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Pentru primul caz, lucrurile sunt simple, 
beneficiar fiind liber să aleagă un asigurator, dar el va 
avea nevoie şi de acordul francizorului cu privire la 
alegerea făcută. De asemenea, va discuta cu 
francizorul şi asupra valorii bunurilor şi a valorii 
asigurate a acestora. 

În ce-a de-a doua situaţie, beneficiarul se va 
supune alegerii francizorului care va lucra, de obicei, 
cu un singur asigurător pentru întreaga reţea de 
franciză. Beneficiarii vor trebui să achite primele de 
asigurare şi să transmită dovada plăţii acestora 
francizorului. 

 
Secţiunea 2. Efectele contractului faţă de 

consumatori  
 
Tipizatele contractelor de franciză  cuprind 

clauze prin care francizaţii îşi asumă nemijlocit 
răspunderea faţă de terţi pentru  neexecutarea sau 
executarea  necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 
faţă de ei.259 

Francizatul este un comerciant independent 
din punct de vedere financiar şi, de aceea, este 
normal ca el să se oblige în faţa consumatorilor. El 
nu este prepusul francizorului, situaţie care ar 
implica răspunderea acestuia din urmă. Francizorul 
este direct interesat de calitatea serviciilor oferite 

                                              
259 Ion Băcanu - Op. cit., pag. 188. 

109

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2011). Pe taramul francizei: o introducere in contractul de franciza.
Iasi, Romania: Lumen.



Diana Loredana HOGAŞ 
 

clientelei, însă acest aspect nu-i angajează  
răspunderea juridică în faţa consumatorilor, 
excepţie făcând cazul în care s-ar reţine culpa sa. 

Francizatul ar trebuie să facă public faptul că 
este independent din punct de vedere financiar în 
raport cu francizorul sau cu alte persoane, iar astfel 
terţii vor fi protejaţi, ştiind de la început a cui 
răspundere este angajată pentru calitatea produselor 
şi/sau serviciilor oferite.260  

Răspunderea francizatului faţă de terţi este 
angajată şi pentru contractele de aprovizionare 
deoarece acestea le încheie în nume propriu.261 

 
Secţiunea 3. Efectele faţă de ceilalţi 

membri ai reţelei  
 
În cadrul contractului de franciză sau separat 

sunt inserate diverse clauze, cum ar fi cele de 
exclusivitate, de nonconcurenţă, de  
confidenţialitatea şi altele, care au ca scop protejarea 
francizatului şi a francizorului, reglementând relaţiile 
dintre ei.  

Francizorul are interesul de cultiva în cadrul 
reţelei de franciză un climat care să întreţină un  
spirit competitiv, în limitele legalităţii, mai ales 
pentru că abilităţile comerciale ale francizaţilor, care 

                                              
260 Ioan Macovei, Alexandru Amititeloaie – Op. cit., pag. 48-49. 
261 Ioan Macovei, Alexandru Amititeloaie – Op. cit., pag. 48-49. 
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sunt  în general neinstruiţi şi fără experienţă, pot fi 
educate şi rafinate numai într-un climat 
compe

rin care se face un schimb de 
informaţii.263 

                                             

titiv.262  
Francizorul trebuie să fie cel care să creeze, 

să permită şi să stimuleze posibilitatea comunicării 
între membrii reţelei, pentru desfăşurarea ei în cele 
mai bune condiţii. Astfel, se întăreşte coeziunea între 
membrii reţelei şi  reprezintă, de asemenea, o 
modalitate p

 
262 Ibidem, pag. 50. 
263 Ibidem, pag. 50. 
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CAPITOLUL IV.  Încetarea  contractului 

de franciză 
 

După cum s-a arătat în literatura de 
specialitate264, în materia contractului de franciză nu 
avem cauze speciale de încetare a contractului de 
franciză, ci doar generale, pe care le vom analiza mai 
jos.  

 
Secţiunea 1. Încetarea existenţei uneia 

din părţi 
 
Contractul de franciză fiind intuitu personae, 

decesul sau incapacitatea francizorului sau al 
beneficiarul persoane fizice conduc la încetarea 
contractului de franciză. Atunci când vorbim despre 
persoane juridice,  încetarea contractului are loc în 
cazul expirării duratei pentru care s-a constituit 
persoana juridică, dar şi atunci când aceasta este 
lichidată convenţional sau judiciar, precum şi în cazul 
falimentului.  

 

                                              
264 Viorel Roş – Op. cit., pag. 770. 
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Secţiunea 2. Expirarea termenului 
pentru care a fost încheiat contractul de 
franciză 

 
Expirarea duratei pentru care contractul a fost 

încheiat are, ca efect, în mod automat, încetarea 
acestuia. În acest sens, conform art. 6 al O.G. 
52/1997 privind regimul juridic al francizei265, 
contractul de franciză trebuie să cuprindă şi durata 
acestuia, dar şi condiţiile de modificare, prelungire şi 
reziliere.  

Termenul va fi fixat, potrivit art. 6, astfel încât 
să permită beneficiarului amortizarea investiţiilor 
specifice francizei266, iar potrivit art. 7, francizorul va 
înştiinţa pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare 
asupra intenţiei de a nu reînnoi contractul la data 
expirării, sau de a nu semna un nou contract 267. 

Unii autori268 subliniază că datorită faptului că 
natura contractului de franciză este aceea a unei 
specii a contractului de locaţiune269, existând 

                                              
265 Art. 6, O.G. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
republicată în temeiul Legii nr.79/1998, publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998. 
266 Art.6, O.G. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
republicată în temeiul Legii nr.79/1998, publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998. 
267 Ibidem, art. 7. 
268 Dan-Alexandru Sitaru – Op. cit., pag. 131. 
269 Francisc Deak – Tratat de drept civil – Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2001, pag. 198-199. 
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posibilitatea prelungirii contractuale prin tacita 
reconducţiune, în cazul în care nu s-a inserat o clauză 
contrară.  

În cazul în care părţile nu au stipulat nici un 
termen, contractul poate înceta prin denunţarea 
unilaterală a acestuia din partea francizorului sau a 
francizatului, dar cu respectarea termenului de 
preaviz. 

 
Secţiunea 3. Anularea contractului de 

franciză 
 
Contractul de franciză poate fi anulat în 

condiţiile dreptului comun. Doctrina a dezbătut 
problema vicierii consimţământului prin eroare 
asupra naturii actului ce se încheie, dar şi dol270. 

 
Secţiunea 4. Rezilierea 
 
Contractul de franciză este un contract 

sinalagmatic ceea ce implică posibilitatea rezilierii lui. 
O.G. 52/1997 privind regimul juridic al francizei 
menţionează faptul că în contract trebuie inserate şi 
condiţiile de reziliere, precum şi circumstanţele în 
care poate avea loc rezilierea, în cadrul clauzelor de 

                                              
270 Viorel Roş - Op. cit., p. 771. 
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reziliere se vor stabili în mod clar circumstanţele care pot să 
determine o reziliere fără preaviz271. 

Dispoziţia cuprinsă în art. 8 vine şi 
completează, spunând că francizorul va notifica în 
scris beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor 
contractuale şi îi va acorda un termen rezonabil de 
remediere 272. 

Literatura de specialitate a subliniat că atât 
obligaţia de a notifica beneficiarul, cât şi cea de a-i 
acorda un termen rezonabil în care să-şi remedieze 
situaţia, fac ca pactele comisorii să devină 
ineficiente273. Mai trebuie precizat faptul că sarcina 
de a notifica şi de a acorda un termen rezonabil apare 
reglementată doar în sarcina francizorului, nu şi a 
francizatului, fapt ce periclitează poziţia de egalitate a 
părţilor. 

În urma rezilierii contractului, nu va mai 
exista dreptul francizatului de a exploata marca şi nici 
alte semne distinctive, de asemenea nu va mai putea 
folosi know-how-ul transmis. La rândul său, 
francizorul nu va mai putea pretinde redevenţe. 

                                              
271 Art. 7, O.G. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
republicată în temeiul Legii nr.79/1998, publicată în Monitorul 
Oficial al României Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998. 
272 O.G. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată în 
temeiul Legii nr.79/1998, publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998. 
273 Antonio- Silviu Mutulescu, Roxana Paliţă, Eduard Dragomir, 
Georgiana Ciobotea – Op. cit., pag. 81-82. 
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Dacă contractul se reziliază din culpa uneia 
dintre părţi, aceasta va putea fi obligată de către 
instanţă la plata de despăgubiri. 
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Concluzii finale de pe tărâmul francizei 
 

Deşi sistemul afacerii de tip franciză s-a 
dezvoltat lent în perioada an i lor  1940-1950, astăzi 
aceste reţele de magazine ne schimbă viaţa. Domeniile 
pe care le acoperă sistemul afacerii de tip franciză 
sunt foarte diverse, de la bunuri şi servicii agricole, de 
curăţenie şi servicii personale, servicii de securitate, 
instrumente hardware, controlul greutăţii, la produse 
alimentare,  inclusiv produse de patiserie, popcorn, 
iaurt şi fast-food. 

 
Majoritatea afacerilor de acest tip s-au 

dezvolat în ultimele patru decenii, începând cu anul 
1965. Printre veteranele acestui sistem se numără şi 
franciza Century 21, care şi-a început activitatea în 
anul 1972, dezvoltându-şi peste şapte mii de puncte 
de vânzare până în anul 1980. Franciza McDonald's, 
atât de cunoscută şi de apreciată de cei mici, dar şi de 
cei mari, îşi deschidea în anul 1999 cel de-al 25.000 
punct de vânzare. 

 
Se pare că pătrunderea noastră în lumea 

civilizată este aproape simultană cu pătrunderea 
marilor francizori pe piaţa românească. Afacerile în 
sistem de franciză înglobează numeroase avantaje 
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