paginii 

butonul “Request new organization”. Elementele descrise pot fi identificate în următoarea imagine. 

 

Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 26) 

5. Accesați butonul “Request new organization”. Se va deschide o fereastră unde trebuie introduse datele 

corecte ale noii Organizații (nume complet, adresă, acronim).  

În partea din dreaptă există o secțiune dedicată “Attachments” în care trebuie încărcată documentația 

suport (Pentru a vedea ce documente pot fi încărcate și acceptate consultați Anexa 1).  Elementele descrise 

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments


4 

 

pot fi identificate în următoarea imagine. 

 

   Sursă: E-OMS Change Requests (Pag. 5)  

6. După completarea câmpurilor obligatorii și încărcarea documentației suport se bifează căsuța de sub 

formular și se apasă butonul albastru “Submit” din partea dreaptă jos. 

7. Când înregistrarea este completă veți primi la adresa pe care ați furnizat-o în platformă un e-mail de 

confirmare. E-mail-ul primit va fi de forma celui din imaginea de mai jos.  

 

Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 29) 

8. ID-ul va fi primit după ce se analizează cererea și documentele suport. Procesul durează în medie 3-5 zile 

lucrătoare. E-mail-ul primit va fi de forma celui din imaginea de mai jos. 

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 30)  

9. După confirmare, ORG-ID-ul, LOC-ID-ul și detaliile noii Organizații pot fi accesate prin realizarea 

pașilor 1, 2, 3 de mai sus.  

 

C. Obținerea ORG-ID-ului și atribuirea rolului de SPOR Industry Super User 

reprezentantului instituției 

 

Cum se procedează: 

Rolul de SPOR Industry Super User este atribuit persoanei delegată de instituție ca fiind reprezentantul 

acesteia în platformă. Astfel, cererea de primire a rolului trebuie însoțită de un document cu template 

specific platformei intitulat “Affiliation Letter”. Acest template poate fi descărcat din secțiunea 

“Documents” a platformei sau prin accesarea următorului link OMS Web UI (europa.eu) sau consultând 

anexa 2. 

 

          Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 7) 

Pentru instrucțiuni privind completarea “Affiliation Letter” consultați Anexa 3. 

SPOR Industry Super User are următoarele atribuții: 

a. Exportul de date; 

b. Actualizarea informațiilor despre instituției; 

c. Aprobarea altor utilizatori pentru a face modificări în numele instituției; 

d. Revocarea accesului pentru utilizatorii care nu mai reprezintă instituția;  

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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Pașii pentru submiterea cererii de acordare a rolului de SPOR Industry Super User sunt următorii: 

1. Accesați EMA-IAM (EMA Account Management (europa.eu)) și logați-vă cu credențialele 

dumneavoastră. 

2. Din pagina “Home” accesați “Manage my Access” și în bara de search scrieți SPOR Industry Super 

User, apoi selectați butonul de search. 

3. Pe ecran va apărea un text care descrie rolul. Apăsați pe bifa de deasupra textului. Aceasta se va face 

verde și va apărea butonul “Next” în partea de jos a paginii. 

4. Apăsați butonul „Attached” marcat printr-o agrafă de birou și încărcați Affiliation Letter. 

5. După încărcarea documentului apăsați OK și apoi butonul albastru “Submit” din josul paginii.  

6. Răspunsul va fi primit în 2-3 zile lucrătoare.  

 

D. Adăugarea de noi locații în cazul instituțiilor cu mai multe puncte de lucru. 

 

Cum se procedează: 

1. Accesați SPOR Web UI (europa.eu) și logați-vă folosind credențialele dumneavoastră. 

2. Selectați butonul “Organisations” poziționat în mijlocul tab-ului deschis, apoi selectați butonul 

“Organisations” poziționat pe linia albastră. 

3. În câmpul “Organisation name” introduceți numele instituției și apăsați butonul albastru „Search” din 

partea de jos a paginii și așteptați afișarea rezultatelor. 

4. Rezultatul căutării va apărea sub forma unui tabel cu informații despre instituție. Pe ultima coloană 

intitulată “Actions” vor apărea 3 simboluri. Selectatați simbolul “+”. Simbolul este semnalizat în imaginea 

de mai jos. 

 

     Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 12)  

5. Se va deschide un formular asemănător celui pentru cererea de înregistrarea a unei noi organizații. 

Completați formularul cu datele locației. 

https://register.ema.europa.eu/identityiq/login.jsf
https://spor.ema.europa.eu/sporwi/
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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6. În partea dreaptă se regăsește secțiunea de “Attachments” în care trebuie încărcată documentația suport 

(Pentru a vedea ce documente pot fi încărcate și acceptate consultați Anexa 1).  Elementele descrise pot fi 

identificate în următoarea imagine.  

 

Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 34)  

7. După completarea câmpurilor obligatorii și încărcarea documentelor suport se bifează căsuța de sub 

formular și se apasă butonul albastru “Submit” din partea dreaptă jos.   

8. Când înregistrarea este completă veți primi la adresa pe care ați furnizat-o în platformă un e-mail de 

confirmare.  

9. LOC-ID-ul va fi primit după ce reprezentanții EMA analizează cererea și documentația suport. Procesul 

durează în medie 3-5 zile lucrătoare. 

 

III. MODIFICĂRILE PE CARE SPOR INDUSTRY SUPER USER LE POATE FACE ÎN 

SPOR 

a. Adăugarea unei noi locații (A se vedea punctul D de mai sus); 

b. Modificarea numelui Organizației; 

c. Modificarea locațiilor; 

d. Dezactivarea și activarea Organizației și/sau a unei locații. 

Cum se procedează: 

1. Accesați SPOR Web UI (europa.eu) și logați-vă folosind credențialele dumneavoastră. 

2. Selectați butonul “Organisations” poziționat în mijlocul tab-ului deschis, apoi selectați butonul 

“Organisations” poziționat pe linia albastră. 

3. În câmpul “Organisation name” introduceți numele instituției și apăsați butonul albastru „Search” din 

partea de jos a paginii și așteptați afișarea rezultatelor. 

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/sporwi/
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4. Rezultatul căutării va apărea sub forma unui tabel cu informații despre instituție. Pe ultima coloană 

intitulată “Actions” vor apărea 3 simboluri: “+”- simbolul pentru adăugarea unei noi locații, “creionul” – 

simbolul pntru modificarea informațiilor despre organizație sau adresă, “lupa” – pentru a vizualiza detaliile 

organizației.   

 

     Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 12)  

5. Apăsați pe simbolul “creion”. Se va deschide un formular similar celor anterioare, în care va trebui să 

introduceți informațiile cerute și să încărcați documentația suport relevantă. A se vedea Anexa 1. 

6. Opțiuniele de editare pot fi selectate din lista afișată la apăsarea butonului “Request reason”. 

Elementele descrise pot fi identificate în imaginea de mai jos.  

 

       Sursă: E-OMS Change Requests (Pag. 7) 

7. După submiterea lor, cererile de editare nu mai pot fi modificate, ci doar vizualizate accesând secțiunea 

“View requests”.  

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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        Sursă: F-OMS Web User Manual (Pag. 39)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spor.ema.europa.eu/omswi/#/viewDocuments
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IV. ANEXA 1 – DOCUMENTAȚIA SUPORT 

• Pentru etapa de înregistrare a unei noi organizații, documentele încărcate trebuie să ateste existența, 

denumirea și locația instituției respective. Aceste documente trebuie să fie emise și recunoscute de 

autoritățile competente din România. Nu este necesară traducerea lor.  

Exemple de documente ce pot fi încărcate în platformă: 

- Autorizația de funcționare; 

- Autorizația de desfășurare a studiilor clinice; 

- Certificatul Constatator; 

- Actul constitutiv al instituției. 

 

• Pentru etapa de adăugarea a unei noi locații ce aparține de organizație, este necesară încărcarea în 

platformă a unui document ce atestă existența și adresa locației, dar și faptul că aparține de 

instituție. 

Exemple de documente ce pot fi încărcate în platformă: 

- Certificatul Constatator; 

- Actul Constitutiv;  

 

• Dacă apar modificări în ceea ce privește numele sau locația instituției, se vor încărca documentele 

care atestă aceste modificări. 
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V. ANEXA 2 – AFFILIATION LETTER 

 
<[Official Organisation letterhead]> 

 

[Place and date] 

[EMA Account Management Portal Request 

ID1] 

EMA IT Service Desk 

http://servicedesk.ema.europa.eu/jira/servicedesk/customer/portals  

Subject: IRIS Industry User Admin (for Orphan Designation, ITF, Scientific Advice)/IRIS Parallel Distribution User 

Admin/SPOR Super User Role Access (delete as appropriate)– [OMS ORG-ID] 

Dear Sir/Madam 

We are hereby requesting that <name of the IRIS User Admin/SPOR Super User > is authorised to obtain 

the first <IRIS Industry User Admin/Parallel Distribution User Admin/SPOR Super User> for <name of 

the Organisation> <the Organisations listed below> and therefore is empowered for the approval/rejection 

of <IRIS/SPOR> user access requests within the same organisation(s). 

Details of the <IRIS/SPOR> User Admin/Super User are provided below: 

(all fields marked with an asterisk are mandatory) 

 

Name*: 

Organisation name*: 

Organisation Address*: 

Post Code: 

Country*: 

 

 

By obtaining the IRIS Industry User Admin/Parallel Distribution User Admin/SPOR Super User role, the user 

accepts the responsibility for the accuracy of the lists of IRIS Industry User Admins/SPOR Super Users and other 

users representing the same organisation(s), for ensuring that there is always at least one IRIS User Admin/SPOR 

Super User acting on behalf of the organisation(s) they represent and that the rights of access for all their users 

are kept up to date. 

<If the User Admin/Super User has requested multiple roles linked to different organisations in the EMA Account 

Management Portal> List of Organisations for which the first <IRIS Industry User Admin/Parallel Distribution 

User Admin/SPOR Super User> needs to be affiliated. 

1.  Organisation Name 2.  Country 3.  Organisation ID 

4.  <Organisation A> 5.  United Kingdom 6.  ORG-1000XXXXX 

7.  <Organisation B> 8.  United Kingdom 9.  ORG-1000XXXXX 

10.  <Organisation C> 11.  Switzerland 12.  ORG-1000XXXXX 

Yours faithfully, 
 
[Signature of person currently authorised to sign on behalf of the Organisation to be selected in the EMA Account 
Management Portal] 

 
1Insert the IRIS Industry/Parallel Distribution designation User Admin role request number from the EMA Account Management 

Portal that was generated when submitting the IRIS Industry/Parallel Distribution User Admin role request. It can also be found 

in the “Track My Requests” tab on the EMA Account Management Portal homepage. 
*Mandatory. 

http://servicedesk.ema.europa.eu/jira/servicedesk/customer/portals
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VI. ANEXA 3 – INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE PENTRU AFFILIATION LETTER 
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