
Acest manual este disponibil online la adresa 

https://www.onvpv.ro/b2b/media/ManualB2B_PRODUCER.pdf 
Pentru ultima versiune, actualizata, va rugam sa accesati varianta online, disponibila dupa login, in 

partea dreapta, sub contul de producator. 

 

Navigare la pagina de start 
 

Introduceti in bara de URL a browserului dvs adresa aplicatiei ONVPV B2B:  

https://www.onvpv.ro/b2b/ 

 

 

 

Intrati in contul dvs de Producator, introducand adresa dvs de email si parola. 

 

Ecranul de start – Contul meu 
 

Acest ecran contine un sumar al informatiilor generale si specifice ale producatorului.  

In partea dreapta se regaseste contul producatorului, precum si codul de producator din 3 cifre, 

folosit de catre modulul de lotizare in alcatuirea codului fiecarui lot luat in evidenta. 

De asemenea, in sectiunea din partea stanga puteti regasi si legatura pentru descarcarea manualului 

de utilizare in format electronic, actualizat la zi.  

https://www.onvpv.ro/b2b/


 

 

 

Modificarea datelor generale ale producatorului 
 

Puteti accesa sectiunea care permite modificarea datelor generale din ecranul de start (Contul meu) 

sau din meniul  Informatii publice – Date generale. 

 

 

 

 



Informatiile pe care le puteti modifica sunt urmatoarele: 

Nume producator – denumirea societatii comerciale 

Numele cramei  - denumirea comerciala a cramei (daca este cazul) 

Email – adresa de email de contact asociata producatorului 

Adresa completa – adresa sediului producatorului (sau adresa cramei, dupa caz). Va fi folosita 

automat in documentele generate de aplicatie, de ex. in Certificatele de Comercializare emise pt 

producator 

Localitate – localitatea asociata adresei de mai sus 

Cod postal – Codul postal asociat adresei de mai sus 

Judet – Judetul asociat adresei de mai sus 

Telefon – telefon de contact al producatorului 

Fax – numar de fax (daca este cazul) 

Website – URL-ul site-ului producatorului, daca este cazul, in format http://www.producator.ro 

Codul de TVA: Codul de identificare fiscala a producatorului, fie ca este sau nu platitor de TVA (fara 

RO) 

Coordonate GPS: coordonatele GPS ale cramei sau sediului producatorului, in format zecimal, in 

formatul latitudine,logitudine (separate de virgula, fara spatiu). Ajuta la afisarea unei harti automate 

Google Maps, pozitionata pe aceste coordonate, de fiecare data cand este scanata o sticla 

apartinand respectivului producator 

Numele persoanei de contact – Persoana de contact de la producator 

Pozitia persoanei de contact – Pozitia persoanei de contact 

 

 

 

Modificarea informatiilor detaliate asociate producatorului 
 

 

Puteti accesa sectiunea care permite modificarea datelor generale din ecranul de start (Contul meu) 

sau din meniul  Informatii publice – Informatii detaliate producator. 

 



 

 

 

 

Informatiile care se pot introduce si/sau modfica din acest ecran sunt urmatoarele: 

 

Fondat – anul infiintarii cramei/podgoriei/societatii comerciale 

Suprafata cultivata – suprafata cultivata totala a producatorului, in hectare 

D.O.C. – lista denumirilor de origine controlata sub care produce vin (una sau mai multe denumiri 

DOC, separate de virgula, daca este cazul) 



Mesajul producatorului – informatie publica disponibila la fiecare scanare a unei sticle imbuteliate 

de catre producator. Poate fi un mesaj direct din partea proprietarului, vinificatorului, etc. Este 

optional. 

 

Oenoturism – informatii legate de posibilitatile de oenoturism oferite de producator (Drumul 

Vinului, cazare, informatii pentru grupuri, pachete, detalii contact pt programari) 

 

Descriere crama – descriere detaliata a producatorului/cramei/podgoriei. Informatie public 

disponibila la fiecare scanare a unei sticle imbuteliate de producator. Poate reprezenta un text 

despre istoricul producatorului, misiunea si valorile acestuia, traditie, etc. 

 

Detalii teren - descriere detaliata a terroir-ului. Informatie public disponibila la fiecare scanare a unei 

sticle imbuteliate de producator 

 

Logo – foarte important pentru prezentare, va aparea la fiecare scanare a unei sticle imbuteliate de 

producator. Selectati o imagine (JPG, PNG, GIF) cu logo-ul companiei, pe fundal alb de preferinta. 

Imaginea va fi automat transformata in JPG la dimensiunea de maxim 200x200 pixeli. 

 

Poze galerie – Se pot incarca pana la 10 imagini reprezentative pentru fiecare producator, imagini 

care vor alcatui o Galerie afisata la fiecare scanare sau afisare a datelor producatorului. Se 

recomanda fisiere JPG, PNG sau GIF reprezentative, imagini ale cramei, viei, imprejurimilor. 

 

 

Modificarea parolei contului si a detaliilor persoanei de contact 
 

Din partea dreapta accesati sectiunea Setari. 

 



 

 

Adresa de email asociata contului nu poate fi modificata, decat prin solicitare email catre ONVPV.  

In schimb, acest ecran permite setarea unei noi parole associate contului de producator, precum si 

schimbarea persoanei si a telefonului de contact.  

 

 

 

Afisarea seriilor de insemne alocate 
 

Din meniul Insemne – Insemne alocate, puteti accesa un raport al insemnelor alocate fiecarui 

producator de catre inspectoratul unde este arondat. 

 

Informatia este prezentata in format tabelar, afisand seria de inceput (ex. AA 0000100), seria de 

sfarsit (ex. AC 9999999), cantitatea rezultata si certificatul de comercializare in baza caruia s-au 

predat respectivele insemne. 



 

 

 

Raportarea utilizarii insemnelor 
 

Din meniul Insemne – Rapoarte utilizare insemne, puteti accesa sumarul raportarilor existente. 

 

 

Tabelul care afiseaza sumarul poate fi sortat si filtrat dupa seriile insemnelor, denumirea produsului, 

numar proces verbal, etc. 

 



Puteti adauga rapoarte de utilizare insemne in doua moduri: 

- Linie cu linie, accesand butonul Adauga insemne aplicate de Producatori 

- Din Excel, accesand butonul Adauga insemne aplicate de Producatori EXCEL 

 

 

Adaugarea unei raportari de utilizare insemne 
 

Accesati butonul Adauga insemne aplicate de Producatori pentru a accesa ecranul de adaugare de 

utilizare insemne. 

 

 

 

Detaliile care trebuie introduse pentru fiecare linie sunt urmatoarele: 

 

Certificatul de Comercializare – alegeti certificatul afferent prezentei imbutelieri din lista 

certificatelor de comecializare alocate producatorului 

 

Procesul verbal de predare / primire – Adaugati numarul procesului verbal prin care ati primit 

insemnele respective 

 

Lotul – foarte important, selectati lotul (conform cu codificarea ONVPV) din lista loturilor luate in 

evidenta si aprobate alocate fiecarui producator.  



Soi – soiul/soiurile de struguri 

Denumire produs – denumirea produsului 

An recolta – anul de recolta  

Tip vin  

Meniunea traditionala (DOC, etc) 

Numar de recipiente 

Capacitate recipient – capacitatea recipientului in litri (0.75, 1.00, etc) 

Total litri – rezulta din inmultirea numarului de recipiente cu capacitatea recipientului 

Aplicate - Numar de insemne applicate 

Deteriorate – Numar de insemne deteriorate 

Serie de la – Seria de inceput 

Numar de la – Numar pentru seria de inceput 

Serie pana la – Seria de sfarsit 

Numara pana la – Numar pentru seria de sfarsit 

Cantitate – se va completa automat 

 

 

 

Loturi 
 

1. Evidenta loturilor 
 

Accesati meniul  Loturi – Informatii detaliate loturi. 

 

Se va afisa o lista a tuturor loturilor alocate producatorului, atat cele luate in evidenta cat si cele 

obtinute prin cupaj sau prin vanzare-cumparare de la un alt producator. 

 



 

 

 

Pentru a adauga informatii detaliate despre fiecare lot care urmeaza sa fie imbuteliat, apasati pe 

butonul Editeaza (iconita ce reprezinta un creion) din dreptul fiecarui  lot. 

 

Veti accesa un ecran de informatii detaliate, ce va permite sa oferiti publicului mai multe informatii 

despre produsul care va ajunge pe piata si va fi eventual scanat prin codul QR.  

 

 



 

 

 

Informatiile care pot fi introduse sunt urmatoarele: 

 

Marca comerciala – numele sub care este prezentat la raft 

Descrierea produsului – descriere succinta a produsului, de ex. informatia care se regaseste pe 

eticheta spate 

Terrior – informatii detaliate despre terrior 

Detalii vinificatie – informatii despre procesul de vinificatie, vinificator, etc. Optional. 

Sugestii pentru degustare – succinta iterare a unor sugestii de degustare pentru produsul respectiv 

(de multe ori aceasta informatie se regaseste sip e eticheta spate) 

Medalii si distinctii obtinute: lista a premiilor, medaliilor si distinctiilor obtinute de produsul 

respectiv la expozitii si concursuri interne si internationale 

DOC – denumirea de origine controlata, daca este cazul 

Treapta de calitate – CMD, CT, CIB – pentru DOC-uri, daca este cazul 

IG – indicatia geografica, daca este cazul 

Eticheta fata – permita incarcarea unei imagini JPG, PNG sau GIF cu eticheta fata a produsului 

Eticheta spate – permita incarcarea unei imagini JPG, PNG sau GIF cu eticheta spate a produsului 

 

 

 



 

2. Adaugare lot cupajat 
 

Din loturile luate in evidenta si aprobate, producatorii pot genera coduri de loturi noi pentru 

cupajele pe care le fac in vederea imbutelierii. 

Aplicatia B2B – modulul Cupaje, permite crearea unor astfel de cupaje prin combinarea a pana la 5 

loturi existente, cu cantitatile in litri aferente fiecaruia. 

Se va genera automat un cod de lot nou, codificat dupa cum urmeaza:  

Litera C (de la Cupaj – loturile luate in evidenta de exemplu au litera L) 

Codul producatorului din 3 cifre (ex. 023) 

Lista de grupuri de cate 3 caractere ce reprezinta codificarea soiurilor de struguri principale din 

loturile care participa la cupaj) 

Anul recoltei (sau anul ce va fi afisat pe eticheta produsului cupajat, in cazul in care se vor combina 

loturi din ani diferiti) 

 

Ecranul permite alocarea unei denumiri de origine controlata (DOC) sau a unei Indicatii geografice 

(IG) lotului nou obtinut.  

Fiecare creare de astfel de cupaj va fi adusa in atentia inspectorului ONVPV alocat producatorului, 

pentru luarea in evidenta.  

 

La introducerea cantitatilor, veti fi restrictionati in a adauga cantitati mai mari decat cele luate in 

evidenta pentru fiecare lot si disponibile in acel moment.  

Daca in lista de loturi nu regasiti un lot care provine din stocuri si ani precedent, va rugam sa luati 

legatura cu inspectorul alocat producatorului pentru a confirma acel stoc si a vca adauga acel lot in 

aplicatie. 

 

Ecranul de cupajare are urmatoarele componente: 



 

 

 

 

3. Vanzare lot 
 

Modulul de instrainare lot permite producatorilor care nu imbuteliaza, sau celor care au surplus, sa 

instraineze partial sau total loturile luate in evidenta.  

 

Procesul se poate initia din aplicatia B2B, accesand sectiunea Loturi – Vanzare lot. Din acest modul 

se poate selecta lotul, cantitatea dorita pentru vanzare si producatorul catre care va ajunge acest lot.  

 



 

 

 

Aceasta actiune va rezulta in notificarea automata a inspectorului/inspectorilor ONVPV alocati 

producatorului sursa si destinatie. 

Inspectorul va lua legatura cu producatorii in cauza si in momentul in care va aproba respectiva 

cerere de vanzare, cantitatea va fi scazuta din stocul vanzatorului si va fi adaugata ca si un lot nou 

(codificat cu litera X) in contul cumparatorului. 

 

 


