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CONTRACT FRANCIZA
incheiat astazi …………………. sub nr. ………….
Partile
SC DSC SERVICE SRL avand sediul in Str. Arinului Nr. 11 – Sat Preajba, Comuna Malu Mare,jud Dolj ,
inregistrata in registrul comertului sub nr J16/758/2016
avand codul unic de inregistrare nr : 35912239 legal reprezentata de Danaila Stanciu Constantin
denumit in continuare francizorul
Si
S.C. ..............................., cu sediul social in ……………...................., str……...........................…nr. ………..…,
judetul ………......... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………........, sub nr. …….……....…, cod
fiscal nr. ……….....….,Cont IBAN............................................. reprezentanta prin................................ in
calitate de....................................... denumit in continuare beneficiar sau francizat
RECUNOSCAND ca francizorul este detinatorul marcii DSC SERVICE avand o experienta de peste
35 ani in domeniul tinichigeriei auto deschizand prima unitate in municipiul Craiova.
RECUNOSCAND ca francizorul in ultimii ani a dezvoltat prin intreprinderea sa SC un sistem de
servicii profesionale pentru indreptari auto cu ventuze .
RECUNOSCAND ca acele caracteristici distinctive ale sistemului includ, fara restrictii, numele
“DSC SERVICE
” , decor, utilaje si echipamente ; standarde si specificatii operationale si
tehnologice, procedee de operare si programe de management, toate acestea putand fi schimbate,
imbunatatite si dezvoltate in continuare de catre Francizor din cand in cand;
TINAND CONT de faptul ca francizorul confera identitate sistemului prin intermediul anumitor
nume comerciale, marci pentru servicii, marci inregistrate, logo-uri, embleme, si alte indicii ale
originii, incluzand, dar nelimitandu-se la marca “DSC SERVICE - Indreptari Auto cu ventuze
inregistrata . ..... si alte nume comerciale de acest gen, marci pentru servicii, marci inregistrate si
aspecte comerciale distinctive asa cum sunt acum sau pot fi, in viitor, desemnate de catre Francizor
(denumite in ansamblu “Marci Private”);
ADMITAND ca beneficiarul doreste sa fie asistat, pregatit si sa i se ofere licenta de catre
Francizor ca un francizat si autorizat sa foloseasca, relativ la acestea, Sistemul DSC SERVICE ;
RECUNOSCAND ca firma francizata este o firma independenta juridic de societatea
francizorului.
SUSTINAND ca beneficiarul intelege importanta Sistemului DSC SERVICE
si standardele
inalte si uniforme de calitate, aspect si servicii ale DSC SERVICE
, precum si necesitatea
deschiderii si conducerii unitatilor DSC SERVICE
in conformitate cu Sistemul DSC SERVICE
RECUNOSCAND ca Francizatul a primit informatiile de la Francizor si ca a beneficiat de o
perioada de gandire de douazeci (20) de zile pentru a lua decizia in deplina cunostinta de cauza si
pentru a semna prezentul contract. In plus, inca de la inceputul contactelor, Francizatul a fost invitat
de catre Francizor sa beneficieze de recomandarile sale si sa-i adreseze orice intrebare,
partile convin urmatoarele:
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PREAMBUL
A.

Partile intentioneaza sa incheie un contract de FRANCIZA a carui obiect consta in: transmiterea de
catre FRANCIZOR a unui concept FRANCIZABIL, care înglobează: un nume comercial de succes,
însemne comerciale de renume, marci private si de comert apartinand FRANCIZORULUI, un knowhow experimentat, şi o asistenţă tehnică si/sau comercială permanentă, precum si dreptul de a vinde
produsele si serviciile sub numele FRANCIZORULUI, prin intermediul centrului/ centrelor pe care
FRANCIZATUL le va deschide, situate din punct de vedere administrative teritorial la urmatoarea
adresa .........................

B.

FRANCIZORUL este proprietarul marcii DSC SERVICE – Indreptari Auto cu ventuze.;

C.

FRANCIZATUL a indeplinit toate operatiunile si formalitatile necesare in vederea gasirii locatiei si a
resurselor umane, financiare si logistice destinate realizarii obiectului FRANCIZEI;

D.

In baza relatiilor ce urmeaza a fi stabilite intre parti, FRANCIZATUL va intra in posesia unor informatii
confidentiale privind KNOW-HOW-UL cunoscut de FRANCIZOR, precum si a altor informatii
confidentiale detinute de acesta din urma, incluzand dar fara a se limita la Manualul de francizare;

DEFINITII
In prezentul Contract termenii/expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:
“sub numele” – cuprinde numele comercial al Titularului si serviciu, embleme, alte simboluri utilizate
de acesta in identificarea si promovarea serviciilor “DSC SERVICE”
“Teritoriul” – inseamna locatia unde FRANCIZATUL isi va desfasura activitatea situata administrativ la
adresa.............................................

OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1.
Obiectul prezentului Contract consta in transmiterea de catre FRANCIZOR a unui concept
francizabil, care inglobeaza: un nume comercial de succes, insemne comerciale de renume
apartinand FRANCIZORULUI, un know-how experimentat, si o asistenta tehnica permanenta, precum
si dreptul de a vinde serviciile sub numele DSC SERVICE prin intermediul centrului pe care
FRANCIZATUL il va deschide in Teritoriu si care va purta numele FRANCIZORULUI.
3.2.
Titularul se angajeaza, in conditiile prezentului Contract, sa puna la dispozitia Beneficiarului
marca de comert sub numele DSC SERVICE ”. Beneficiarul se obliga sa vanda serviciile in
concordanta cu practica de afaceri a Titularului.

IV.

ARIA TERITORIALA DE EXCLUSIVITATE SI CLAUZE CONEXE
4.1. FRANCIZA acordata FRANCIZATULUI in baza acestui contract, este exclusiva si acorda dreptul
FRANCIZATULUI de a deschide si conduce Centrul DSC SERVICE doar in Teritoriu. FRANCIZATUL nu
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poate cesiona exclusivitatea altor persoane si poate utiliza FRANCIZA doar in Teritoriu. Aria teritoriala
este conform anexa “B”
4.2. Prezentul Contract nu confera FRANCIZATULUI dreptul de exclusivitate, protectie sau orice alte
drepturi in alta locatie/arie teritoriala decat Teritoriul si nu ii confera acestuia alte drepturi decat cele
care sunt expres prevazute in prezentul Contract.
4.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, FRANCIZORUL are dreptul de a opera si de a acorda oricate
francize pentru deschiderea de centre sub marca DSC SERVICE, la libera sa apreciere, oriunde in tara
cu exceptia Teritoriului. Cu toate acestea FRANCIZORUL se obliga sa nu mai deschida o franciza DSC
SERVICE in orasul (judetul) ................
4.4. FRANCIZATUL nu va promova serviciile efectuate in cadrul centrelor DSC SERVICE in afara
Teritoriului in sensul in care nu va amplasa reclame, panouri publicitare si alte asemenea pe o arie
teritoriala de 1 km in vecinatatea altor centre DSC SERVICE deschise .................................................
4.5. Pe parcursul executarii prezentului Contract si al prelungirilor ulterioare dupa caz, FRANCIZATUL
isi asuma in mod expres si neconditionat o obligatie de non-concurenta fata de FRANCIZOR sens in
care se obliga sa nu deschida alte centre care au obiect de activitate similar sau asemanator cu
FRANCIZA fara acordul scris si prealabil al FRANCIZORULUI.
4.6. FRANCIZATUL se obliga sa nu comercializeze in cadrul centrului DSC SERVICE servicii similare
SERVICIILOR furnizate de societati concurente si va permite FRANCIZORULUI sa efectueze controale
periodice in locatiile FRANCIZATULUI.
4.7. Incalcarea de catre FRANCIZAT a prezentei clauzelor de non-concurenta mentionate mai sus
atrage obligatia acestuia de a achita FRANCIZORULUI suma de 6.000 (sase mii de ) EUR cu titlu de
daune interese. Incalcarea clauzelor de non-concurenta va fi constatata de catre instantele de
judecata.

V. LICENTA SI DURATA
5.1. Durata prezentului Contract si a FRANCIZEI este de 5 ani si va intra in vigoare la data semnarii lui
de ambele parti contractante.
5.2. FRANCIZATUL poate, la alegerea sa, sa reinnoiasca prezenta FRANCIZA pentru o perioada
suplimentara de 5 ani, cu acordul FRANCIZORULUI si cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii:
(i)
(ii)

(iii)

FRANCIZATUL sa trimita FRANCIZORULUI o instiintare scrisa privind intentia sa de reinnoire
cu cel putin 6 luni inainte de implinirea termenului de expirare a Contractului;
FRANCIZATUL isi va fi executat cu buna-credinta, in totalitate si la timp toate obligatiile
asumate prin prezentul Contract pe parcursul derularii sale, incluzand dar fara a se limita la obligatia
de plata a redeventei precum si a oricaror obligatii financiare asumate in baza prezentului Contract.
FRANCIZATUL, in urma evaluarii anuale din partea FRANCIZORULUI, a primit acceptul
acestuia pentru reinnoirea FRANCIZEI. Pentru evitarea oricarui dubiu, acceptul FRANCIZORULUI este
atributul exclusiv si discretionar al acestuia.
5.3 In situatia in care FRANCIZORUL nu doreste reinnoirea Contractului de Franciza, FRANCIZORUL va
notifica FRANCIZATULUI acest lucru, prin instiintare scrisa inainte de expirarea Contractului cu cel
putin 30 de zile lucratoare.
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VI.

Pretul (taxe si redevente)
TAXA DE FRANCIZA:
6.1. Beneficiarul va plati o singura data pe parcursul derularii prezentului Contract o suma de 5000
Euro , in echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii, in termen de maxim 7 zile de la data semnarii
Contractului (“Taxa de franciza”). Taxa de franciza reprezinta suma datorata de catre Beneficiar
pentru dreptul de folosinta a marcii DSC SERVICE pentru locatia din Teritoriu si pachetul DSC
SERVICE care include꞉ know-how-ul afacerii comercial si tehnic, trainingul si instruirea personalului pe
o perioada de cinci zile, grafica de publicitate interior/exterior in format electronic, trusa de scule cu
care vor fi efectuate toate serviciile DSC SERVICE plus consumabilele acestuia. Garantie 12 luni
pentru scule, asistenta continua primita de la francizor, rezolvarea problemelor tehnice in 24-48 de
ore.
Taxa de franciza reprezinta si pretul know-how-ului afacerii DSC SERVICE pe care FRANCIZORUL o
pune la dispozitia FRANCIZATULUI constand inter alia in linii de recomandare strategii, date si
informatii ce reprezinta secrete de afaceri pentru succesul marcii DSC SERVICE. De asemenea, plata
acestei taxe acopera cheltuielile legate de achizitionarea sculelor ce va fi folosit pentru desfasurarea
procedurilor si a Serviciilor din interiorul centrului DSC SERVICE, primul stoc de servicii ce vor fi
folosite in interiorul centrului si toate cheltuielile logistice necesare aprovizionarii initiale a centrului.

VII.

OBLIGATII, DECLARATII SI GARANTII ALE PARTILOR

7.1. Titularul in calitate de FRANCIZOR se obliga:
a.
b.
c.

d.
e.

Sa puna la dispozitia Beneficiarului marca de comert “ DSC SERVICE” al carui operator este.
Sa transmita Beneficiarului dreptul de folosinta exclusiva a marcii DSC SERVICE in limitele
Teritoriului.
Sa puna la dispozitia Beneficiarului Manualulele de Franciza precum sa asigure instruirea necesara
astfel incat sa pregateasca FRANCIZATUL in vederea crearii conditiilor necesare pentru revanzarea
Serviciilor DSC SERVICE in aceleasi conditii ca in centrele DSC SERVICE ce apartin FRANCIZORULUI si
sa instruiasca personalul angajat de catre FRANCIZAT pentru desfasurarea activitatii; instructajul se
va realiza in Locatia Titularului din [....].
Sa aprovizioneze Beneficiarul cu echipamentele necesare si sa se asigure ca FRANCIZATUL a fost
instruit si intelege modul si procedurile de lucru necesare in lucrul cu echipamentele si produsele
DSC SERVICE.
Sa instruiasca Beneficiarul si personalul acestuia cu toate procedurile de lucru necesare atat pentru
receptia echipamentului
DSC SERVICE, vanzarea Serviciilor
DSC SERVICE, mentinerea
echipamentelor de lucru precum si a spatiului de lucru.
7.2. Titularul nu isi asuma raspunderea pentru lipsa de management, sau pentru orice alta problema
ivita in interiorul companiei Beneficiarului care afecteaza activitatea, si duce la imposibilitatea
exercitarii activitatii de vanzare a Serviciilor DSC SERVICE la standardele anticipate de catre
FRANCIZAT. Pentru evitarea oricarui dubiu, FRANCIZORUL nu garanteaza FRANCIZATULUI realizarea
unei anumite cifre de afaceri sau succesul afacerii in general care ramane a fi derulata pe riscul
exclusiv al FRANCIZATULUI.
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7.3 FRANCIZORUL declara si garanteaza ca la data semnarii prezentului Contract nu se afla in
procedura de faliment, lichidare sau reorganizare judiciara, nu are poprire pe conturile bancare si
nu are litigii cu terti.
7.4 FRANCIZORUL declara si garanteaza ca are autoritatea necesara prin reprezentantii sai de a
incheia prezentul Contract, care odata incheiat reprezinta o obligatie legala si valabila a
FRANCIZORULUI.
7.5 Beneficiarul, in calitate de FRANCIZAT se obliga:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Sa respecte intocmai serviciile recomandate de catre Titular, care sunt sub licenta DSC SERVICE si
sunt vandute exclusiv prin reteaua de centre DSC SERVICE.
Sa respecte conditiile de vanzare pentru Serviciile comercializate impuse de Titularul marcii inclusiv
dar fara a se limita la obligatiile impuse conform art. IX, X, XI si XII sub sanctiunea platii de daune
interese in cuantum de 6.000 Euro.
Sa pastreze integritatea starii de igiena si estetica a centrului in care Beneficiarul isi desfasoara
activitatea ce formeaza obiectul prezentului Contract de franciza.
Sa amenajeze si sa pastreze centrul in concordanta cu normele legale in materie de protectia muncii
si normele igienico-sanitare.
Sa isi respecte obligatiile de non-concurenta prevazute la art. IV.
Sa efectueze comenzi periodice catre Titular in functie de necesitati, si sa predea la cerere un raport
de vanzari autorizat din punct de vedere contabil.
FRANCIZATUL are obligatia de a achizitiona numai de la FRANCIZOR urmatoarele consumabile:
.....................Restul consumabilelor pot fi achizitionate si de la alti furnizori
Sa mentina pe intreaga durata a colaborarii un raport de intelegere reciproca cu Beneficiarul, si sa
contribuie direct la bunul mers al afacerii in franciza DSC SERVICE.
In cazul unei reorganizari judiciare, sau a unei restructurari a capitalului social al societatii, fie prin
vanzarea de actiuni, fie in orice alt mod, sau in ipoteza schimbarii controlului asupra societatii,
FRANCIZATUL are obligatia de a anunta FRANCIZORUL de intentia acestuia, si nu poate incepe nici un
demers in acest sens fara acordul scris si prealabil primit din partea FRANCIZORULUI.
a. FRANCIZATUL declara si garanteaza ca are toate autorizatiile, avizele, licentele si permisele impuse
de lege pentru legala incepere si desfasurare a activitatii in Teritoriu in vederea realizarii FRANCIZEI .
b. FRANCIZATUL declara si garanteaza ca are autoritatea necesara prin reprezentantii sai de a incheia
prezentul Contract, care odata incheiat reprezinta o obligatie legala si valabila a FRANCIZATULUI.

VIII.

PREGATIREA PERSONALULUI

8.1. In maximum 30 de zile de la data semnarii prezentului Contract, Titularul va pregati, timp de 30
zile, pe Managerul Unitatii in modul de organizare si functionare ale unui centru DSC SERVICE
exploatat in concordanta cu politica comerciala a FRANCIZORULUI. Programul de pregatire va avea
loc la un centru al FRANCIZORULUI.
8.2. Cheltuielile de transport si cazare ale personalului instruit vor fi suportate de FRANCIZAT.

IX.

MANUALE SI KNOW-HOW
9.1. FRANCIZORUL va pune gratuit la dispozitia FRANCIZATULUI orice know-how administrativ,
tehnic si operational legat de comercializarea Serviciilor DSC SERVICE.
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9.2. FRANCIZATUL se obliga sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul
deschiderii si functionarii Centrului in Teritoriu sub marca DSC SERVICE.

9.4. Titularul Manualului de Franciza precum si a dreptului de proprietate intelectuala asupra
intregului know-how al afacerii DSC SERVICE este FRANCIZORUL. In ipoteza incalcarii de catre
FRANCIZAT a obligatiei de confidentialitate asumata prin prezentul Contract precum si a obligatiei de
pastrare a secretelor de afaceri si a confidentialitatii know how-ului divulgat de catre FRANCIZAT in
legatura cu FRANCIZA, FRANCIZATUL se obliga sa achite FRANCIZORULUI cu titlu de daune interese
suma de 6,000 EUR pentru acoperirea prejudiciului cauzat FRANCIZORULUI ca efect al incalcarii de
catre FRANCIZAT a obligatiilor sus mentionate. Daunele interese se justifica a fi platibile
FRANCIZORULUI de catre FRANCIZAT in urma unei sentinte definitive si irevocabile a instantelor de
judecata care se pronunta in acest sens.

X. DESCHIDEREA DE CENTRE

10.1. FRANCIZATUL va deschide centrul DSC SERVICE situat in Teritoriu in maxim 60 zile de la data
semnarii prezentului Contract.
10.2. FRANCIZATUL nu are voie sa deschida un alt centru cu denumirea FRANCIZORULUI in Teritoriu
sau inafara acestuia, fara acordul prealabil al FRANCIZORULUI ceea ce presupune incheierea unui nou
contract de franciza.
10.3. La cererea FRANCIZATULUI, FRANCIZORUL va recomanda FRANCIZATULUI anumite firmele
producatoare/distribuitoare atat pentru echipamente si mobilier cat si pentru materialele decorative
specificate de FRANCIZOR.

XI.

ACTIVITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR
11.1. Centrul in franciza DSC SERVICE detinut de FRANCIZAT va fi utilizat numai pentru vanzarea
exclusiva a serviciilor DSC SERVICE.
11.2. Personalul FRANCIZATULUI va purta, in cadrul centrelor, uniforme asemanatoare cu cele ale
personalului Titularului.
11.3. FRANCIZATUL va folosi in interiorul centrelor cataloage, prezentari, oferta de servicii, precum si
alte materiale (vouchere cadou, oferte) respectand design-ul impus de Titular.
11.4. Intreaga activitate a FRANCIZATULUI va fi desfasurata in contul si pe riscul sau, fara a aduce nici
o atingere numelui sau reputatiei FRANCIZORULUI. Activitatea FRANCIZATULUI implica, intre altele,
curtoazie si solicitudine in relatiile cu partenerii de afaceri si clienti, eficienta in rezolvarea plangerilor
adresate de consumatori.
11.5. Persoane abilitate din partea FRANCIZORULUI au dreptul sa viziteze si sa controleze oricand in
timpul orelor de lucru (9-20), centrul FRANCIZATULUI. In caz de nerespectare a preturilor impuse de
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vanzare sau a altor clauze contractuale FRANCIZATUL va primi avertizari scrise de la FRANCIZOR. La 3
avertizari fundamentate cu inscrisuri si alte dovezi i se va retrage dreptul de folosinta a marcii.
11.6. FRANCIZATUL va informa FRANCIZORUL asupra schimbarilor vizand cadrul administrativ,
legislativ si de afaceri din orasul ..................................
11.7. FRANCIZATUL va respecta in cadrul centrului detinut in FRANCIZA in relatia cu clientii centrului,
preturile de vanzare pentru serviciile DSC SERVICE ce vor fi acordate in cadrul acestui centru, si nu se
va abate de la aceste preturi decat daca a primit prin notificare scrisa de la FRANCIZOR, o instiintare
de modificare a acestora. FRANCIZORUL, are obligatia de a transmite orice modificari legate de
serviciile si preturile practicate cu minim 10 zile inainte de a intra in vigoare noua modificare.
11.8. FRANCIZATUL este obligat sa desfasoare o activitate in conformitate cu standardele si utilizand
metodele si formele stabilite de FRANCIZOR prin prezentul Contract de franciza, si prin instructiunile
primite ulterior de la FRANCIZOR. Fiecare angajat al FRANCIZORULUI va purta in cadrul centrului DSC
SERVICE, tinuta obligatorie recomandata de FRANCIZOR.
11.9. FRANCIZATUL va indica tertelor persoane, inclusiv clientilor, ca desfasoara o activitate in
calitate de FRANCIZAT al FRANCIZORULUI. In acest sens, toate actele care vor emana de la
FRANCIZAT, se vor face sub tipizatul aprobat de DSC SERVICE, in conformitate cu prevederile
Manualului de franciza pentru francizati, cu indicarea vizibila a marcii DSC SERVICE.
11.10. Pentru functionarea cat mai eficienta a intregii retele de franciza DSC SERVICE, cat si pentru
obtinerea celor mai bune rezultate, FRANCIZORUL, va indruma/repartiza si va recomanda impartirea
FRANCIZATILOR, astfel incat sa se respecte teritoriul fiecarui FRANCIZAT.

XII.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

MARCILE DE COMERT SI SERVICII

12.1. In ceea ce priveste folosirea de catre FRANCIZAT a marcii DSC SERVICE ce apartine
FRANCIZORULUI, conform prezentului Contract, FRANCIZATUL admite si este de acord cu
urmatoarele:
FRANCIZATUL va folosi Marca Privata DSC SERVICE licentiata prin acest Contract numai in
maniera indicata de FRANCIZOR;
FRANCIZATUL va utiliza marca DSC SERVICE numai in legatura cu serviciile convenite prin
prezentul Contract si numai in formele, stilurile, culorile si marimile autorizate de catre FRANCIZOR;
FRANCIZATUL nu va folosi marca DSC SERVICE ca parte a numelui companiei FRANCIZATULUI
si/sau sub orice alt nume de afaceri;
Daca dupa incetarea prezentului Contract, FRANCIZATUL nu doreste reinnoirea Contractului,
acesta nu va putea continua oferirea serviciilor, sub marca si numele care fac obiectul acestui
Contract;
FRANCIZATUL se obliga sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru serviciile
promovate de FRANCIZOR;
FRANCIZATUL recunoaste, in mod clar, dreptul exclusiv al FRANCIZORULUI, de a folosi marca
DSC SERVICE, pentru comercializarea serviciilor prin intermediul centrului pe care FRANCIZATUL l-a
deschis, in Teritoriu;
FRANCIZATUL este de acord sa nu pretinda, in vreun fel, ca are vreun drept de proprietate
asupra marcii DSC SERVICE sau ca are dreptul de a folosi aceasta marca in alt scop decat cel care este
specificat in prezentul Contract.

8

FRANCIZATUL se obliga ca la terminarea prezentului Contract sa inceteze orice folosinta a
marcii DSC SERVICE si sa cedeze FRANCIZORULUI toate documentele primite in legatura cu marca
DSC SERVICE.

h.

XIII.
•
•
•
•

CONFIDENTIALITATE

13.1. Sunt considerate confidentiale urmatoarele informatii:
Datele si informatiile puse la dispozitie de solicitant FRANCIZORULUI conform Manualului de
Franciza, mai putin cele publice
Datele si informatiile puse la dispozitie de FRANCIZOR in baza acordului precontractual si
ulterior in baza contractului de franciza si a anexelor la Contractul de franciza, mai putin cele publice.
Draft-ul Contractului de franciza
Orice date, informatii, indiferent de suportul pe care sunt stocate sau de natura acestora
care sunt divulgate de catre FRANCIZOR FRANCIZATULUI in legatura cu FRANCIZA
De asemenea, sunt confidentiale orice documente care s-au pus sau se vor pune reciproc la dispozitia
partilor in vederea incheierii Contractului de franciza, inainte de inceperea negocierilor contractului,
in timpul negocierii acestuia, pe parcursul derularii contractului si dupa terminarea contractului pe
perioada nelimitata, altele decat cele publice sau cele asupra carora partile au decis in comun sa le
faca publice.
13.2. Nu sunt considerate informatii confidentiale urmatoarele :

•
•
•

Informatiile care sunt in domeniul public:
Informatiile care au fost facute publice de catre FRANCIZOR sau terti independent de vreo culpa a
FRANCIZATULUI
Informatiile care au fost facute publice de catre FRANCIZAT cu acordul FRANCIZORULUI
13.3. FRANCIZATUL se obliga fata de FRANCIZOR sa incheie cu angajatii sai acorduri de
confidentialitate in forma anexata prezentului sub forma Anexei 1.
13.4. FRANCIZATUL va putea divulga informatii confidentiale numai acelor angajati care trebuie sa
aiba acces la ele pentru realizarea obiectului Contractului de franciza, precum si in cazurile prevazute
expres de lege. In aceasta situatie, informatiile pot fi divulgate numai cu conditia ca, in prealabil,
FRANCIZORUL sa fie instiintat in scris in legatura cu o astfel de dezvaluire, in vederea obtinerii unui
ordin de protectie si/sau a indeplinirii actiunilor pe care acesta le considera corespunzatoare unor
astfel de circumstante, dupa caz.
13.5. Orice informatie, cunostinte si know-how, incluzand, fara restrictii, materiale, echipament si
alte date, pe care FRANCIZORUL le considera confidentiale, precum si orice alte informatii,
cunostinte sau know-how care pot fi derivate din analizarea acestora vor fi considerate confidentiale
pentru scopurile prezentului Contract si ale FRANCIZEI, cu exceptia informatiilor care au devenit
cunoscute publicului larg, prin publicarea sau comunicarea lor de catre altii.
13.6. FRANCIZATUL admite ca, in conformitate cu prevederile prezentului Contract va beneficia de
programe specializate de training, informatii confidentiale, informatii referitoare la metode,
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proceduri si tehnici operationale, de vanzare, promotionale si de marketing care sunt proprietatea
FRANCIZORULUI.
13.7. FRANCIZATUL se obliga sa inapoieze FRANCIZORULUI, la cererea scrisa, toate informatiile
confidentiale, manualele de Know-how, manualul de brand pentru francizati, manualul procedurilor
pentru francizati precum si totalitatea documentelor, aferente Contractului de franciza si Manualului
de Franciza (inclusive toate copiile aferente) pe baza de proces verbal de predare primire ce va face
parte integranta din prezentul Contract. 13.8. Restituirea
acestor
informatii
nu
absolva
FRANCIZATUL de obligatiile de confidentialitate asumate prin prezentul Contract.
13.9. FRANCIZATUL intelege ca prin semnarea prezentului Contract va intra in contact cu intregul
know-how al afacerii DSC SERVICE si toate datele si informatiile considerate informatii confidentiale
si secrete de afaceri ale FRANCIZORULUI si asigura FRANCIZORUL de buna-credinta in derularea
afacerii DSC SERVICE in sistem de franciza.
Nerespectarea obligatiilor privind confidentialitatea atrage raspunderea disciplinara, civila
administrativa sau penala, dupa caz, precum si plata de catre FRANCIZAT FRANCIZORULUI a unor
daune interese in cuantumul si conditiile prevazute in art.9.4 din prezentul Contract.

XIV.

FORTA MAJORA

Forta majora ivita dupa incheierea Contractului apara de raspundere partea care o invoca, cu
conditia sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei
majore sa se comunice in maximum 15 zile de la aparitie.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 12 luni, fiecare parte poate renunta
la executarea Contractului in continuare. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere
despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile scadente pana la
data aparitiei situatiei de forta majora.

XV.

INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept, dupa o prealabila instiintare scrisa, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati, trecerea vreunui termen, dupa instiintarea scrisa sau
interventia instantei judecatoresti in urmatoarele cazuri:
a.
b.
c.
d.

FRANCIZATUL este declarat in faliment in conformitate cu dispozitiile legii:
FRANCIZATUL cesioneaza drepturile si obligatiile asumate prin prezentul Contract fara acordul
expres, prealabil si scris al FRANCIZORULUI;
In conditiile prevazute in art. 11.5 din prezentul Contract; si
In conditiile prevazute in art. 6.4 din prezentul Contract.
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15.2. Rezilierea prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligatiilor deja scadente dintre parti.
15.3. In momentul desfiintarii sau expirarii acestui Contract, toate drepturile acordate in acest
document vor fi de indata desfiintate, si:
A. Francizatul va inceta imediat sa opereze Unitatea Francizata ca o unitate DSC SERVICE
B. Francizatul va inceta imediat si permanent sa foloseasca, prin publicitate sau in orice alt mod,
ehipamente, metode, proceduri, tehnici asociate cu Sistemul, Marcile Private ale Francizorului, si
celelalte nume comerciale ale Francizorului, marcile inregistrate si marcile de servicii asociate cu
Sistemul DSC SERVICE
. In special, si fara limitare, Francizatul va inceta sa foloseasca toate
echipamentele, materialele de publicitate, articolele de papetarie, formularele, ambalajele, si orice alte
articole care afiseaza Marcile Private;
C. Francizatul este obligat ca, in caz ca acesta continua sa conduca sau incepe sa conduca ulterior
societati de sau alte afaceri, sa nu foloseasca vreo reproducere, fals, copie si/sau imitatie colorabila a
Marcilor Private in legatura cu aceste alte afaceri, lucru care e probabil sa dea nastere la confuzii,
greseli si inselatorie si este, de asemenea, obligat sa nu utilizeze nici un aspect distinctiv comercial,
desemnare a originii, descriere sau reprezentare legata de Francizor;
D. Francizatul este obligat sa plateasca imediat toate sumele pe care i le datoreaza Francizorului,
filialelor sale si afiliatior sai. In cazul desfiintarii din cauza oricarei incalcari savarsite de Francizat,
aceste sume vor include toate daunele, costurile, penalitatile si/sau cheltuielile aferente.
E. Francizatul este obligat sa predea imediat Francizorului , Manualul, toate celelalte manuale,
registre, dosare, instructiuni, corespondenta si absolut toate materialele legate de operarea Afacerii
Francizate aflate in posesia Francizatului precum si toate copiile acestor materiale (toate acestea fiind
admise ca fiind proprietatea Francizorului), si nu va pastra nici o copie sau inregistrare a oricaruia din
materielele precedente, cu exceptia copiei acestui Contract apartinand Francizatului, a corespondentei
intre parti si a oricaror alte documente de care Francizatul are in mod rezonabil nevoie pentru
respectarea oricarei prevederi sau legi.

XVI.

DIVERSE

16.1. Orice modificare a prezentului Contract va fi facuta prin act aditional semnat de ambele parti.
16.2. Orice neintelegeri intre parti privind interpretarea sau executarea prezentului Contract vor fi
solutionate pe cale amiabila, iar in caz de esec prin mediere in termen de 30 de zile de la aparitia
acestora. In cazul in care nu se poate ajunge la un acord, partile vor deferi litigiul spre solutionare
instantelor judecatoresti competente.
16.3. Francizatul recunoaste ca a realizat o investigatie independenta a francizei DSC SERVICE
si
ca intreprinderea de afaceri tratata in acest Contract implica riscuri de afaceri, iar succesul
Francizatului va depinde in mare masura de abilitatea sa ca entitate de afaceri independenta.
Francizorul infirma in mod clar oferirea vreunei garantii sau garantari, explicite sau implicite, in ceea
ce priveste volumul potential, profiturile sau succesul initial al intreprinderii de afaceri tratate in acest
Contract.
Francizatul a primit proiectii financiare estimative pentru situatii ipotetice si s-a interesat de cifrele de
afaceri ale unitatilor aflate in proprietatea Francizorului
Francizatul recunoaste ca nu a primit de la Francizor vreo garantie sau garantare, explicita sau
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implicita, in ceea ce priveste volumul potential, profiturile sau succesul initial al intreprinderii de
afaceri tratate in acest Contract.
16.4. Francizatul recunoaste ca a primit o copie completa a acestui contract, inclusiv anexe , daca
acestea exista, cu cel putin cinci (5) zile lucratoare inainte de data la care a fost semnat acest
document.
16.5. Francizatul recunoaste ca a citit si a inteles acest contract, elementele atasate lui si acordurile
referitoare la ele, daca acestea exista, si ca Francizorul a acordat Francizatului o oportunitate si o
perioada de timp ampla si ca l-a incurajat pe Francizat sa consulte consilieri alesi de Francizat in
legatura cu beneficiile potentiale si riscurile implicate de intrarea in acest contract.
16.6. Francizatul recunoaste si intelege ca poate sa suporte alte cheltuieli si/sau obligatii ca parte a
investitiei initiale in afacerea francizata, pe care prevederile acestui contract pot sa nu le trateze, si care
includ, fara a se limita la acestea, costuri legate de publicitatea pentru deschidere, echipament,
accesorii fixe, alte bunuri fixate, constructie, chirie, costuri pentru imbunatatiri si decorare, precum si
capitalul activ necesar inceperii functionarii.
16.7. Acest Contract nu face din Francizat un agent, reprezentant legal, parte dintr-o afacere comuna,
partener, angajat al Francizorului, in absolut nici un sens. Se intelege si se cade de acord ca
Francizatul este o presoana juridica independenta si nu este in vreun fel autorizat sa faca vreun
contract, acord, garantie sau reprezentare in numele Francizorului. De asemenea, partile cad de acord
ca acest Contract sa nu creeze vreo relatie fiduciara intre ei.
16.8. Pe parcursul duratei acestui Contract si a oricaror prelungiri ale sale, Francizatul este de acord sa
intreprinda acele actiuni pe care Francizorul le considera in mod rezonabil necesare pentru ca
Francizatul sa se informeze si sa se mentina fata de public drept un contractor independent, conducand
Afacerea Francizata ca urmare a obinerii unei francize de la Francizor, incluzand, fara limitare,
afisarea unei notificari a faptului ca Afacerea Francizata este in forma si substanta satisfacatoare din
perspectiva Francizorului.
16.9. Francizatul este de acord sa apere, despagubeasca si sa nu provoace nici un prejudiciu
Francizorului, entitatii mama, filialelor si afiliatilor sai
16.10 Lege Aplicabila. Acest Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti
contractante si va fi interpretat in conformitate cu legea romana care este singura aplicabila in toate
cazurile litigioase dintre parti.
16.11 Partile sunt de acord ca instanta competenta este aceea de la sediul Francizorului in municipiul
Craiova

Prezentul Contract a fost incheiat astazi …………….. in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte semnatara.

TITULAR

BENEFICIAR

S.C. .......................SRL

S.C. ………………………… SRL
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ANEXA A
Acordul de dezvoltare
AA01 Pentru orasul ……………….. Francizorul are in vedere deschiderea unui numar de 1
unitati in urmatorii 5 ani
AA02 Prezentul contract este primul semnat in orasul …............................ si are zonele de
exclusivitate conform ANEXEI B
AA03 Francizatul va fi informat despre deschiderea de noi unitati inainte de deschidere si
de zona in care se va deschide respectiva unitate

ANEXA B
AB.01Francizatul primeste dreptul ca unitatea sa sa fie amplasata in orasul ................................. la
adresa ..........................................................................................

ANEXA C
AC01 Dotari furnizate/oferite de francizor livrate contra cost la sediul francizatului

ANEXA D
Lista sculelor : Trusa tije ,trusa ventuze completa ,lampa reflectoare ,aparat de masurat
grosimea vopselei.
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ANEXA E
Lista consumabilelor -Adeziv si solutie dezlipit adezivul.

SEMNATURI
FRANCIZOR

FRANCIZAT
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