Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 79 / 1998 privind regimul juridic al francizei
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Art. 1. - În înţelesul prezentei
ordonanţe, noţiunile de mai jos
se definesc astfel:
a) Franciza este un sistem de
comercializare bazat pe o
colaborare continuă între
persoane fizice sau
juridice, independente din
punct de vedere financiar,
prin care o persoană,
denumită francizor, acordă
unei alte persoane,
denumită beneficiar,
dreptul de a exploata sau
de a dezvolta o afacere, un
produs, o tehnologie sau
un serviciu.

b) Francizorul este un
comerciant care:
- este titularul drepturilor
asupra unei mărci
înregistrate; drepturile
trebuie să fie exercitate pe
o durată cel puţin egală cu
durata contractului de
franciză;
- conferă dreptul de a
exploata ori de a dezvolta o

Amendamentul propus
2
Art.1 - În înțelesul prezentei legi, noţiunile de mai jos se
definesc astfel:
a) Franciza reprezintă un sistem de drepturi de
proprietate intelectuală și industrială, care se referă la
mărcile comerciale, numele comerciale, însemnele
comercianților, modele utilitare, design, drepturi de autor,
know-how sau brevete și care sunt exploatate în scopul
revânzării de bunuri ori prestării de servicii către utilizatorii
finali. Afacerea în sistem de franciză se bazează pe o
strânsă și continuă colaborare între entități distincte și
independente din punct de vedere juridic și financiar,
denumite francizor și francizat. Este obligatorie informarea
consumatorilor aspra acestui aspect de independență
juridico-financiară.
În cadrul unei afaceri în sistem de franciză, francizorul
acordă francizatului, în schimbul unei sume de bani (taxa
de intrare în rețea) dreptul de a exploata o afacere, în
conformitate cu conceptul dezvoltat anterior prin
intermediul unității-pilot. În afară de licența privind
drepturile de proprietate intelectuală, francizorul acordă, în
general, francizatului asistență comercială sau tehnică pe
durata aplicării contractului de franciză. Licența și asistența
fac parte integrantă din metoda comercială francizată.
Franciza poate permite francizorului să-și creeze, cu
investiții limitate, o rețea uniformă de distribuție a
produselor sale.

b)

Francizorul este un comerciant care:

- este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate;
drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin
egală cu durata contractului de franciză.
- demonstrează aplicarea concretă a cunoștințelor pe care
le deține, în cadrul unei unități-pilot; obiectivele principale
ale unității - pilot sunt testarea și definitivarea formulei de
afaceri.
- autorizează și impune francizaților să utilizeze:
•
firma și/sau marca produselor și/ori marca serviciilor,

Motivare
3
Pentru coroborare cu titlul legii și o reformulare mai
clară a textului care să conduca la o mai bună precizie,
în conformitate cu REGULAMENTUL ( UE ) nr 330/2010
din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101
alineatul ( 3 ) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, categoriile de acorduri verticale și practici
concertate și orientările privind restricțiile verticale și
implementarea Comunicării Comisiei - Orientări privind
conceptul de efect asupra comerțului din art . 81 & 82 din
tratat (în prezent TEFU art . 101 si 102 ) ,
Acordurile de franciză conțin licențe de drepturi de
proprietate intelectuală cu privire la mărci de comerț sau
semne distinctive și know-how pentru utilizarea și
distribuția bunurilor sau pentru furnizarea de servicii.
Prin modificarea legii, se va impune obligația informării
consumatorilor asupra calității de entitate independentă
a francizatului, într-o manieră lizibila și vizibilă, inclusiv
prin mențiunile ce trebuie făcute pe documente și
reclama publicitară, atât în interiorul, cât și exteriorul
locului de vânzare.

Legea sporește confuzia astfel:
- Punctul b) din lege - desemnarea partenerului
francizorului prin cuvantul "beneficiar" este eronată.
Beneficiarul este cel care obține un folos, dar, prin
contractul de franciză ambii parteneri urmăresc
obținerea, realizarea unor foloase. De vreme ce prin
Ordonanța nr. 52/1997 și Legea nr. 79/1998 limba română
s-a îmbogățit cu termeni precum franciza și francizor, era
mai potrivit să fie consacrat și cuvantul derivat, care
corespunde cel mai bine pentru partenerul francizorului,
acela de francizat.

afacere, un produs, o
tehnologie sau un serviciu;
- asigură beneficiarului o
pregătire iniţială pentru
exploatarea mărcii
înregistrate;
- utilizează personal şi
mijloace financiare pentru
promovarea mărcii sale,
cercetării şi inovaţiei,
asigurând dezvoltarea şi
viabilitatea produsului.

•
know - how-ul;
•
manualele de franciză și alte elemente necesare
derulării optime a operațiunilor zilnice.
În afară de licența privind drepturile de proprietate
intelectuală, francizorul acordă francizatului asistență
comercială sau tehnică prealabilă deschiderii unității
francizate, dar și pe toată durata aplicării prevederilor
contractului de franciză.
Asistența tehnică şi cea comercială au ca scop facilitarea
înţelegerii, asimilării și, în final, a reproducerii know - howului.
Asistenţa prealabilă demarării afacerii se referă la:
- formarea francizatului şi a personalului acestuia;
- suport în alegerea amplasamentului noii locații;
- sprijin pentru obţinerea finanțării (dacă este cazul);
- elaborarea și furnizarea de studii de piață;
- asigurarea unei rețele informatice eficiente;
- sprijin în amenajarea punctului de vânzare și în publicitate.
Asistenţa ulterioară deschiderii afacerii francizatului se
referă la :
- asistenţa comercială: francizorul trebuie să prezinte, în
cadrul unor seminarii de formare continuă, evoluţiile
înregistrate de know-how-ul reţelei, atât la nivelul
produselor, cât şi în ceea ce privește metodele de vânzare,
tehnicile de promovare etc;
- consultanţă în probleme fiscale, juridice, de contabilitate,
informatică etc (dacă este cazul);
- conceperea şi punerea în aplicare a unor campanii
publicitare;
- asistenţă în aprovizionare.

c) Beneficiarul este un
comerciant, persoană fizică
sau juridică, selecţionat de
francizor, care aderă la
principiul omogenităţii
reţelei de franciză, aşa cum
este ea definită de către
francizori.

c) Francizatul este un comerciant, persoană fizică sau
juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul
omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum este ea definită de
către francizor. Francizatul are la dispoziţie unul sau mai
multe manuale; în funcţie de calitatea şi complexitatea
francizei, acestora li se adaugă documente legate de
comunicarea publicitară.
În schimbul dreptului de folosință cedat de francizor,
francizatul achită francizorului o taxă de intrare în rețea (de
regulă se plătește o singură dată, la semnarea contractului
de franciză și, eventual, cu ocazia reînnoirii acestuia),
redevențe (se plătesc periodic, fiind stabilite fie în cuantum
fix, ori ca procente din veniturile brute realizate de

Taxa de intrare în rețeaua de franciză este o taxă fixă, ce
se achită fie la semnarea contractului de franciză, fie
ulterior, iar redevențele și celelalte taxe se achită
periodic de către francizat. La reînnoirea contractului de
franciză, francizatului i se poate cere sa plătească o nouă
taxă, de regulă în cuantum redus.
Taxa de master franciză se referă la taxa ce va fi plătită
de către master francizat, ea se stabilește de francizor și
are o valoare de cateva ori sau zeci de ori mai mare
decât simpla taxa de intrare. Taxa de intrare se utilizează
de francizor în scopul susținerii și dezvoltării continue a
rețelei sale, pentru implementarea de imbunătățiri,
pentru cercetare și introducerea de noi tehnologii sau

francizat), plus alte taxe.
Francizatul investește capital propriu pentru exploatarea
conceptului de franciză creat și cesionat de francizor.
Francizatul răspunde față de terti pentru actele îndeplinite
de el în cadrul exploatării francizei.
Master francizatul activează într-o țară, zonă sau regiune
geografică mai vastă decat francizatul obișnuit. El achită
francizorului o taxă substanțial mai mare decat simpla taxă
de intrare în retea și deține dreptul de exclusivitate
teritorială. În funcție de prevederile contractului de franciză,
master francizatul poate primi o cotă-parte atât din taxele
de intrare achitate ulterior de francizații din zona sa de
activitate, cât și un procentaj din redevențe și celelalte taxe.
El este reprezentantul francizorului în teritoriu, acționează
conform instrucțiunilor primite de la acesta și dezvoltă
rețeaua de franciză prin deschiderea de unități noi, fie în
nume propriu, fie prin intermediul francizaților.
d) Know-how este ansamblul
formulelor, definiţiilor
tehnice, documentelor,
desenelor şi modelelor,
reţelelor, procedeelor şi al
altor elemente analoage,
care servesc la fabricarea
şi comercializarea unui
produs.

d) „Know-how”-ul desemnează un ansamblu de
informații tehnice care sunt secrete, substanțiale și
identificate.
Termenul „secret” semnifică faptul că, în ansamblul său ori în
configurația și asamblarea specifică și precisă a elementelor
sale constitutive, „know-how”-ul nu este, in mod general,
cunoscut sau ușor de obținut.
Caracterul „substanțial” vizează aspectul de utilitate a knowhow-ului, faptul că înglobează informații care trebuie să fie
folositoare. Atunci când know-how-ul este descris sau
înregistrat într-o asemenea manieră încât să fie posibil de
verificat dacă îndeplinește criteriile de secret și de
substanțialitate, vorbim despre faptul că este acesta este
„identificat” .
Know-how-ul nu trebuie să fie accesibil terților care nu aparțin
rețelei de franciză. El trebuie să fie identificat în contractul de
franciză, într-un document separat sau sub orice altă formă
adecvată.
Transferul de know-how se realizează prin intermediul
manualelor de franciză, prin cursurile de instruire profesională
sau prin orice altă manieră ori metodă stabilită de către
francizor.

metode operaționale.
Redevențele se achită pentru dreptul francizatului de a
utiliza numele comercial al francizorului, logo-urile,
sloganurile și celelalte elemente ale dreptului de
proprietate intelectuală.
Alte taxe se referă la taxe de management și marketing,
de licențiere a utilizării unor materiale de tip software etc.
Acestea sunt calculate ca procent din cifra brută de
afaceri lunară sau în orice manieră considerată optimă
de către franciză.

Conform art. 1 lit. d), know-how-ul se definește într-o
manieră care diferă de cele consacrate, denaturând
sensul normal și logic al acestui termen.

e) Reţeaua de franciză
cuprinde un ansamblu de
raporturi contractuale între
un francizor şi mai mulţi
beneficiari, în scopul
promovării unei tehnologii,
unui produs sau serviciu,
precum şi pentru
dezvoltarea producţiei şi
distribuţiei unui produs sau
serviciu.

e) Reţeaua de franciză cuprinde un ansamblu de
raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi
francizati, în scopul promovării unei tehnologii, unui
produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea
producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu.
Licența concedată de către francizor îl autorizează şi
obligă pe francizat ca, în schimbul unei contribuţii
financiare directe sau indirecte, să utilizeze firma şi/sau
marca, produsele şi/sau serviciile, know-how-ul şi alte
drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială.
Francizatul este susţinut de către francizor, prin
aportul continuu de asistenţă comercială şi/sau
tehnică, în cadrul şi pe durata contractului de franciză
încheiat între părţi.
f) Unitatea –pilot
Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip; ea este menită să
asigure cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de
succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză și
infrastructura acestuia, servind proiectării programului de
franciza, elaborării manualelor de instruire și a operațiunilor
zilnice. Înainte de a-și franciza conceptul, orice companie își va
derula activitățile cotidiene în cel puțin una, și de preferință mai
multe locații, pentru a verifica viabilitatea afacerii și
rentabilitatea acesteia. O perioadă minimă de timp considerată
a fi rezonabilă pentru a testa conceptul și pentru a se asigura
că afacerea produce rezultate atractive, ar fi de minim un an. În
cadrul primei locații, intitulată și unitatea-pilot, francizorul se
va folosi de propria experiență pentru conturarea unui pachet
de franciză, astfel că vor fi testate presiunile financiare,
organizatorice și logistice reale cu care urmează să se
confrunte viitorii francizați. În unitatea-pilot, francizorul isi
testeaza și verifică know-how-ul, rezolvă eventualele erori sau
disfuncționalități ale sistemului său de franciză.
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Art. 2. - (3) Francizorul se
obligă să furnizeze
beneficiarului informaţii
despre:
•
•
- experienţa dobândită şi •
•
transferabilă;
•
- condiţiile financiare ale
•
contractului, respectiv
redevenţa iniţială sau taxa de

2
Art. 2.–(3) Francizorul se obligă să furnizeze potențialului
francizat un document de dezvăluire de informații (DI), care
trebuie să conțină date specifice, referitoare la:
- istoricul și experiența francizorului;
- amănunte privind identitatea managementului francizei;
- istoricul de litigii al companiei și al conducerii acesteia;
- suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul;
-obligațiile părților una față de cealaltă;
- copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an.

Rețeaua de franciză ( art. 1 lit. e)
Tot în categoria dispozițiilor contradictorii intră și
definirea rețelei de franciză, la art. 1 lit. e ("un ansamblu
de raporturi contractuale între un furnizor și mai mulți
beneficiari"). Aceeași exprimare eronată apare și la
art.13 (rețeaua de franciză este formată din francizori și
beneficiari).

Necesitatea introducerii unitații-pilot și definirea acesteia
Prin intermediul unității – pilot, francizorul testează și
definitivează formula de afacere pe care urmeaza să o
vândă în sistem de franciză.
În practică, s-a observat că, în goana după obținerea de
profit într-o manieră cât mai facilă, unii antreprenori
autohtoni au eludat (mai ales în perioada 2007-2910)
etapa de a-și testa conceptele și le-au vândut fără să
existe niciun fel de know-how sau experiență în
domeniu. Astfel, au apărut numeroase afaceri, etichetate
drept francize, care au oferit modele neverificateși lipsite
de viabilitate, Așa se face că, după o perioadă relativ
redusă de la înființare, companii românești, din varii
domenii, dar mai ales din zona de imobiliare și brokeraj
bancar, au pus bazele unor rețele nesustenabile,
generând falimente pentru sute de francizați, care au
cumpărat, în cel mai bun caz, iluzii deșarte. În lipsa unei
unități-pilot, nu putem vorbi de francizarea unei afaceri.

3
Pentru concizia și claritatea textului
Modificarea adusă își propune reducerea riscului ca
viitorul francizat să suporte riscurile unei colaborări
dezamagitoare cu un partener puțin fiabil sau lipsit de
experiență.
Este necesar ca francizatul să dețină un nivel cat mai
exhaustiv de informații, înaintea încheierii contractului de
franciză.

intrare în reţea, redevenţele
periodice, redevenţele din
publicitate, determinarea
tarifelor privind prestările de
servicii şi tarifele privind
produsele, serviciile şi
tehnologiile, în cazul clauzei
obligaţiilor contractuale de
cumpărare;
- elementele care permit
beneficiarului să facă calculul
rezultatului previzionat şi să-şi
întocmească planul financiar;
- obiectivele şi aria
exclusivităţii acordate;
- durata contractului, condiţiile
reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Este ilegal ca un francizor să ofere detalii despre potențiale
câștiguri sau profituri fără a exista o bază factuală pentru
acestea. Orice afirmație despre câștiguri, vânzări brute sau
proiecții ale profitului trebuie să se sprijine pe istoricul
operațiunile curente și trebuie să fie parte a documentului de
dezvăluire.
În scopul investigării ofertei de franciză și înainte de a investi
într-o franciză, candidatul trebuie să primească de la francizor
sau master francizat un document de informare (DI), cu cel
puțin 14 zile înainte de a semna contractul de franciză sau de
a achita orice sumă de bani.
Documentul de dezvăluire de informații (DI) trebuie să conțină
un număr suficient de date care să vizeze aspecte-cheie
privitoare la activitatea rețelei de franciză.
Trecutul francizorului vizează detalii despre experiența
profesională a francizorului și anul când a fost fondată
afacerea, competitorii din domeniu (dacă este posibil); dacă
legea are cerințe speciale în ceea ce privește funcționarea
francizei, în DI se vor face referiri clare la acest aspect,
permițând astfel candidatului să evalueze eventualele riscuri
și costuri pe care le implică achiziționarea și funcționarea
francizei.
Datele privind Managementul cuprind atât informațiile de
identificare a personalului de conducere a francizei, cât și o
descriere a experienței în domeniul antreprenorial și al
managementului unei francize, care este pregătirea
profesională a directorilor și de cât timp sunt alături de
compania francizoare.
În ceea ce privește litigiile, potențialul candidat va fi informat
asupra istoricului privind litigiile, dacă francizorul sau oricare
dintre managerii săi au fost condamnați pentru infracțiuni ce
privesc frauda, violări ale legislației de franciză naționale sau
internaționale, practici neloiale sau înșelătoare, dacă fac
obiectul unei interdicții ce implică abateri similare. De
asemenea, la acest punct, se va specifica foarte clar dacă
vreunul dintre francizați l-a acționat pe francizor în justiție, în
ultimul an.
Faliment - acest punct al DI dezvăluie dacă francizorul sau
predecesorii săi, afiliații sau directorii au fost implicați recent
într-o procedură ce vizează insolvența sau falimentul.
Costurile inițiale și cheltuieli continue se referă la nivelul de
capital ce trebuie investit în demararea și operarea ulterioară
a francizei, incluzând depozite sau taxe de franciză
nereturnabile, costuri privind inventarul inițial, elemente de
semnalistică, chirii, operațiuni de leasing, redevențe, taxe de

În concordanță cu Regulamentul (UE) NR. 330/2010 al
Comisiei Europene din 20 aprilie 2010 privind aplicarea
articolului 101 alineatul (3), din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, categoriile de acorduri
verticale și practici concertate, precum și cu prevederile
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TEFU),
categoriile de acorduri verticale, coroborate cu
Convenția de la Viena, partea a II-, intitulată „Formarea
contractului”, unde se stipuleaza, la articolul 23, că un
contract este încheiat în momentul în care acceptarea
unei oferte produce efecte în conformitate cu dispozițiile
respectivei convenții, este evidentă diferențierea operată
între cele două noțiuni, cea de formare, respectiv de
încheiere a contractului. O astfel de distincție nu este
necesară la nivelul teoriei generale a contractelor
comerciale internaționale, întrucât și noțiunea de
„încheiere” cuprinde întregul proces ce are ca finalitate
nașterea contractului, cele două noțiuni fiind, în esență,
sinonime, mai cu seamă că această noțiune este utilizată
ca atare si în doctrina de drept comercial. Obligația de
informare privește desfășurarea negocierilor cu viitorul
partener de afaceri, în conditii de loialitate și cu bunăcredință; presupune şi genereaza, în mod necesar,
obligația de informare a acestuia. Principiul de bază al
libertății contractuale, consacrat ca atare și în art. 1.1 al
Principiilor UNIDROIT, potrivit căruia părțile sunt libere
să decidă când si cu cine vor începe negocierile în
vederea încheierii unui contract, dar si pentru cat timp își
continuă eforturile în vederea ajungerii la o întelegere, nu
presupune însa că un astfel de drept este nelimitat. O
astfel de obligație este menită să asigure egalitatea
părților contractante încă din faza încheierii contractului
și derivă din obligația generală de loialitate ce
guvernează materia contractelor, sens în care s-a și
vorbit de o obligație pozitivă de informare în corelație cu
obligația negativă de a nu înşela. Obligația de informare
prealabilă cade în sarcina francizorului, întrucât în
contractele de franciză, fie ele internaționale sau nu,
etapa precontractuală este obligatorie Aceasta etapă
urmează în mod logic şi firesc procesului general de
selecție a francizaților, declanșat printr-un anunț făcut de
francizorul ce intenționează să îsi dezvolte afacerea în
regim de franciză. Acest anunț nu este generator de
efecte juridice, fiind numai o ofertă fără angajament. În
esență, scopul etapei precontractuale de furnizare de
informații, obligatorie în cazul încheierii oricărui contract

marketing.
Furnizori, teritoriu și restricții privind clientela – candidatul va
fi informat asupra eventualelor limitări impuse de francizor,
întrucât aceste tipuri de restricții pot reduce abilitatea
viitorului francizat de a-și exercita propria judecată în
operarea unității francizate.
Reclama și instruirea profesională vizează programele de
publicitate ale sistemului de franciză, precum și derularea
sesiunilor de instruire și training profesional, inițiale și
continue, pe care le va furniza francizorul sau master
francizatul. Candidatul trebuie să primească lămuriri cu
privire la experiența trainerilor, a costurilor ocazionate de
instruire, unde vor avea loc sesiunile de instruire, precum și
care este durata acestora.
Reînnoiri, terminare, transfer și rezolvarea disputelor candidatului i se vor aduce la cunoștință care sunt condițiile
de terminare sau reziliere a contractului, în ce situații este
eligibilă reînnoirea acestuia, costurile suplimentare ce trebuie
achitate și ce termeni contractuali vor suferi modificări. De
asemenea, DI trebuie să facă referire la aprobările pe care
trebuie să le obțină francizatul de la francizor dacă dorește să
vândă franciza. Informațiile trebuie să vizeze și modalitățile de
rezolvare a situațiilor cu caracter litigios: pe cale amiabilă,
prin rezolvarea alternativă a disputelor (mediere, arbitraj sau
negociere) ori prin intermediul instanțelor judecătorești.
Totodată, în caz de nereînnoire, se va specifica ce se
întamplă cu unitatea francizată, întrucât în practica
internațională francizorul este cel ce răscumpără, în general,
acea franciză.
Situația financiară a francizorului - Francizorul va pune la
dispoziție cele mai recente documente fiscale, candidatul
putând găsi suficiente informații asupra activității și
rezultatelor financiar-contabile ale francizei. Orice afirmație a
francizorului față de performanțele privind vânzările,
veniturile sau profiturile va fi făcută în scris și va cuprinde
documente justificative.
Informațiile privind francizații din rețea, foștii membri ai rețelei
și sistemul de franciză privesc evoluția rețelei de franciză,
cifra de afaceri generată de fiecare dintre membrii acesteia,
datele de contact ale francizaților care sunt în rețeaua de
franciză, dar și ale foștilor membri care au părăsit rețeaua în
ultimul an fiscal.

de franciză, astfel cum transpare din reglementările
internaționale existente, ca şi din interpretările
jurisprudențiale şi doctrinare, este acela de a permite
fiecărei părti de a-şi exprima acordul de voință, de a se
angaja contractual în deplin echilibru şi de a-şi confirma
decizia de a colabora.
Justificarea reglementării
În cazul contractelor de franciză, tot cu titlu de
particularitate, este de menționat că, spre deosebire de
celelalte contracte comerciale internaționale, obligația de
informare precontractuală incumbă expres francizorului, el
fiind cel ce trebuie să furnizeze toate datele şi informatiile
necesare pe baza cărora viitorul francizat va decide, în
deplină cunoştintă de cauză, implicarea sa în raporturile
contractuale și finalmente, în rețeaua de franciză.
O condiție necesară pentru succesul oricărei afaceri de
franciză este dezvăluirea informațiilor intre viitorii
parteneri și este recomandabil să se realizeze sub forma
unui "document de dezvăluire de informatii (DI)", termen
ce ar trebui utilizat de către toți francizorii pentru
uniformizarea procedurilor de informare a potențialilor
francizați.
Scopul acestui document de dezvăluire de informații
(DI)", este mai curand, de a permite partenerului
presupus mai slab -francizatul- să se angajeze în
cunoștință de cauza în privința riscurilor asumate odată
cu încheierea unui contract de franciză.
Astfel se vor impune doua reguli formulate în această
modificare a legii, care demonstrează preocuparea
pentru protejarea francizatului și, anume:
1. Obligația francizorului de a remite candidatului un
document care trebuie să conțină informații sincere și
precise privind vechimea și experiența companiei
francizoare, drepturile de proprietate intelectuală pe care
le deține, starea și perspectivele de dezvoltare a
segmentului de piață vizat, importanța rețelei, durata,
condițiile de reînnoire, de reziliere și de cesiune a
contractului.
2. Acordarea unui termen de cel puțin 14 zile pentru
francizat, între momentul primirii dosarului de informații
și a proiectului de contract și momentul semnării
acestuia. Intervalul alocat trebuie să permită

francizatului să nu se angajeze decât după o serioasă
reflecție.
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Art. 4. (2) Francizorul trebuie
să îndeplinească următoarele
cerinţe:

2
Art. 4. – 2) Francizorul trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:

a) să deţină o unitate -pilot şi să exploateze o activitate
comercială
de succes, pe o perioadă de minimum 1 an, anterior
a) să deţină şi să exploateze o
francizării afacerii sale și lansării reţelei de franciză; să fie
activitate comercială, pe o
titularul drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială
anumită perioadă, anterior
pe o durată cel puțin egală cu durata contractuală;
lansării reţelei de franciză;
b) să acorde francizatului asistență comercială sau tehnică
b) să fie titularul drepturilor
pe durata aplicării contractului de franciză; licența și asistența
de proprietate intelectuală
fac parte integrantă din metoda comercială francizată ;
şi/sau industrială;
c) să asigure beneficiarilor săi c) se obligă să nu exploateze el insuşi un punct de vănzare cu
o pregătire iniţială, precum şi amănuntul sau să desemneze un alt francizat pe teritoriul
desemnat în contract;
asistenţă comercială şi/sau
d) se obligă, de asemenea, să-și îmbunătățească și să-și
tehnică permanentă, pe toată
dezvolte în continuare produsele, conceptul afacerii și
durata existenţei drepturilor
manualele de operare a francizei și să pună toate aceste
contractuale.
îmbunătățiri cu amănuntul la dispoziția tuturor francizaților din
rețea;
e) în cazul încălcările drepturilor de proprietate intelectuală ce
intră sub incidența licenței de franciză, francizorul trebuie fie să
intenteze o acțiune împotriva celor care aduc atingere
drepturilor de proprietate intelectuală ale francizorului, fie să
asiste francizatul în orice acțiune în justiție angajată împotriva
unui astfel de făptuitor;
f) acordă francizatului o licență privind dreptul de proprietate
intelectuală, într-un teritoriu definit; dispozițiile privind dreptul
de proprietate intelectuală trebuie să facă parte integrantă din
contractul de franciză, iar dreptul de proprietate intelectuală
trebuie cesionat francizatului sau utilizat de către acesta;
dispozițiile privind dreptul de proprietate intelectuală nu
trebuie să constituie obiectul principal al contractului de
franciză și trebuie să fie în legătură directă cu utilizarea,
vânzarea sau revânzarea bunurilor sau serviciilor de către
francizor sau francizații acestuia.
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3) Francizatul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
(3) Beneficiarul trebuie să
îndeplinească următoarele
cerinţe:

a) să dezvolte reţeaua de franciză şi să-i menţină identitatea
comună; trebuie să prezerve buna reputaţie a acesteia; să nu
exercite, direct sau indirect, nicio activitate comercială similară;
a) să dezvolte reţeaua de
să nu dețină părți sociale sau acțiuni la o întreprindere
franciză şi să menţină
concurentă;
identitatea sa comună,
b) să furnizeze francizorului orice informaţie de natură a facilita
precum şi reputaţia acesteia; cunoaşterea şi analiza performanţelor şi a situaţiei reale
b) să furnizeze francizorului
financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu
orice informaţie de natură a
franciza;
facilita cunoaşterea şi analiza c) să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de
performanţelor şi a situaţiei
către francizor, atât timp cât acesta nu aparține domeniului
reale financiare, pentru a
public; să nu utilizeze know-how-ul licențiat în alte scopuri
asigura o gestiune eficientă în decât strict pentru exploatarea francizei;
legătură cu franciza;
d) să respecte prevederile din contractul de franciză și din
c) să nu divulge la terţe
manualele de operare;
persoane know-how-ul
e) să comunice francizorului orice idee care ar putea conduce
furnizat de către francizor,
la optimizarea funcționării rețelei de franciză; dacă francizorul
atât pe toată durata
decide că punerea în practică a sugestiilor francizatului este de
contractului de franciză, cât şi bun augur, francizatul nu va avea niciun fel de pretenție
ulterior.
materială și este de acord ca francizații din rețea să o aplice,
francizorul devenind titularul de drept al oricărei îmbunătățiri;
f) să informeze francizorul cu privire la încălcările drepturilor
de proprietate intelectuală acordate sub licență;
g) să protejeze secretul comercial în cadrul rețelei de franciză;
h) să nu cesioneze drepturile de proprietate intelectuală către
terți, fără acordul scris al francizoruluiș cesionarea de părți
sociale se va face doar cu respectarea strictă a prevederilor
incluse în contractul de franciză.
Secretul comercial cuprinde totalitatea informațiilor, incluzând,
dar fără a se limita la manuale, contracte, date privind clienții,
informații despre furnizori, formule, programe sau patente
referitoare la operațiunile și serviciile sau produsele oferite, liste
de preț, date financiare, know-how, metode, procedee,
compilații, tehnici și orice altceva care aparține fondului
comercial al francizorului. Manualele de operare trebuie să
cuprindă orientări speciale pentru protejarea secretului
comercial al francizorului, care pot limita accesul angajaților
francizatului la know how, manuale, patente etc.

Obligațiile legate de drepturile de proprietate intelectuală
sunt, în general, considerate necesare pentru protecția
drepturilor de proprietate intelectuală ale francizorului.
Aceste obligații sunt reglementate de articolului 101
alineatul (1) din Regulamentul (EU) No 330/2010 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
categoriile de acorduri verticale și practici concertate,
orientări privind restricțiile verticale.
Având în vedere că francizorul trebuie să poata lua
propriile măsuri în vederea păstrării identității și
prestigiului rețelei care poartă denumirea sa comercială,
clauzele care stabilesc mijloacele de control necesare în
acest sens nu constituie restricții ale concurenței în
sensul articolului 85 alineatul (1) din Tratatul CEE şi a
Regulamentului nr. 67/67 al Comisiei.
Interdicția impusa francizatului vizavi de cesiunea
drepturilor și obligațiilor care decurg din contract, fără
acordul francizorului, reprezintă, de fapt, o protecție
acordată dreptului acestuia de a alege liber francizații ale
căror calificări profesionale sunt o condiție pentru
stabilirea și prezervarea bunei reputații a rețelei de
franciză.
Restricțiile referitoare la vânzare (teritoriul contractual și
distribuția selectivă) stimulează francizații să
investească în conceptul de franciză și sunt menite să
contribuie la menținerea identității comune și, prin
urmare, la compensarea reducerii concurenței
intramarcă. Aceste obligatii sunt reglementate de
articolului 101 alineatul (3) din Regulamentul (EU) No
330/2010 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene , categoriile de acorduri verticale și practici
concertate și orientările privind restricțiile verticale
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Art. 10. - Francizorul poate să
impună o clauză de nonconcurenţă şi de
confidenţialitate, pentru a
împiedica înstrăinarea knowhow-ului transmis pe durata
contractului de exclusivitate.
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Art. 10. - În vederea împiedicării înstrăinării know-how-ului,
francizorul va impune următoarele clauze contractuale:
Clauza de non-concurență
Clauza contractuală antrenează, pentru părțile dintr-un
contract de franciză, ori cel puțin pentru una dintre ele, o
obligație directă sau indirectă de a nu fabrica, de a nu cumpara,
de a nu vinde sau revinde, în mod independent, bunuri sau
servicii aflate în concurență cu bunurile sau serviciile care fac
obiectul contractului de franciză. O astfel de obligație impusă
garantează francizatului primirea valorii totale a activelor
transferate și este considerată, în mod normal, ca accesorie la
contractul principal.
Clauza de confidențialitate
Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată
durata contractului de franciză și după încetarea acestuia, să
nu transmită date sau informații de care au luat cunostință în
timpul executarii contractului de franciză.
- Clauza de rezolvare a posibilelor conflicte prin metode
alternative de rezolvare a disputelor - ADR (Alternative Dispute
Resolution). Părțile aleg să soluționeze, pe cît posibil,
eventualele litigii prin negociere, mediere sau arbitraj.
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Text mai concis, în concordanță cu politica de
concurență și control al concentrărilor în UNIUNEA
EUROPEANĂ
Ca prim pas în rezolvarea conflictelor și împiedicarea
înstrăinarii know-how-ului, părțile au posibilitatea
rezolvarii neînțelegerilor ivite prin metode alternative
de rezolvare a disputelor. Recomandarea Comisiei nr.
98/257/EC, privind regulile aplicate de autoritățile
responsabile de soluționarea extrajudiciară a litigiilor,
dar și Recomandarea Comisiei 2001/310/EC, asupra
regulilor aplicate de autoritățile extrajudiciare
responsabile pentru rezolvarea amiabilă a disputelor,
permit consumatorilor, operatorilor economici și
organizațiilor de consumatori să găsească cea mai
bună metodă de soluționare a litigiilor.
Un proces aflat pe rolul unei instanțe de judecată este
de durată și costisitor. Nu în ultimul rînd, informațiile
din dosar devin publice, astfel că ele sunt disponibile
unor terți care nu trebuie să aibă acces la date
confidențiale cum ar fi manualele de franciză, knowhow-ul, patentele și brevetele. Acest aspect este demn
de luat în seamă, o afacere în sistem de franciză
devenind vulnerabilă prin dezvăluirea aspectelor care o
fac diferită de competitori. În plus, prezervarea
reputației francizei poate fi pusă în pericol prin aceea
că un litigiu relativ minor, poate avea un efect
devastator privind relațiile cu actualii francizați din
rețea dar poate îngreuna misiunea de atragere de noi
membri.
Avantejele metodelor ADR
Medierea este confidenţială și promovează
comunicarea către atingerea unui compromis prin
explicarea şi interpretarea punctelor de vedere ale
celor două părţi; ea presupune existenţa unei a treia
părţi care intermediază comunicarea. De asemenea,
conform opiniei exprimate de către Consiliul de
Mediere, se recomandă introducerea acestei clauze în
contractul de franciză.
Medierea, spre deosebire de procesul clasic de justiţie,
nu are ca finalitate stabilirea vinovăţiei sau inocenţei
părţilor aflate în conflict. Participarea la mediere este
voluntară. Mediatorul nu are putere de decizie, ci oferă
informaţii procedurale, stimuleză dialogul, facilitează
schimbul de opinii şi informaţii între părţi, ajută părţile

să-şi clarifice nevoile şi interesele, să depăşească
barierele în comunicare şi să ajungă la rezolvarea
neînţelegerilor prin găsirea unor soluţii avantajoase
pentru ambele părţi. Mediatorul asistă părţile şi la
redactarea acordului final de mediere în care se
specifică angajamentele fiecărei părţi pentru stingerea
conflictului.
Arbitrajul presupune existenţa unei a treia persoane de
specialitate (arbitrul) şi care este învestită cu autoritate
de decizie.
Negocierea este un proces de comunicare în scopul
ajungerii la o înţelegere între cele două părţi în conflict,
prin reducerea diferenţelor dintre punctele de vedere.
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Art. 16. - Contractele de franciză vor fi întocmite cu respectarea
Codului Deontologic aprobat de Asociaţia Română de Franciză.

3
Codul deontologic al Asociației Române de Franciză
este un cod de bune practici pentru francizorii români
și master francizați, pentru francizati, consultanți din
domeniu și prestatori de servicii specifice.
Respectarea Codului trebuie monitorizată de către
Asociația Română de Franciză, care este compusă din
reprezentanți ai francizorilor și francizaților.
Codul deontologic al Asociației Române de Franciză
promovează în comunitatea de afaceri standardele
comerciale şi industriale ale Uniunii Europene, apară și
susține interesele membrilor săi și ale comunității de
franciză în raport cu autoritațile publice și cu
organismele din țară și din
străinătate.
Codul deontologic al Asociației Române de Franciză
este realizat în concordanță cu codul Federației
Europene de Franciză, federație care reuneste asociații
naționale de franciză din UE.
Asociația Română de Franciză este o asociație de
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală,
apolitică, fară scop patrimonial, cu personalitate
juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi
susţine interesele membrilor săi, de a promova și
încuraja prin mijloace specifice franciza ca metodă de
a derula afaceri. ARF militează pentru dezvoltarea unui
mediu antreprenorial deontologic, care să conducă la
apariția unei piețe de franciză sănătoase, la nivel
național.

