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APLICABILITATE 
1. Prezentele Condiții Generale se aplică tuturor achizițiilor de bunuri 

efectuate de Nefab Packaging Romania SRL și/sau de oricare 
dintre afiliații săi ("Cumpărătorul") de la furnizorii săi 
("Vânzătorul"). Abaterile de la prezentele Condiții Generale nu se 
aplică decât dacă sunt convenite în mod expres în scris de către 
reprezentantul autorizat al Cumpărătorului. 

2. Este recunoscut faptul că orice afiliat al Nefab Packaging Romania 
poate achiziționa bunuri de la Vânzător în aceleași termene și 
condiții ca cele menționate aici. Nefab Packaging Romania nu își 
asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru niciunul dintre 
afiliații săi.  

3. Comanda (așa cum este definită mai jos), prezentele Condiții 
Generale, orice specificație scrisă convenită sau orice alt acord, 
promisiuni sau angajamente făcute în scris de Cumpărător sub 
orice formă vor constitui acordul integral în legătură cu 
achiziționarea de bunuri de către Cumpărător de la Vânzător 
("Contractul"). Cumpărătorul nu va fi obligat să respecte alți 
termeni și condiții decât cele stabilite în Contract. 

COMENZI 
4. Un Contract obligatoriu se consideră încheiat la confirmarea de 

către Vânzător a unei comenzi de cumpărare de la Cumpărător 
("Comanda") sau, dacă nu a fost emisă nicio confirmare, la 
expirarea a cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Comenzii de 
către Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu dorește să fie obligat 
de Comandă sau dacă dorește să includă orice alte condiții sau să 
modifice prețul, cantitatea sau orice altceva conținut în Comandă, 
trebuie să informeze în mod clar Cumpărătorul că Comanda este 
refuzată și, de asemenea, să precizeze motivele. Abaterile făcute 
sub forma unei "confirmări" care nu corespund Comenzii nu sunt 
valabile. Cumpărătorul nu va fi obligat de nimic din ceea ce conține 
confirmarea comenzii făcută de Vânzător dacă se abate de la 
conținutul Comenzii, cu excepția cazului în care Cumpărătorul 
emite o confirmare scrisa a acestuia către Vânzător.  

5. Cumpărătorul poate modifica sau anula o Comandă în 
întregime sau parțial.  

6. Nicio previziune, furnizată de Cumpărător, nu va fi 
considerată obligatorie sau interpretată ca un angajament de 
a cumpăra astfel de cantități de bunuri de la Vânzător. 

LIVRARE 
7. În cazul în care s-a convenit asupra unui termen comercial, 

acesta se interpretează în conformitate cu INCOTERMS în 
vigoare la încheierea Contractului. Dacă nu se convine în mod 
expres niciun termen comercial, livrarea va fi locația 
Cumpărătorului DAP (definită INCOTERMS 2020, cu 
modificările ulterioare). 

8. Toate bunurile vor fi livrate cel târziu la data indicată în 
Comandă. Vânzătorul este conștient de faptul că 
Cumpărătorul poate suferi daune ca urmare a livrării cu 
întârziere, chiar dacă întârzierea este atribuibilă doar unei 
părți a bunurilor.  

9. În cazul în care Vânzătorul constată că nu va putea respecta 
data de livrare convenită, va notifica imediat Cumpărătorul în 
scris, precizând cauza întârzierii și indicând data la care se 
așteaptă să poată livra.  

10. În cazul în care o livrare sau o livrare parțială va fi amânată, 
Cumpărătorul va avea dreptul de a cere ca Vânzătorul își 
îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, sau, în cazul 
în care întârzierea nu este nesemnificativă pentru 
Cumpărător, de a anula Contractul, la notificarea scrisă a 
acestuia către Vânzător.  

11. În plus, Cumpărătorul are dreptul la daune-interese în valoare 
de 5% din valoarea bunurilor întârziate pentru fiecare zi 
lucrătoare începută de întârziere calculată de la data 
convenită a livrării până la data livrării efective. Cumpărătorul 
are dreptul de a compensa daunele lichidate contra facturilor 

Vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul la compensații 
suplimentare pentru costul, pierderea și daunele pe care le 
suferă din cauza întârzierii bunurilor, în măsura în care aceste 
costuri, pierderi sau daune depășesc daunele lichidate. 

PREȚ 
12. Dacă în Contract nu este menționat niciun preț, Vânzătorul va 

factura Cumpărătorului în funcție de cel mai mic preț de piață 
la momentul Comenzii. Toate prețurile sunt fără TVA. 
Cumpărătorul va plăti TVA și taxe vamale aplicabile. 
Vânzătorul va plăti toate celelalte impozite, taxe și alte taxe și 
obligații de orice natură. Cumpărătorul nu va accepta nicio 
taxă sau costuri pentru ambalare, cu excepția cazului în care 
a fost convenit în scris. 

PLATĂ 
13. Vânzătorul nu poate emite o factură înainte de livrarea 

bunurilor către Cumpărător.  

14. Condiții de plată: 60 de zile net de la data la care 
Cumpărătorul a primit o factură corectă conform instrucțiunilor 
Cumpărătorului. Facturile indică numărul Comenzii 
Cumpărătorului sau altă trimitere clară la Contract. 

AMBALARE ȘI ETICHETARE 
15. Ambalarea și ambalajul trebuie să fie în conformitate cu 

instrucțiunile specifice ale Cumpărătorului. Dacă 
Cumpărătorul nu a dat instrucțiuni specifice, ambalajul și 
ambalarea trebuie să ofere protecția necesară pentru a 
preveni deteriorarea sau avarierea mărfurilor în timpul 
transportului. Toate bunurile vor fi identificate cu numere de 
piesă și de comandă sau cu alte trimiteri clare la Contract. 
Materialul de ambalare trebuie să fie în conformitate cu 
reglementările de mediu, inclusiv, dar nu limitat la lista de 
materiale interzise și restricționate 
(https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-
site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf .)  

Toate mărfurile trebuie identificate cu o etichetă care include: 

a. Comanda de Achiziție Nefab; 

b. Nota de Livrare a Furnizorului; 

c. Numărul Articolului Nefab; 

d. Numărul Articolului Furnizorului; și 

e. Cantitatea mărfurilor pe palet/pachet. 

GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE PENTRU DEFECTE 
16. Vânzătorul garantează și oferă garanții că mărfurile vor fi în 

conformitate cu specificațiile și (i) vor performa și vor fi în 
conformitate cu condițiile stabilite în Contract; (ii) vor fi 
suficiente și adecvate pentru scopurile avute în vedere; (iii) 
vor respecta cerințele stabilite în legea în vigoare, 
reglementările și standardele comerciale; și (iv) vor fi fără 
defecte, deficiențe și neregularități în producție, proiectare, 
materiale și manoperă. Mărfurile care nu sunt conforme cu 
cele de mai sus sunt considerate defecte.  

17. Cumpărătorul va efectua o inspecție generală a mărfurilor într-
un termen rezonabil după livrare, dar are dreptul să notifice 
Vânzătorului orice defecte individuale așa cum apar 
Cumpărătorului, ceea ce înseamnă că în fiecare livrare pot 
apărea defecte individuale la momente și ocazii diferite și că 
Cumpărătorul poate notifica aceste defecte individuale așa 
cum apar Cumpărătorului.  

După primirea unei astfel de notificări, Vânzătorul, la alegerea 
Cumpărătorului:  

a) va repara sau înlocui mărfurile găsite a fi defecte cât mai 
curând posibil după notificare;  

b) va rambursa Cumpărătorului toate remunerațiile plătite în 
legătură cu aceste bunuri; sau 

https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
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c) va rezilia Comanda sau Contractul dacă defectul nu este 
nesemnificativ. 

În plus, Cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru costul, 
pierderea și daunele pe care le suferă din cauza defectelor 
bunurilor. 

18. Bunurile returnate conform clauzei 17 vor fi livrate 
Vânzătorului pe cheltuiala și riscul Vânzătorului. 

19. Plata bunurilor achiziționate nu va fi considerată acceptare a 
bunurilor de către Cumpărător și nu va afecta niciunul dintre 
drepturile Cumpărătorului în temeiul clauzelor 17-18. 

20. Vânzătorul se va asigura că subcontractanții săi, dacă există, 
acționează în conformitate cu Contractul în toate privințele, iar 
Vânzătorul va rămâne pe deplin răspunzător pentru obligațiile 
și obligațiile fiecărui subcontractant ca și pentru propriile sale 
obligații. 

21. Garanțiile și ofertele de garanții ale Vânzătorului, așa cum se 
menționează în clauza 16, vor fi în vigoare timp de douăzeci 
și patru (24) de luni de la data livrării bunurilor. Atunci când 
mărfurile defecte au fost remediate sau înlocuite, Vânzătorul 
este răspunzător pentru defectele acestor bunuri în aceleași 
termeni și condiții ca cele aplicabile mărfurilor originale și 
timpului stabilit în această clauză calculat de la data remedierii 
sau înlocuirii. 

RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE 
22. În cazul în care bunurile achiziționate au un defect care 

provoacă daune persoanelor sau altor bunuri decât bunurile 
achiziționate, Vânzătorul va despăgubi și va exonera 
Cumpărătorul de răspundere pentru orice costuri, pierderi sau 
cheltuieli legate de astfel de daune, inclusiv taxele legale.  

ASIGURARE 
23. Vânzătorul va menține răspunderea adecvată, inclusiv, dar 

fără a se limita la răspunderea pentru produse, asigurarea, 
acoperind creanțe până la maximum 5 milioane de EURO pe 
creanță. 

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRI 
24. Vânzătorul va fi responsabil pentru orice încălcare pe care 

bunurile o pot constitui în privința oricărui drept de proprietate 
intelectuală al unei terțe părți și se angajează să 
despăgubească și să exonereze Cumpărătorul pentru orice 
costuri, pierderi sau cheltuieli legate de o astfel de încălcare. 

MOTIV DE SCUTIRE (FORȚĂ MAJORĂ) 
25. Următoarele împrejurări constituie motiv de scutire dacă 

acestea împiedică executarea Contractului sau fac realizarea 
lui nejustificat de costisitoare și nu au putut fi prevăzute în mod 
rezonabil; litigiile de muncă și alte circumstanțe dincolo de 
controlul părților, cum ar fi incendiu, război, mobilizare sau 
apel militar asemănător, rechiziție, confiscare, restricții 
comerciale și valutare, insurecție și agitație civilă, lipsa de 
transport, lipsa generală de materiale, restricții în alimentarea 
cu energie și defecte sau întârzieri în livrările de la sub-
contractori cauzate de orice astfel de circumstanțe prevăzute 
în această clauză. Partea care dorește să solicite măsuri de 
scutire în temeiul prezentei clauze informează fără întârziere 
cealaltă parte în scris cu privire la intervenție și la încetarea 
acestei circumstanțe. 

26. Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentelor Condiții 
Generale, oricare dintre părți are dreptul să rezilieze 
Contractul printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, în 
cazul în care executarea Contractului este întârziată cu mai 
mult de trei luni din cauza oricăror motive de scutire descrise 
în clauza 25. 

 

 

REZILIEREA 

27. Oricare dintre părți poate în orice moment să rezilieze 
Comanda sau Contractele, cu efect imediat și fără 
compensații pentru cealaltă parte dacă: 

a) cealaltă parte adoptă o rezoluție, sau orice instanță emite 
un ordin, că cealaltă parte va fi lichidată sau în cazul în 
care se numește un mandatar de faliment, insolvență, 
lichidator, receptor, sau administrator în numele unui 
creditor sau în cazul în care apar circumstanțe care ar 
îndreptăți instanța sau un creditor să facă o comandă de 
lichidare, sau 

b) cealaltă parte a încălcat în mod semnificativ Contractul. 

 
ATRIBUIRE 
28. Vânzătorul nu poate cesiona un Contract sau drepturile și 

obligațiile din prezentul Contract fără acordul prealabil scris al 
Cumpărătorului. 

CONFIDENȚIALITATE 
29. Vânzătorul se obligă să păstreze confidențialitatea oricăror 

informații referitoare la relația de afaceri cu Cumpărătorul și 
se va abține de la utilizarea numelui Cumpărătorului în 
comercializare sau în alt mod. Orice desene sau orice altă 
documentație furnizată Vânzătorului va fi proprietatea 
exclusivă a Cumpărătorului, iar Vânzătorul se angajează să 
nu transmită astfel de informații niciunei terțe părți sau să 
utilizeze informațiile conținute în astfel de documente în orice 
alt scop decât îndeplinirea corespunzătoare a Contractului. 

CODUL DE CONDUITĂ  
30. Codul de Conduită al Cumpărătorului este disponibil la 

https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/ 
Vânzătorul recunoaște Codul de Conduită al Cumpărătorului 
și se angajează să respecte Codul de Conduită aplicabil din 
când în când, precum și să încorporeze regulile acestuia în 
afacerea sa. Vânzătorul se asigură că subcontractanții săi, 
dacă există, acționează în conformitate cu Codul de Conduită. 
Vânzătorul, la cererea Cumpărătorului, va demonstra 
respectarea Codului de Conduită. În cazul încălcării sau 
nerespectării de către Vânzător a Codului de Conduita, 
Cumpărătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul imediat 
și fără nici un cost sau altă compensație către Vânzător, prin 
notificarea scrisă a Vânzătorului.  

LITIGII, LEGEA APLICABILĂ 
31. Orice litigiu, controversă sau revendicare care decurge din 

sau în legătură cu prezentele Condiții Generale și orice 
Contract sau încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestora vor 
fi soluționate definitiv prin arbitraj, în conformitate cu Regulile 
de Arbitraj agreate de comun acord. Limba care va fi utilizată 
în cadrul procedurii arbitrale este romana sau engleza. 

32. Dreptul material roman se aplică pentru prezentele Condiții 
generale și Contracte, precum și pentru orice litigii legate de 
acestea.  

NOTIFICARE 
33. Orice notificare cerută sau permisă de oricare dintre părți în 

baza Contractului se va face în scris în limba engleză și poate 
fi trimisă prin scrisoare recomandată prin poștă aeriană, prin 
e-mail sau prin livrare personală. Notificările se trimit sau se 
transmit reprezentantului desemnat al celeilalte părți. 

 

 

RESPECTAREA LEGILOR ȘI REGLEMENTĂRILOR 
DE MEDIU  

 
(SE APLICĂ VÂNZĂTORILOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI 
SUBCONTRACTATE ÎN UNITĂȚILE CUMPĂRĂTORULUI SAU 
ÎN NUMELE CUMPĂRĂTORULUI)  

https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/


NEFAB CONDIȚII GENERALE DE CUMPĂRARE ("CONDIȚII GENERALE”) 
Valabile de la 10-11-2020 

Data: 10 Noiembrie 2020 |     3  (3)    

  

 
34. Furnizorul este obligat să implementeze și să respecte 

temporar toate legile și reglementările de mediu aplicabile 
asociate cu desfășurarea activităților legate de gestionarea 
deșeurilor, emisiile în aer, zgomotul sau scurgerile, solicitând 
conformitatea în orice lucrare efectuată asupra unităților 
Cumpărătorului sau ale clienților săi 

 
SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 
  
(SE APLICĂ VÂNZĂTORILOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI 
SUBCONTRACTATE ÎN UNITĂȚILE CUMPĂRĂTORULUI SAU 
ÎN NUMELE CUMPĂRĂTORULUI )  
 
35. Vânzătorul furnizează personal de securitate și elemente de 

siguranță pentru efectuarea lucrărilor relevante.  

36. Vânzătorul va obține permisiunile corespunzătoare pentru 
intrarea în zonele de lucru și unitățile relevante ale 
Cumpărătorului de la persoana responsabilă la unitate, fără a 
cărei aprobare Vânzătorul nu va iniția nici o lucrare. De 
asemenea, Vânzătorul va respecta în orice moment în 
totalitate instrucțiunile date.  

 
37. Înainte de începerea oricărei lucrări și zilnic, Vânzătorul va 

prezenta persoanei responsabile a Cumpărătorului la unitate 
o listă nominală a personalului care va intra în unitate pentru 
sau în numele Vânzătorului pentru executarea lucrărilor în 
baza unui contract. Dacă lucrătorii nu se schimbă în timpul 
contractului, prezentarea inițială a acestor informații este 
considerată suficientă.  

38. În cazul în care Vânzătorul solicită serviciile unei terțe 
societăți pentru a dezvolta lucrări în baza contractului, 
Vânzătorul va informa și va obține aprobarea prealabilă din 
partea Cumpărătorului, iar Vânzătorul va stabili ulterior 
coordonarea corespunzătoare. Vânzătorul va fi pe deplin 
răspunzător și responsabil pentru orice lucrare sau acțiune a 
unei astfel de societăți terțe și a personalului acesteia și va 
aplica în legătură cu societatea terță instrucțiunile, 
standardele și procedurile de lucru, legile, reglementările și 
prevederile contractuale aplicabile periodic.  

39. Vânzătorul va asigura și se va asigura că angajații și 
reprezentanții săi respectă în orice moment toate 
instrucțiunile, standardele și procedurile de lucru obligatorii 
care trebuie aplicate la unitățile Cumpărătorului sau al 
clienților săi, precum și legile, reglementările și prevederile 
contractuale aplicabile periodic.  
 

40. În mod expres, "Vânzătorul" declară că are cunoștință despre 
Normele legale și Instrucțiunile de aplicare privind Sănătatea 
și Securitatea în Muncă. 

 
DECLARAȚII ȘI RAPOARTE JURIDICE ȘI DE ALTĂ 
CALITATE  
 
41. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului orice și toate  

declarațiile și rapoartele necesare în conformitate cu legile și 
reglementările aplicabile legate de o Comandă sau Contract, 
cum ar fi licența, autorizațiile sau declarațiile de conformitate. 
Documentele menționate vor fi considerate obligatorii pentru 
facturarea produselor și serviciilor furnizate în baza unei 
Comenzi sau a unui Contract.  
 

42. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului toate documentele 
referitoare la caracteristicile tehnice ale produselor si 
serviciilor furnizate în baza unei Comenzi sau a unui Contract, 
inclusiv, dar fără a se limita la cele referitoare la calitatea și 
conformitatea conform unei Comenzi sau a unui Contract. 
  

AUDITURI  
 

43. Cumpărătorul este autorizat să efectueze audituri ale unităților 
Vânzătorului și/sau ale proceselor de producție pentru a 
verifica dacă produsele și serviciile furnizate în baza unei 
Comenzi sau a unui Contract respectă cerințele de calitate 
convenite și prevederile Contractului. Vânzătorul poate 
solicita de la Cumpărător informații despre rezultatele 
auditului și are dreptul să prezinte dovezi împotriva unor 
eventuale neconformități. Vânzătorul va stabili acțiuni 
corective și preventive adecvate pentru a corecta orice 
defecte constatate care ar putea conduce la abateri ale 
calității produsului sau serviciului furnizat.  
 

PROTECȚIA DATELOR 
  
44. Datele care fac obiectul legii privind protecția datelor furnizate 

de Cumpărător vor fi prelucrate de către Vânzător pentru a 
gestiona relația de afaceri existentă între Cumpărător și 
Vânzător, pentru a furniza produsele si serviciile în baza unei 
Comenzi sau a unui Contract. Datele vor fi considerate 
confidențiale și utilizate numai de către Vânzător. Datele cu 
caracter personal partajate de Cumpărător vor rămâne 
proprietatea Cumpărătorului, iar Vânzătorul rămâne singurul 
responsabil pentru faptul că are dreptul de a prelucra datele 
așa cum sunt stabilite în prezentul document.  

45. Vânzătorul va prelucra datele numai în conformitate cu 
legislația aplicabilă. La cererea scrisă Vânzătorul va corecta 
orice date care sunt incorecte, incomplete sau înșelătoare. De 
asemenea, Vânzătorul va oferi, o dată pe an și gratuit, la 
cerere scrisă, informații despre datele cu caracter personal 
care sunt prelucrate despre societatea sau persoana 
înregistrată solicitantă.  

46. În cazul în care Vânzătorul, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, este considerat ca Procesator de date cu caracter 
personal în numele Cumpărătorului, Vânzătorul se angajează 
să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
proteja datele, în conformitate cu legislația aplicabilă, și să 
proceseze datele numai în conformitate cu instrucțiunile 
Cumpărătorului.  

47. În conformitate cu dispozițiile Articolului 13 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, datele furnizate de "Vânzător" vor fi procesate 
de NEFAB, cu adresa Calea Aviatorilor nr.4, Ghiroda, Timis, 
Romania în scopul de a gestiona în mod corespunzător 
relațiile comerciale  existente între părți. Datele cu caracter 
personal vor fi păstrate atâta timp cât se menține baza care 
legitimează relația care leagă părțile și, odată stinsă, vor fi 
păstrate pentru termenele prevăzute de lege. Datele nu vor fi 
transferate către terțe părți fără consimțământul prealabil, cu 
excepția obligației legale sau a comunicării necesare pentru 
respectarea relației. "Vânzătorul" își poate exercita drepturile 
de acces, rectificare, ștergere, limitare a portabilității datelor 
sau opoziție contactându-ne prin e-mail privacy@nefab.com. 
Dacă doriți informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați 
prin e-mail privacy@nefab.com.  

 

Pentru mai multe informații, consultați "Informații către 
Partenerii de Afaceri". 

 

 

https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/gdpr/nefab-info-to-business-partners.pdf
https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/gdpr/nefab-info-to-business-partners.pdf
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