
CONTRACT DE FRANCIZĂ 2011 
MARCA VESTIMENTARA „MATHILDE” 
PROPRIETAR-FRANCIZOR :SC INEX STYLE SRL BRASOV 

 
Nr. .................. Data ............................... 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1.1. S.C. INEX STYLE S.R.L., cu sediul social în (localitatea) BRASOV, str. MIRCEA CEL BATRAN nr. 49, 

judeţul BRASOV, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului BRASOV sub nr. J08/1820 din 2004, cod 
fiscal nr. RO 16651471, având contul .............................................................., deschis la ....................., 
existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ROMAN reprezentată de .........................., cu funcţia de 
.................., în calitate de francizor, şi 

1.2. S.C. ......................................S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ................................, str. 
.................................. nr. ...................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., 
judeţ/sector ...................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................., sub nr. 
....................................... din ........, cod fiscal nr. ...................................., având contul IBAN 
.................................................................., deschis la ........................................, existând şi funcţionând 
potrivit legislaţiei statului ROMAN reprezentată de ...................................., cu funcţia de 
..............................................., în calitate de beneficiar, 

 au convenit să încheie prezentul contract de FRANCIZARE, în următoarele condiţii: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Francizorul se angajează, prin prezentul contract, să pună la dispoziţia beneficiarului marca de fabrică 

„MATHILDE” – Certificat de Inregistrare a marcii nr. 87261 eliberat de OSIM la 2007 in temeiul Legii nr. 
84/1998 -  pentru comercializarea/distribuirea produselor prevăzute în anexa la prezentul contract, sub 
numele său, controlând în permanenţă această activitate, prin intermediul magazinului pe care l-a deschis 
în teritoriu. 

2.2. Beneficiarul se obligă să comercializeze in untatea/spatiul/magazinul ........... ....din cadrul............................, 
avand adresa.......................................... produsele prevăzute în anexa la prezentul contract sub numele şi 
în conformitate cu practica de afaceri a francizorului, fiind necesar sa depuna toate eforturile in acest sens 
si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu produsele francizorului. 

 
III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Contractul se încheie pe o durată de min. 5 ani, începând cu data de .................... până la data de 

...................... . 
3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act 

adiţional, semnat de ambele părţi. 
 
IV. PREŢUL CONTRACTULUI 
4.1. Preţurile de distribuţie pentru produse şi/sau de servicii sunt cele înscrise în anexele care insotesc fiecare 

documentatie de livrare.. 
4.2 Preţurile de vanzare catre clientii finali ai Beneficiarului nu pot fi modificate decat cu acordul scris al 

Francizorului.  
 
V. MODALITĂŢILE DE PLATĂ. REDEVENŢA, TAXA DE INTRARE IN FRANCIZA 
5.1. Beneficiarul se obligă să achite francizorului preţul produselor şi/sau serviciilor astfel: 

a) - prima comanda se plateste inainte de livrare, pe baza comenzii ferme a Beneficiarului  si a ofertei 
finale a Francizorului; 

b)   - datele efectuării plăţii: in 21 zile calendaristice de la livrarea marfii, pentru comenzile ce urmeaza 
primei comenzi; 

c) - locul efectuării plăţii: localitatea de desfasurare a activitatii beneficiarului; 
d) - modalitatea de plată: fila cec ramburs la livrarea marfii; 
e)   - taxa de intrare in franciza: nu este cazul; 
 f)   - redevente: nu este cazul  

 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
6.1. Francizorul se obligă: 

a) să pună la dispoziţia beneficiarului, gratuit, design-ul, instrucţiunile si materialele necesare 
privitoare la mobilier şi decorare pentru spaţiul(spatiiile) de desfacere şi/sau fabricaţie, spaţiu pe 
care în prealabil l-a avizat; 

b) să acorde asistenţă comerciala în domeniul conducerii şi instruirii profesionale pe toată durata 
contractuală; 

c) să pună la dispoziţia beneficiarului marca de fabrică, de comerţ sau de serviciu, al cărei titular este; 



d) să pună la dispoziţia beneficiarului licenţa şi know-how-ul unui proces deja existent de distribuţie; 
e) să transmită până la o data stabilita de comun acord beneficiarului dreptul de folosinţă exclusivă, în 

limitele teritoriului, a mărcii „Mathilde”; 
f) să nu folosească nici o altă marcă sau nume pentru produsele respective, altele decât cele care au 

fost cesionate beneficiarului; 
g) să livreze in limita stocului disponibil produsele comandate de beneficiar si care au obtinut acordul 

Francizorului, în cantităţile, calităţile şi termenele pe care acesta le-a solicitat prin înscrisuri; 
h)   sa acorde preturi de livrare catre beneficiar, care sa-i permita acestuia din urma practicarea unui 

adaos variabil 30% - 100% pana la valoarea finala de vanzare(valoare de vanzare stabilita unitar la 
nivel national de catre francizor conform politicii sale comerciale);  

i) să verifice punctele de desfacere deschise de beneficiar; 
j) să nu numească in aceeasi zona teritoriala – spatiu comercial, etc -  pe durata derulării contractului, 

un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele şi/sau serviciile ce fac obiectul prezentului 
contract; 

k) să garanteze produsele şi/sau serviciile conform termenelor înscrise, în anexa nr. ........ la prezentul 
contract; 

l) să aprovizioneze in mod continuu beneficiarul; francizorul poate decide, pentru bunul mers al 
activitatii beneficiarului, cantitatilede marfa care trebuie aprovizionate constant; 

m) în decursul fiecărui an, să instruiască un număr de maximum 4 salariaţi ai beneficiarului, în tehnici 
şi metode de distribuire a produselor, la sediul său, pe o perioadă nu mai lungă de 2 zile.Cheltuielile 
pentru această operaţiune (de salarizare, transport şi cazare ale personalului instructor) vor fi 
suportate de beneficiar; 

n)   sa primeasca o parte din produsele care nu au fost vandute/promovate de catre Beneficiar si sa 
ofere in contravaloare alte produse solicitate de catre beneficiar si aflate pe stoc; transportul retur 
cade in sarcina beneficiarului; 

o)   sa accepte si sa onoreze toate comenzile de produse primite de la beneficiar, in limita stocului 
disponibil, sau conform planificarii de productie a francizorului; 

p)   sa organizeze livrarea produselor la destinatia beneficarului; 
q)   sa respecte in orice moment, in desfasurarea activitatii sale, prevederile legilor in vigoare; 
r)   sa storneze in ultima zi a fiecarei luni produsele aflate pe stocul beneficiarului si neachitate, si sa le 

refactureze cu prima zi a lunii urmatoare, in vederea mentinerii la zi a situatiilor contabile; 
 

6.2. Beneficiarul se obligă: 
a) să vândă exclusiv produsele de marca ale francizorului exclusiv in zona teritoriala determinata prin 

cotract, si să presteze exclusiv serviciile agreate cu acesta din urma, cu respectarea strictă a 
condiţiilor contractuale sau, după caz, şi realizarea distributiei conform licenţei francizorului şi 
aplicarea procedeelor tehnice primite de la acesta; 

b) să asigure bunurile personale si pe cele ale francizorului; sa fie unicul responsabil si pentru 
asigurarea protectiei si securitatii spatiului comercial si al marfurilor/produselor; Partile convin ca 
francizorul nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu produs ca urmare a nerespectarii de catre 
beneficiar a obligatiei de a asigura la un asigurator reputabil protectia spatiului comercial si al 
bunurilor/marfurilor din el;  

c) sa suporte integral costurile de inchiriere si intretinere ale spatiului, de comercializare a produselor 
francizorului, precum si promovarea acestora, taxele si impozitele legate de punerea in functiune si 
intretinere a acestuia, cheltuielile cu personalul de deservire, să efectueze investiţii pentru a putea 
pune în aplicare formula de comercializare a francizorului; 

d) să semneze contractul de inchiriere/cesiune/cumparare a spatiului doar cu acordul Proprietarului si 
in conditii agreate si de acesta; 

e) să desfăşoare întreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului; să facă cunoscut 
terţilor şi consumatorilor faptul că este beneficiarul francizorului; 

f) sa nu aduca la comercializare in spatiul care face obiectul prezentului contract alte marfuri sau 
branduri diferite de cel al francizorului; in cazuri exceptionale, si doar cu aprobarea scrisa a 
francizorului, acesta din urma poate accepta comercializarea sub brandul aflat in proprietatea sa si 
a altor marfuri sau branduri care nu fac obiectul prezentului contract 

g) să informeze permanent pe francizor asupra modificărilor din planul legislativ, administrativ şi de 
afaceri, în teritoriu; 

h) beneficiarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau sa transfere catre orice tert oricare 
dintre drepturile care ii revin in baza prezentului contract de franciza; deasemenea ii este interzis sa 
inchirieze, cesioneze sau sa transfere catre orice tert drepturile de inchiriere asupra spatiului 
comercial impreuna cu activitatea desfasurata - care fac obiectul prezentului contract – fara 
aprobarea prealabila a francizorului; In orice caz, beneficiarul va fi raspunzator, solidar si separat, in 
baza prezentului contract de franciza fata de francizor, chiar daca acesta a consimtit subinchirierea, 
cesiunea sau transferul oricaror drepturi care ii revin beneficiarului in baza prezentului contract de 
franciza; 



i)    sa achite prima comanda in avans, pentru celelalte comenzi sa emita file cec scadente in termen de 
21 zile pentru fiecare livrare transmisa de catre Francizor pentru marfa comandata de beneficiar; 
Pana la efectuarea platiilor datorate (echivalata cu creditarea contului francizorului cu sumele 
datorate) produsele de marca furnizate de catre francizor raman in proprietatea exclusiva a 
acestuia; să plătească redevenţa, în condiţiile stipulate în prezentul contract, şi să suporte 
contravaloarea cheltuielilor de transport şi asigurare a produselor; 

j)    sa restituie Francizorului pe propria cheltuiala, in termen de maxim 30 de zile de la ultima receptie, 
produsele care nu au fost suficient de bine promovate si/sau vandute; francizorul isi rezerva dreptul 
exclusiv de a decide asupra situatiei lor si modului de compensare; 

k) sa isi achite toate obligatiile financiare in termenii stipulati in contractele de 
inchiriere/colaborare/prestari servicii incheiate cu terti care au legatura directa cu  activitatea si 
produsele francizorului si sa obtina toate autorizatiile de functionare pe propriile-i speze; 

l)    sa transmita francizorului prin telefon, mail sau fax, confirmarea de receptie a marfii si a actelor 
insotitoare, imediat ce marfa a ajuns la beneficiar, iar in termen de maxim 2 zile de la receptia 
produselor eventualele lipsuri constatate; Dovada lipsurilor constatate, in cazul in care coletul 
prezinta urme de desfacere sau deteriorare, trebuie facuta prin Proces verbal incheiat intre 
beneficiar si reprezentantul transportatorului la data receptiai produselor; 

m)  sa afiseze permanent in mod vizibil preturile produselor; sa respecte intocmai preturile finale de 
vanzare comunicate de catre francizor, ca urmare a politicii sale constante de mentinere unitara a 
preturilor la nivel national; 

n)   sa promoveze pe propria cheltuiala brandul si spatiul comercial ori de cate ori acest lucru este 
necesar sau solicitat de catre francizor, in vederea cresterii vanzarilor sau constientizarii brandului; 
sa isi coordoneze intreaga politica  de promovare si marketing cu politica generala pe domeniu a 
francizorului, fara insa a intreprinde actiuni specifice fara aprobarea prealabila a francizorului;  

o) să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata 
contractului, cât şi ulterior; 

p)   sa respecte in orice moment, in desfasurarea activitatii sale, prevederile legilor in vigoare;  
q) orice atingere ori contestare din partea unor terţe persoane, în limitele teritoriului, la adresa mărcilor 

cesionate, va fi adusă imediat la cunoştinţa francizorului specificându-se toate aspectele relevante; 
r) sa aiba o atitudine respectuoasa fata de clienti  conform cu renumele si recognoscibilitatea 

brandului pe care il comercializeaza, si conform protocolului francizorului; 
s)   sa transmita francizorului, prin fax/mail in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea fiecarei 

luni calendaristice, un raport scris cu situatia exacta a stocurilor la zi, volumul de vanzari in luna 
respectiva, necesarul estimat pentru perioada urmatoare, precum si situatia exacta a platilor 
efectuate catre francizor; Beneficiarul raspunde pentru corectitudinea informatiilor furnizate; 

t)   sa accepte stornarea de catre francizor a produselor aflate pe stoc si neachitate la finalul ultimei zi 
de lucru din luna respectiva. si refacturarea de catre francizor a acelorasi produse incepand cu 
prima zi a lunii urmatoare; 

u)  sa permita accesul nestigherit al francizorului la datele contabile ale Societatii privitoare la activitatea 
si marfa care fac obiectul prezentului contract; 

 
   6.3. DESCHIDEREA DE MAGAZINE 
    
 6.3.1. Beneficiarul va deschide primul magazin la .................... (se trec datele de localizare a acestuia), în 
maximum ........ zile de la data semnării acestui contract; 
 6.3.2. Beneficiarul va prezenta la fata locului sau pune la dispoziţia francizorului fotografii de calitate privind 
spatiul/clădirea şi vecinătăţile sale, pe care beneficiarul urmăreşte să o inchirieze/achiziţioneze în scopul 
deschiderii unui nou magazin, şi nu o va inchiria/achiziţiona dacă în termen de 15 zile de la data transmiterii 
fotografiilor, francizorul va ridica – daca este cazul - obiecţii în legătură cu spatiul/clădirea sau amplasamentul 
ei, iar beneficiarul va trebui sa tina cont de decizia acestuia privitoare la desfasurarea activitatii in 
spatiul/magazinul la care se face referire; 
   
  6.3.3. În termen de 10 de zile de la data inchirierii/achiziţionării spatiului/clădirii, beneficiarul va transmite 
francizorului o copie după contractul de inchiriere/cumpărare/locaţiune însoţită de un plan de organizare a 
spaţiului achiziţionat, în vederea desfăşurării activităţii de desfacere a produsului. 

În termen de 15 de zile de la primirea actelor mai sus menţionate, francizorul va pune la dispoziţia 
beneficiarului, în mod gratuit, un design corespunzător planului de organizare a spaţiului de desfacere, care va 
include şi specificaţii referitoare la mobilier şi materialele folosite la decorare. 
    
 6.3.4. La cererea beneficiarului, francizorul: 
   - va recomanda pe beneficiar firmelor producătoare/distribuitoare ale mobilierului şi materialelor decorative 
specificate de francizor, sau 



   - va furniza beneficiarului mobilierul şi materialele cerute de acesta în maximum ........ zile de la data 
transmiterii comenzii, la un preţ de livrare egal cu cel la care francizorul a cumpărat produsele respective, 
cheltuielile livrării urmând să cadă în sarcina beneficiarului. 
   
  6.3.5. Fiecare magazin deschis de beneficiar va avea o vitrina de minimum ...... m şi o suprafaţă de minimum 
......... m2. 
   
  6.3.6 In termen de 7 zile calendaristice înainte de data deschiderii fiecăruia din primele magazine, francizorul - 
pe cheltuiala beneficiarului - va pune la dispoziţia acestuia salariaţi cu experienţă în distribuţia produselor care 
fac obiectul prezentului contract, în scopul pregătirii personalului şi a magazinului în cauză pentru desfacerea 
produselor. 
 
  6.4. PREGĂTIREA PERSONALULUI 
    
 6.4.1. Cu minim 7 zile inainte dedeschiderea oficiala a spatiului, francizorul va pregăti prin reprezentantii sai 
personalul care a fost angajat pentru a-l integra in modul de organizare şi funcţionare a unui magazin exploatat 
în concordanţă cu politica comercială a francizorului. Programul de pregătire va avea loc la spatiul beneficiarului  
 
 6.4.2. Beneficiarul se obligă ca, periodic, să permită personalului sau să frecventeze asemenea cursuri de 
pregătire, la date şi pentru durate stabilite de către părţi. 
   
 6.4.3. Francizorul se obligă ca, în decursul fiecărui an, să instruiască un număr de maximum 4 salariaţi ai 
beneficiarului în tehnici şi metode de distribuire a produselor, la sediul beneficiarului şi pe o perioadă nu mai 
lungă de 2 zile. 
    
 6.4.4. În cazurile prevăzute de pct. 1 - 3 ale acestui articol, cheltuielile de salarizare, transport şi cazare ale 
personalului care instruieste vor fi suportate de beneficiar. 
 
   6.5. MANUALE ŞI KNOW-HOW 
    
 6.5.1. Periodic, francizorul va pune gratuit la dispoziţia beneficiarului orice know-how administrativ, tehnic şi 
operaţional legat de comercializarea/distributia produselor. În mod special, va pune la dispoziţia francizatului 
manuale de utilizare a produsului, privind compozitia produsului, modul de pregătire al personalului vânzător, 
privind strategia şi tehnicile de marketing ale produselor. Titularul drepturilor de autor în cazul acestor manuale 
rămâne francizorul. 
    
 6.5.2. Beneficiarul se obligă să utilizeze know-how-ul şi informaţiile primite numai în scopul deschiderii de 
magazine şi desfăşurării activităţii acestora. 

 
    
   6.6. ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR 
    
 6.6.1. Magazinele vor fi utilizate numai pentru vânzarea produselor furnizate de francizor; 
   
 6.6.2. Beneficiarul este obligat să desfăşoare o activitate în conformitate cu standardele şi utilizând metodele şi 
formele stabilite de francizor prin prezentul contract şi prin instrucţiunile ulterioare comunicate beneficiarului. 
Personalul beneficiarului va purta, în cadrul magazinelor, tinute furnizate de către francizor, după consultarea 
prealabilă a beneficiarului şi pe costul acestuia din urmă. 
   
  6.6.3. Beneficiarul va folosi în interiorul magazinelor numai acele articole promoţionale (ambalaje, embleme 
etc.) care sunt aprobate în scris de către francizor. Francizorul va furniza astfel de articole beneficiarului, la 
cererea şi pe costul acestuia din urmă. 
   
  6.6.4. Beneficiarul va indica terţelor persoane, inclusiv consumatorii, că desfăşoară o activitate în calitate de 
francizat al francizorului. 
   
  6.6.5. Întreaga activitate a beneficiarului va fi desfăşurată în contul şi pe riscul său, fără a aduce nici o atingere 
numelui sau reputaţiei francizorului. Activitatea beneficiarului implică, între altele, curtoazie şi solicitudine în 
relaţiile cu partenerii de afaceri şi consumatorii, eficienţă în rezolvarea plângerilor adresate de consumatori. 
    
 6.6 6. Persoane abilitate din partea francizorului au dreptul să viziteze oricând în timpul orelor de lucru oricare 
dintre magazinele deschise în baza prezentului contract. 
   



 6.6.7. Beneficiarul va vinde la preţuri care nu pot fi mai mici decât preţul lor de achiziţie si nici mai mari decat  
cele autorizate de francizor. 
    
 6.6.8. Beneficiarul va informa francizorul asupra schimbărilor vizând cadrul administrativ, legislativ şi de afaceri 
din teritoriu. 
 
  
     6.9. COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI 
    
 6.9.1. Nu mai târziu de 30 de zile înainte de data deschiderii magazinului in franciza, Beneficiarul va comanda 
Francizorului o cantitate de produse care să asigure funcţionarea normală a magazinului la data deschiderii, 
marfa pe care o va plati in avans francizorului; 
 
 6.9. 2. În fiecare săptămână se comanda, astfel incat sa permita beneficiarului să primească produsele în 
termen util, astfel încât să aibă tot timpul în stoc un număr suficient de produse şi ori de câte ori este nevoie; 
Beneficiarul va transmite prin fax/mail francizorului comenzile de produse în cantităţile necesare funcţionării 
normale a fiecărui magazin în perioada următoare. Comenzile vor indica în mod clar numele de cod al fiecărui 
produs şi cantitatea cerută, în cifre şi litere, în caz contrar nu vor fi luate în considerare; 
 

 
 
VII. GARANŢII 
7.1. Beneficiarul se obligă să asigure in contul francizorului cu titlu de garantie pentru respectarea intocmai a 
tuturor obligatiilor financiare si materiale asumate in prezentul contract, o garantie in cuantum de.........RON; 
 valabila pe toata perioada desfasurarii contractului, sub forma unui depozit intr-unul din conturile francizorului; 
 
7.2. Garantia bancara va fi valabila pe intreaga durata contractuala; 
 
7.3  Francizorul poate retrage la orice data orice suma restanta datorata de beneficiar in baza prezentului 
contract; 
 
 
VIII. ALTE CLAUZE  
8.1. Beneficiarul nu va promova distribuirea produselor în afara teritoriului şi nici nu va vinde produse similare 

cu cele care fac obiectul prezentului contract, si NU va putea să onoreze comenzi pentru livrarea de 
produse în afara spatiului/teritoriului emise de: 

a) clienti persoane fizice si juridice; 
b) alţi beneficari sau colaboratori ai francizorului; 
 

 
IX. INVALIDAREA PARŢIALĂ 
9.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţi; 
 
9.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a 

determinat încetarea contractului. 
 
 
X. DIVIZAREA CONTRACTULUI 
10.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, neexecutabile sau 

ilegale, total sau partial, celelalte prevederi vor ramane in vigoare nemodificate, iar partile se vor intalni cat 
de curand posibil si vor conveni cu buna credinta acceptarea unei prevederi legale cat mai apropiate de 
scopul contractului de franciza si cu un efect economic similar; 

 
10.2. În condiţiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: 

..................................................................................................................................................*). 
 
 
XI. NERENUNŢAREA  
11.1. Neexercitarea  sau intarzierea exercitarii de catre francizor a oricaruia dintre drepturile sale prevazute in 

prezentul contract de franciza nu va constitui sau nu va fi interpretata ca o renuntare la aceste drepturi si 
nu va impiedica exercitarea ulterioara a acestor drepturi 

 
XII. CESIUNEA CONTRACTULUI 



12.1. Beneficiarul  NU va putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe 
persoane fără acordul expres dat în scris de francizor; in oricare din aceste cazuri de cesionare, 
beneficiarul este obligat sa renunte neconditionat la garantia bancara in favoarea francizorului; 

12.2. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de 7 zile calendaristice 
de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimţit 
cesiunea contractului. 

 
 
XIII. FORŢA MAJORĂ 
13.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, 
aşa cum este definită de lege. 

13.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ....................... (zile, 
ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

13.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 

 
 
XIV. CONSECINŢE ALE ÎNCETĂRII EFECTELOR CONTRACTULUI 
14.1. În cazul încetării efectelor prezentului contract la termen prin neprelungirea contractului, sau cu acordul 

ambelor parti, beneficiarul este obligat: 
a) să restituie, pe cheltuiala sa, francizorului toate produsele aflate în stoc care nu au fost integral 

plătite; 
b) să plătească toate sumele datorate francizorului, si evidentiate in actele contabile comune, chiar 

dacă asemenea sume au o scadenţă ulterioară datei încetării contractului. Termenul de plata este 
de maxim 7 zile de la incetarea Contractului; 

c)   sa acorde dreptul de preemtiune francizorului la cumpararea, cesionarea sau inchirierea 
magazinului/spatiului de comercializare; oferta francizorului va respecta cotatiile de pe piata de 
profil, si va prevala asupra celorlalte oferte similare inaintate de terti; 

d)   sa achite toate datoriile restante, taxele si impozitele cuvenite pentru perioada de exploatare pana 
la zi; 

 
 

14.2.  În cazul încetării efectelor prezentului contract inainte de termen din cauze ce apartin in exclusivitate   
beneficiarului, acesta se obliga ca, pe langa platile prevazute la punctul 14.1, sa despagubeasca francizorul cu 
o suma in cuantum de 100 000 RON, reprezentand prejudicii aduse imaginii marcii francizorului, si in plus, 
indiferent de conditiile de cedare a spatiului in care beneficiarul a promovat si comercializat produsele 
francizorului, cu valoarea integrala a investitiilor suportate de Francizor – daca este cazul -  conform actelor 
doveditoare prezentate de acesta din urma; plata se va efectua in termend de maxim 7 zile lucratoare de la 
rezilierea Contractului; Pentru fiecare zi calendaristica de intarziere beneficiarul va plati penalitati in valoare de 
1% / zi calendaristica din valoarea intregii sume datorate; Valoarea penalitatilor poate depasi valoric cuantumul 
sumelor datorate;  
 
14.3. Francizorul poate inceta unilateral contractul de franciza daca beneficiarul incalca in mod repetat 
obligatiile importante ce ii revin in baza prezentului contract si refuza sa remedieze aceste incalcari intr-o 
perioada de timp rezonabila; In acest caz se aplica prevederile paragrafului 14.2     
 
14.4 Beneficiarul il va despagubi pe francizor, independent de culpa sa, pentru toate actiunile, procedurile, 
pretentiile. solicitarile, pierderile, costurile, cheltuielile, prejudiciile financiare sau de imagine rezultate ca urmare 
a incalcarii de catre beneficiar a obligatiilor sale prevazute in prezentul contract de franciza; 
 : 
 
XV. CLAUZA PENALĂ 
15.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod 

necorespunzător, se obligă să plătească - in plus fata de prevederile anterioare - celeilalte părţi penalităţi 
daune-interese pentru incetarea inainte de termen din motive imputabile uneia dintre parti. 

 
 
XVI. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 
16.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine 

ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. 
............ . 



 
XVII. NOTIFICĂRI 
17.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
17.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 

17.3. Dacă notificarea se trimite prin mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 
care a fost expediată. 

17.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 
 
XVIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
18.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 

soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Brasov, 
conform cu regulile de procedura ale acesteia. Hotararea Curtii este definitiva si obligatorie. Legea 
aplicabila va fi Legea Romana. 

 
 
XIX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
19.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal 

arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

 nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. .........., din prezentul contract, caz in 
care suporta consecintele de rigoare stipulate in contractul cadru; 

 este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) 
înainte de începerea executării prezentului contract; 

 vinde, cesionează sau inchiriaza spatiul/marfa/drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul 
contract fără acordul celeilalte părţi;  

 îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 
cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului 
contract. 

sau 

 în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat 
ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

19.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu 
cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 

19.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 

 
 
XX. CLAUZE FINALE 
20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
20.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa 

părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
20.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că 
ea a renunţat la acest drept al său. 

20.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ................... exemplare, din care ................. astăzi 
........................., data semnării lui.  

 
 
 
Încheiat astăzi ............. în .............. exemplare. 
 
 
 
 FRANCIZOR       BENEFICIAR(FRANCIZAT) 

 sc INEX STYLE srl – „Mathilde”                              

 


