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Preambul
Acest document descrie procesul de înregistrare nouă a unei companii în baza de date IPA.
Pentru actualizarea datelor unei companii deja înregistrate, vă rugăm să folosiţi MANUAL de
utilizare 2 : “Actualizare date companie deja înregistrată în IPA”.
Informaţiile din acest document vă vor ghida în tot procesul de înregistrare în IPA ca potenţial
furnizor şi vă vor ajuta să evitaţi eventualele probleme în completarea chestionarului de
înregistrare.

Câmpurile marcate cu o bară roşie sunt obligatorii şi trebuie completate. Numai după ce veţi
completa aceste câmpuri veţi putea merge mai departe.
Vă rugăm sa respectaţi instrucţiunile din acest document. În cazul în care întampinaţi o problemă
tehnică la înregistrare (ex: Butonul “Următorul” nu funcţionează, iconiţe lipsă),vă rugăm să
contactaţi: support.omv@synertrade.com
În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă suplimentară în privinţa procesului de înregistrare, vă
rugăm contactaţi: ipa.ssr-support@omv.com
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1. Procedura Generală
După ce veţi introduce datele solicitate în primul tab ”Companie şi Persoana de contact”,
persoana de contact desemnată va primi, pe e-mail, toate datele necesare accesarii sistemului.
Vă rugăm să completaţi datele solicitate şi în celelalte tab-uri. Cand apăsaţi “Finalizare” în ultimul
tab “Finalizare”, formularul dvs. de înregistare va fi trimis spre verificare. Responsabilul de
achiziţii din departamentul corespunzător, va fi informat în privinţa înregistrării şi este rugat să
evalueze şi să valideze compania dvs. în baza de date IPA.
Notă: În timpul finalizării şi validării de către responsabilul departamentului de achiziţii, nu veţi
putea salva nicio modificare în înregistarea dvs.
După ce compania a fost validată de către responsabilul departamentului de achiziţii,
Responsabilul Comercial desemnat va fi informat prin e-mail în privinţa acestui pas. Din acest
moment actualizarea datelor de înregistrare va fi posibilă.
Pentru mai multe informaţii privind acest proces, vă rugăm să utilizaţi MANUAL de utilizare 2:
“Actualizare date companie deja înregistrată în IPA”.
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2. Înregistare nouă
Link-ul de înregistrare se poate fi accesat via pagina principală a OMV sau via pagina principală a
OMV Petrom.
a. Pagina principală OMV www.omv.com
About OMV -> Purchasing -> Becoming an OMV supplier
Citiţi cu atenţie despre acordul de stocare şi folosire a datelor companiei dvs. în cadrul
grupului OMV/OMV Petrom şi Borealis. Dacă sunteţi de acord, vă rugăm apăsaţi link-ul
>

click to confirm terms&conditions and register as supplier for OMV
(ipa.omv.com)

b. Pagina principală OMV Petrom www.omvpetrom.com
Despre OMV Petrom -> Achiziţii –> Furnizori
Citiţi cu atenţie despre acordul de stocare şi folosire a datelor companiei dvs. în cadrul
grupului OMV/OMV Petrom şi Borealis. Dacă sunteţi de acord, vă rugăm apăsaţi link-ul
>

Click aici pentru acceptare termeni și condiții și întregistrare ca furnizor OMV
(ipa.omv.com)
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Pentru o nouă înregistrare, vă rugăm să faceți clic pe “Aplicaţi aici!”

Aplicația este disponibilă în limba engleză și română.
Pentru a comuta la limba română pentru click pe icon-ul de înregistrare
selectați “Română”.

“shimbare limbă” și

Pagina 7 of 22

Înregistrare în baza de date IPA – Manual de utilizare

3. O nouă înregistrare
3.1.

Tab-ul “COMPANIE ŞI PERSOANA DE CONTACT”

Vă rugăm să completaţi informaţiile solicitate despre companie, de asemenea, codul de TVA şi
numărul D&B DUNS asignat companiei dvs. Câmpurile marcate cu o bară roşie
şi trebuie completate.

sunt obligatorii

3.1.1. Codul de TVA
Vă rugăm să introduceţi întotdeauna codul de TVA fără spaţii (Ex: RO1111111). Acest câmp este
obligatoriu şi este utilizat pentru identificarea înregistrărilor duble.
În cazul în care este identificată o înregistrare cu acelaşi cod de TVA, va apare un mesaj de
eroare. În acest caz, pentru asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi ipa.ssrsupport@omv.com .
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3.1.2. Numărul D&B DUNS
Numărul D&B DUNS nu este un câmp obligatoriu, dar pentru o posibilă relaţie de afaceri
viitoare este foarte important să aveţi această informaţie.
Numărul D&B DUNS va fi furnizat numai o data per companie. Din acest motiv acest număr este
unic şi identifică o companie oriunde în lume.
În cazul în care compania dvs nu are un număr D&B DUNS, puteţi folosi link-ul din chestionar
pentru a obţine unul GRATIS.
3.1.3. INFORMAŢII PERSONALE

Vă rugăm să completaţi în secţiunea “INFORMAŢII PERSONALE” datele de contact ale
persoanei responsabile pentru această înregistrare. Pentru toate comunicările viitoare legate de
această înregistrare va fi folosită adresa de e-mail menţionată aici. Câmpurile marcate cu o bară
roşie sunt obligatorii şi trebuie completate.
Dacă doriţi să adăugaţi mai multe persoane de contact vă rugăm să accesaţi capitolul Tab-ul
“CONTACT FURNIZOR”.
Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
Notă: dacă nu utilizaţi Internet Explorer ca browser principal (când folosiţi de ex: Firefox or
Mozilla), este posibil să aveţi probleme cu butonul “URMĂTORUL”. În aceste cazuri vă rugăm
folosiţi Internet Explorer ca browser şi să incercaţi din nou.
Dacă în continuare aveţi probleme, pentru asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi ipa.ssrsupport@omv.com. Vă rugăm atasaţi o captura de ecran şi informaţii privind browserul utilizat şi
versiunea acestuia.
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3.2.

Tab-ul “INFORMAŢII DETALIATE”

Vă rugăm să completaţi în tab-ul “INFORMAŢII DETALIATE” mai multe detalii privind profilul
companiei dvs., cifra dvs. de afaceri şi alte informaţii suplimentare. Câmpurile marcate cu o bară
roşie sunt obligatorii şi trebuie completate.

Introduceţi cifra dvs de afaceri şi numărul de angajaţi fără a folosi zecimale şi separatoare
pentru mii între ele. (1000 în loc de 1.000,00 sau 1,000). În caz contrar datele nu vor fi corect
înregistrate în IPA.
Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.3.

Tab-ul “REFERINŢE”

Vă rugăm prezentaţi referinţele dvs. cu alte companii cu care aţi lucrat în domeniile menţionate.

Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.4.

Tab-ul “GRUP DE MATERIALE FURNIZOR”

Vă rugăm să selectaţi din structura noastră de categorii serviciile şi/sau bunurile pe care
doriţi să ni le prestaţi şi/sau furnizaţi. O listă completă a categoriilor disponibile găsiţi în “Linkuri şi Descărcări” din pagina iniţiala IPA (vezi, de asemenea, capitolul “Înregistrare Nouă”).

Vă rugăm să selectaţi întâi “Subunitate” (OMV sau Borealis).
Folosind funcţia de “Cautare” puteţi căuta un anume grup de material în structură.
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Grupele de Materiale găsite vor fi marcate cu roşu.

Selectaţi grupele de materiale corespunzatoare bifând căsuţa alăturată grupului. Selecţia dvs. va
fi vizibilă în câmpul de informaţii din partea dreaptă a paginii.
Alternativ puteţi naviga în structura de categorii pentru “Subunitate” selectată.
Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.5.

Tab-ul “ALOCARE ŢARĂ”

Momentan nu sunteţi alocat niciunei ţări. Vă rugăm să selectaţi ţările unde doriţi să furnizaţi bunuri
şi/sau să prestaţi servicii. Vă rugăm să reţineţi că fiecare entitate juridică / unitate de afacere
(OMV/Petrom şi Borealis) este prezentă în diverse ţări. De aceea selecţia trebuie realizată pe
fiecare entitate juridică / unitate de afaceri.
Notă: Petrom este inclusă în lista ţărilor OMV şi nu este denumită separat.
Folosind lista derulantă “Subunitate” puteţi comuta între entitătile juridice / unităţile de afacere şi
listele lor de ţări astfel încat să selectaţi ţările în care doriţi să livraţi bunurile / prestaţi serviciile.
Selectaţi ţările bifând căsuţa alăturată ţării. Selecţia dvs. va fi vizibilă în câmpul de informaţii din
partea dreaptă a paginii.

Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.6.

Tab-ul “ALOCARE ŢARĂ ŞI CATEGORIE”

Vă rugăm revizuiţi selecţia dvs pentru alocare categorie şi ţară pentru fiecare “Subunitate” (OMV
sau Borealis).

Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
Notă: În funcţie de rezoluţia ecranului dvs. şi numărul de ţări selectate va trebui să navigaţi spre
partea dreaptă a ecranului pentru a găsi butonul “URMĂTORUL”.
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3.7.

Tab-ul “PARTENERIAT AFACERI”

Vă rugăm să indicaţi relaţia dvs. de afaceri cu OMV, OMV Petrom şi/sau Borealis, cu care aţi
colaborat deja ca Furnizor sau Client.
Pentru a adăuga o nouă linie apăsaţi "NOU".

Folosind lista derulantă din coloana "CATEGORIA DE AFACERE" puteţi selecta una din opţiunile
OMV, Petrom sau Borealis.
Câmpurile ce trebuie completate în mod obligatoriu sunt marcate cu o bară roşie .
Continuaţi bifând căsuţele "FURNIZOR" şi/sau "CLIENT". Finalizaţi fiecare linie cu "Salvează"
din pictograma “Deschideţi”.
Pentru a adăuga o nouă linie apăsaţi iarasi "NOU" si continuati aşa cum este descris mai sus.
Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.8.

Tab-ul “SITURI DE FABRICARE”

Vă rugăm să precizaţi localizarea capacităţilor dvs. de producţie şi/sau sucursalele dvs.
Pentru a introduce o nouă linie apasăţi "NOU". Câmpurile marcate cu o bară roşie sunt
obligatorii şi trebuie completate.
Introduceţi datele solicitate. Folosind lista derulantă din coloana "TIP" puteţi selecta între
"Localizare capacitate de producţie" şi "Sucursale".

Introduceţi de asemenea “NUME COMPANIE”, informaţiile cu privire la “ADRESA”, “COD
POŞTAL”, “ORAŞ” şi alegeţi “ŢARA” din lista derulantă. Finalizaţi fiecare linie cu "Salvează" şi
apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.9.

Tab-ul “CONTACT FURNIZOR”

Aici puteţi adăuga mai multe contacte ale companiei dvs. Pe una dintre linii sunt copiate datele de
contact din “INFORMAŢII PERSONALE”, pe care le-aţi introdus la început. Acest contact este
foarte important, deoarece este utilizat pentru toate mesajele privind înregistrarea companiei dvs.
Apăsaţi "CONTACT NOU" pentru a adăuga mai multe contacte ale companiei dvs şi introduceţi
informaţiile solicitate. Câmpurile marcate cu o bară roşie sunt obligatorii şi trebuie completate.

Finalizaţi fiecare linie apăsând "Salvează" şi apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.10.

Tab-ul “CERTIFICATE PENTRU COMPANIE”

Dacă compania dvs. are implementate sisteme de management a calitătii ca de ex: ISO 9001 sau
certificate de siguranţă şi / sau de management al mediului, de ex: SCC sau ISO 14401, vă rugăm
să încărcaţi o copie a acestor Certificate. Câmpurile marcate cu o bară roşie
trebuie completate.

sunt obligatorii şi

Pentru a introduce un certificat vă rugăm să apăsaţi "NOU" şi să inseraţi toate detaliile relevante.

Tipul de certificate se alege din lista derulantă de la coloana “NUME CERTIFICAT”.
Vă rugăm să retineţi că pentru fiecare certificat trebuie încărcate documentele relevante. Acest
lucru
poate
fi
realizat
apăsând
pictograma
”+
Selecţie”
din
coloana
"DOCUMENTE/COMENTARII".
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În cazul în care folosiţi “Altele”vă rugăm să indicaţi numele certificatului în linia “Nume
alternativ”
Vă rugăm să corectaţi data de valabilitate pentru fiecare certificat în coloana”Valabil până”.
Sistemul arată întotdeauna data efectiva plus 24 de luni. Pentru a asigura funcţionarea corecta a
funcţiei de “Memento” este foarte important să introduceţi data corectă de valabilitate.
Vă rugăm să verificaţi adresa de e-mail în coloana “Adresele de email ale responsabililor”
pentru a avea menţionată persoana de contact în cazul în care au expirat certificatele.
Apăsaţi “Încărcare document” pentru a continua.

Alegeţi tip document”Fişier” în coloana “TIPUL”.
În cazul utilizarii unui document tip “Fişier” apăsaţi pe butonul “Browse” şi selectaţi documentul
din calculatorul dumneavoastră. La final apăsaţi ”Finalizare” pentru a încărca documentul. Pentru
a vă întoarce în fereastra “Lista documente” apăsaţi “Înapoi la lista prezentare”.

După ce aţi apăsat “Finalizare” documentele încărcate vor apare în “Listă documente”. Pentru a
încărca şi alte documente apăsaţi încă o data pe ” Încărcare document” urmând paşii de mai
sus.

Apăsaţi ‘’Salvează” şi apoi ’’URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.11.

Tab-ul “DOCUMENTE”

Aici pot fi încărcate mai multe informaţii, cum ar fi prezentări ale entităţii juridice.
Inseraţi documentele apăsând "NOU" şi încărcati fişierele respective.

Alegeţi tip document ”Fişier” în coloana “TIPUL”.

În cazul utilizării unui document tip “Fişier” apăsaţi pe butonul “Browse” şi selectaţi documentul din
calculatorul dumneavoastră. La final apăsaţi ”FINALIZARE” pentru a încărca documentul.
În cazul utilizării unui document tip ”Text” introduceţi o denumire în coloana “Numele documentului/linkului” şi o descriere în coloana “Conţinut”.
În cazul utilizării unui document tip “Hyperlink” introduceţi o denumire în coloana “Numele
documentului/link-ului” şi introduceţi adresa corectă de Internet în coloana “Conţinut”.
La final apăsaţi butonul “Finalizare” pentru a încărca documentul sau finaliza aceasta etapa şi reveniţi la
tab-ul “Documente”. Conţinutul este afişat.

Apăsaţi “URMĂTORUL” pentru a merge mai departe.
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3.12.

Tab-ul “FINALIZARE”

Trebuie să finalizaţi înregistrarea companiei şi să o transmiteţi departamentului de achiziţii
responsabil.
Puteţi adăuga un comentariu de final în câmpul de mai jos. Vă rugăm să salvaţi înregistrarea
comentariului cu “SALVARE” înainte să apăsaţi pe ”FINALIZARE”.
Trimiteţi înregistrarea companiei apăsand pe ”FINALIZARE”.
Notă: Numai după ce aţi apăsat “FINALIZARE” înregistrarea este transmisă la OMV/OMV
Petrom şi/sau Borealis şi poate fi preluată de departamentul de achiziţii responsabil.

După finalizare veţi primi o notificare pe e-mail despre reuşita întregistrării în IPA.

Pentru a vă reîntoarce în fereastra iniţiala apăsaţi ”Mergeţi la pagina de logare”
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