
Prefaţă ...................................................................................... VII

Listă de abrevieri ....................................................................... XI

Capitolul I. Franciza – definiţie, caractere juridice, 
tipuri de franciză .................................................................... 1

§1. Preliminarii ................................................................... 1
§2. Origine. Concept ........................................................... 3
§3.  Tipuri de franciză ........................................................ 10
§4. Contractul de franciză. Definiţie. Caractere juridice ....17
§5. Deosebiri şi asemănări între contractul de franciză 

şi alte contracte cu fizionomie similară  ...................... 39

Capitolul II. Obligaţia de informare în contractul de 
franciză ................................................................................. 49

§1. Prolegomene  .............................................................. 49
§2. Evoluţie ....................................................................... 51
§3. Obligaţia legală de informare prevăzută 

în sarcina francizorului ................................................ 53

Capitolul III. Clauze cu privire la protecţia know-how-ului ...77
Secţiunea 1. Know-how-ul – element cheie al 

contractului de franciză .................................................... 77
§1. Reglementare legală ................................................... 77
§2. Conceptul de know-how ............................................. 81
§3. Caracterele know-how-ului ........................................ 89
§4. Know-how-ul, un concept aflat în evoluţie  ................ 98
§5. Transmisiunea know-how-ului ................................. 103

Secţiunea a 2-a. Clauzele care protejează know-how-ul .......111
§1. Clauza de confidenţialitate ........................................111
§2. Clauza de non-concurenţă ..........................................119

Cuprins



Contractul de francizăVI

Capitolul IV. Clauza de exclusivitate teritorială ................... 143
§1. Conceptul de exclusivitate teritorială  ...................... 143
§2. Validitatea clauzei de exclusivitate teritorială  .......... 148
§3. „E-franciza”  ............................................................. 155
§4. Răspunderea pentru încălcarea 

exclusivităţii teritoriale .............................................. 163

Capitolul V. Clauza de aprovizionare exclusivă .................... 170
§1. Reglementare legală. Condiţii de validitate 

ale clauzei de aprovizionare exclusivă ...................... 170
§2. Conceptul de aprovizionare exclusivă ...................... 175
§3. Clauza de aprovizionare exclusivă şi 

clauza de ran dament .................................................. 185
§4. Clauza de aprovizionare exclusivă şi clauza 

cu privire la preluarea stocului francizatului ............. 190
§5. Sancţiunea stipulării unei clauze de 

aprovizionare ilicite ................................................... 194

Capitolul VI. Clauza privind preţul de vânzare al 
produselor comercializate în reţeaua de franciză ............ 200

§1. Concept ..................................................................... 200
§2. Reglementare legală. Validitatea clauzei de impunere 

a preţului de revânzare de către francizor .................. 202
§3. Validitatea clauzei prin care se recomandă preţul de 

revânzare ori a aceleia care impune un preţ maximal 
de revânzare în reţeaua de franciză. Justificare ......... 206

§4. Preţuri recomandate şi preţuri impuse, o „subtilă” 
diferenţă ..................................................................... 210

§5. Sancţiunea stipulării clauzelor cu privire la preţ 
în contra dispoziţiilor legale ...................................... 212

Codul  deontologic european  al  francizei ..............................214

Bibliografie .............................................................................. 223

Index ......................................................................................... 229


