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1. Introducere - de ce un ghid
al contractelor pentru antreprenori

Dacã vrei pace, pregãteºte-te pentru rãzboi!1

V-aþi gândit vreodatã cã cifra de afaceri sau
profitul pot fi influenþate semnificativ de calitatea contractelor pe care
le semnaþi? Am întâlnit cazuri în care antreprenori la început de drum,
sau chiar ºi cu experienþã, au semnat contracte care i-au adus în pragul
falimentului.
Unul dintre aceºtia, atunci când a semnat un contract pentru o
perioadã de cinci ani, a ignorat cu desãvârºire clauzã care îi interzicea
denunþarea unilateralã înainte de expirarea termenului. La momentul
semnãrii, pãrea sã fie o alegere profitabilã. Însã ulterior, cu toate cã
preþurile scãzuserã foarte mult ºi gãsise oferte la jumãtate din valoarea
pe care trebuia sã o plãteascã furnizorului, n-a avut opþiunea de a
renunþa la contract. Acel contract a încetat, într-adevãr, înainte de
trecerea celor cinci ani, însã ca urmare a insolvenþei beneficiarului…
Într-un alt caz, un manager s-a trezit peste noapte cã i-au plecat
aproape toþi clienþii din cauzã cã nu s-a gândit sã insereze o clauzã de
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neconcurenþã în contractul de muncã al directorului de vânzãri.
Directorul a avut grijã ca, atunci când s-a angajat pentru o companie
concurentã, sã pãstreze ºi portofoliul de clienþi…
Iar un altul a uitat cã, în contractul pe care l-a semnat cu producãtorul de aparate electrocasnice, avea inclusã o clauzã de exclusivitate
care, în caz de încãlcare, era sancþionatã cu o sumã fabuloasã. ªi, încãlcând
clauzã de exclusivitate, a fost obligat prin intermediul instanþei de
judecatã sã plãteascã producãtorului nu numai 50.000 Euro, aºa cum
prevedea clauza penalã din contract, ci ºi taxa judiciarã de timbru (de
aproximativ 6000 lei), precum ºi cheltuielile de judecatã ale producãtorului
(echivalentul în lei a 1700 de Euro).
ªi toate aceasta doar pentru cã nu au ºtiut sau nu au putut sã
apeleze la un jurist atunci când a fost cazul. Majoritatea erau chiar la
început de drum ºi nu înþelegeau importanþa unui contract bine semnat.
Sau, deºi înþelegeau, nu aveau în acel moment resursele financiare sã
angajeze un consilier juridic sau sã apeleze la serviciile unui avocat.
Mai existã ºi categoria antreprenorilor care au avut companii profitabile
înfiinþate cu mult timp în urmã, dar care pânã în acel moment au trecut
numai prin experienþe pozitive. Acest lucru i-a fãcut sã aibã încredere
în partenerii contractuali ºi sã renunþe la asistenþa de specialitate pentru
a reduce riscurile unui contract vulnerabil.
Aceastã carte are rolul de a ajuta ºi, sperãm noi, de a educa
antreprenoriatul din România. Cartea se vrea a fi un ghid „de buzunar”
pentru toþi cei care fie nu au resurse pentru a plãti un avocat, fie au
deja un avocat, dar vor sã înþeleagã, pentru cultura lor generalã, cum
funcþioneazã un contract ºi la ce riscuri se supun zi de zi.
Fiecare capitol vine cu exemple practice, pentru cã analiza unui
aspect contractual sã fie pe deplin înþeleasã. Cititorul îºi poate imagina,
în acest mod, o situaþie similarã în care s-ar putea afla, astfel încât pe
viitor sã ºtie la ce sã fie atent.
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Mai mult de atât, aproape fiecare capitol conþine una sau mai
multe modele de clauze, pentru ca cititorul sã fie capabil de a insera
singur clauze contractuale în convenþia pe care urmeazã sã o semneze.
Deºi nu s-a intenþionat a fi segmentul de public pentru care am
scris acest ghid, ºi persoanele fizice pot gãsi cartea utilã, acolo unde
ea trateazã clauze de dreptul muncii, clauzele abuzive în raport cu
consumatorii, obligaþiile de garanþie personalã, protecþia datelor cu
caracter personal sau aspectele ce þin de denunþarea sau rezilierea/
rezoluþiunea unui contract.
La finalul fiecãrui capitol sau subcapitol, am evidenþiat esenþa
subiectului analizat, trecând în revistã cele mai importante lucruri pe
care trebuie sã le reþineþi ºi la care sã fiþi atenþi pe viitor.
Am încercat sã scriem acest ghid în cel mai accesibil mod posibil
nu pentru avocaþi, ci pentru aceia care nu au niciun fel de studii de
specialitate în domeniu, ºtiut fiind cât de criptic poate fi limbajul
juriºtilor. Dacã veþi gãsi totuºi paragrafe care pãstreazã „limbajul de
lemn” al juriºtilor, înseamnã cã fie n-am putut sã spunem altfel, fie
defectul profesional îºi spune cuvântul…
Prin acest ghid nu intenþionãm sã vã învãþãm ABC-ul contractelor
din punct de vedere teoretic. În schimb, dorim sã vã împãrtãºim din
experienþa noastrã profesionalã, pentru a vã ajuta sã nu comiteþi greºeli
care pot duce uneori chiar la închiderea afacerii.
Cum puteþi sã reduceþi costurile cu litigiile atunci când debitori
voºtri sunt împrãºtiaþi prin toatã þara? E mai bine sã vã judecaþi în faþa
unui judecãtor sau în faþa unui arbitru? ªtiaþi cã puteþi sã vã recuperaþi
bunurile, chiar dacã debitorul dumneavoastrã a intrat în insolvenþã?
Aþi aflat cã în prezent instanþa de judecatã poate sã reducã din
cuantumul unei clauze penale excesive? Aþi vãzut clauze prin care
termenul de prescripþie al unei creanþe era mai mare sau mic decât 3
ani? Vreþi sã ºtiþi ce clauze sã treceþi în contractele de muncã pe care leaþi semnat cu angajaþii dumneavoastrã? Sunteþi interesaþi de ceea ce
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þine de partea de proprietate intelectualã în cadrul unei afaceri - mãrci,
invenþii, drepturi de autor? ªtiaþi cã o clauzã neclarã se interpreteazã
în favoarea debitorului sau cã negocierile pe care le-aþi avut prin
intermediul e-mail-ului pot influenþa contractul pe care îl veþi semna?
Rãspunsurile la întrebãrile de mai sus, precum ºi multe alte
aspecte relevante într-un contract, vã lãsãm sã le descoperiþi rãsfoind
cartea noastrã, Ghidul contractelor pentru antreprenori.
Elena ºi Oana
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2. Clauze specifice în dreptul societar ºi civil

2.1. INTRODUCERE
Unul dintre motivele pentru care am înþeles sã scriem aceastã
carte este legat de noul val legislativ care schimbã mult prea multe
lucruri în sistemul juridic.
Codul nostru civil în vigoare la 1865 era un amestec de legi
împrumutate de la strãini, fiind elaborat dupã modelul Codului civil
al lui Napoleon din 1804, luându-se în considerare ºi proiectul de
Cod civil italian, legea francezã asupra transcripþiei din 1853, legea
ipotecarã belgianã din 1851, precum ºi dispoziþii din vechiul drept
românesc.
La 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare noul Cod civil, având
aproape 3.000 de articole, uneori stufoase sau de-a dreptul neclare.
Noul Cod civil a sporit complexitatea contractelor, în loc sã le facã mai
accesibile. În acelaºi timp, a adus câteva noutãþi care se cereau demult
în actualul context economic, precum reglementarea impreviziunii.
Este esenþial faptul cã noul Cod civil nu se mai aplicã doar
simplilor particulari. Obligaþiile profesioniºtilor, atât cele care rezultã
din relaþiile dintre ei, cât ºi cele care rezultã din relaþiile dintre un
agent economic ºi o persoanã fizicã, sunt acum reglementate direct
de Codul civil, Codul comercial fiind abrogat.
Trebuie sã spunem adio noþiunilor de comercial ºi comerciant cu
care sunt atât de obiºnuiþi juriºtii, cât ºi antreprenorii. Aceste noþiuni
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vor rãmâne cu siguranþã în limbajul nostru, mai mult din reflex sau
pentru cã acum ni se par atât de clare. Dar pe hârtie va trebui sã
renunþãm la ele. Atât noul Cod civil, cât ºi noul Cod de procedurã
civilã înlocuiesc aceste noþiuni cu altele care, la o primã vedere, nu
par nici clare ºi nici uºor de asimilat.
În loc de societate comercialã vom spune societate. În loc de drept
comercial vom spune drept societar. În loc de comercianþi vom spune
profesioniºti, chiar dacã aceastã noþiune ne duce cu gândul la profesiile
liberale. Avocaþii, arhitecþii, ziariºtii sau medicii au profesii liberale ºi
ei nu fac, potrivit statutului lor, acte de comerþ. Dar, în prezent, se
aflã în aceeaºi categorie cu toate companiile, fostele societãþi
comerciale. Cu timpul, ne vom obiºnui ºi cu aceste noþiuni.
Pentru a familiariza cititorul cu aceste noi concepte, am scris
cartea în spiritul noii legislaþii, chiar dacã au fost situaþii în care
noþiunile de comercial sau comerciant ar fi fost mai naturale.
Aºadar, sunt profesioniºti atât titularii întreprinderilor de tip
comercial clasic, aºa cum îi cunoºteam pânã acum (adicã societãþile
comerciale, regiile, organizaþiile cooperatiste, comercianþii persoane
fizice), cât ºi persoanele care exercitã profesii liberale sau reglementate
(medici, ziariºti, avocaþi, notari), precum ºi instituþiile publice (spitale,
universitãþi, teatre) ºi organizaþiile non-guvernamentale (fundaþii,
asociaþii, cluburi sportive, culte religioase).
Noul Cod civil a fost transformat dintr-un cod al particularilor,
într-un cod al profesioniºtilor, adicã un cod al afacerilor.
Pe de altã parte, titularului unui patrimoniu i se permite sã creeze,
prin act unilateral sau prin convenþie, o interdicþie de vânzare sau de
executare silitã temporarã a unora dintre bunurile care fac parte din
patrimoniul sãu. În acest sens, se poate vedea analiza acestor aspecte
la capitolele destinate inalienabilitãþii sau insesizabilitãþii bunurilor.
Din fericire, oamenii de afaceri au aplicat încã de la începutul
crizei aceastã noþiune echitabilã a revizuirii contractului, fãrã sã mai
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ajungã într-un litigiu, pentru cã, pe de o parte, un proces este nu numai
costisitor, ci ºi dureazã incredibil de mult. De exemplu, la Bucureºti,
termenele în litigiile dintre profesioniºti (a se citi comercianþi) sau în
litigiile de muncã sunt ºi de peste un an de la depunerea cererii de
chemare în judecatã.
Un proces poate afecta afacerea ºi, implicit, poate afecta ºi
persoanele care depind de afacere, cum sunt angajaþii, furnizorii de
utilitãþi, bãncile, statul sau chiar clienþii care îºi pot pierde încrederea
într-o companie care a fost datã în judecatã, chiar dacã în final cel
care a dat în judecatã pierde.
De asemenea, noul Cod de procedurã civilã a intrat în vigoare în
anul 2013, aducând modificãri relevante. De exemplu, termenele de
apel sau de recurs au crescut de la 15 la 30 zile, ceea ce înseamnã cã
avem mai mult timp sã atacãm o hotãrâre judecãtoreascã care nu ne
place. Despre o parte dintre modificãri am avut ocazia sã scriem în
carte, cum ar fi clauza privind procedura ordonanþei de platã. Somaþia
de platã, aºa cum o ºtiam, nu mai existã.
În acest moment, pe diverse site-uri, întâlnim numeroase modele
de contracte oferite gratis. În aceste condiþii, poate pãrea simplu pentru
cei interesaþi sã încheie un contract între profesioniºti, neconsiderând
necesarã consultarea unor specialiºti. Poate de aceea multe societãþi
descoperã greºelile ºi neajunsurile contractelor încheiate abia în
momentul executãrii acestora.
Clauze obligatorii versus clauze facultative într-un contract
Orice contract trebuie privit ca o înþelegere, acord de voinþã prin
care douã sau mai multe persoane fizice sau juridice dau naºtere,
modificã sau sting un raport juridic. Altfel spus, putem numi contract
acordul de voinþã prin care douã sau mai multe persoane reglementeazã
(supun unor reguli) o relaþie socialã care se stabileºte între ele.
La încheierea unui contract, trebuie îndeplinite câteva condiþii
esenþiale:
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1. Existenþa pãrþilor, precum ºi consimþãmântul liber ºi
neconstrâns al pãrþilor (pentru încheierea valabilã a unui contract
trebuie ca fiecare dintre pãrþi sã cunoascã consecinþele juridice ale
încheierii contractului respectiv ºi sã consimtã liber ºi nesilit la
acceptarea acestora).
Evident, la începutul contractului trebuie sã fie identificate pãrþile
contractului, iar acestea sã aibã drept de semnãturã. În cazul unor
persoane fizice, se va indica numele complet, domiciliul (care trebuie
sã coincidã cu cel din cartea de identitate), numãrul ºi seria actului
de identitate. În cazul unor persoane juridice, se va indica numele
firmei, sediul acesteia, numãrul de înregistrare de la Registrul
Comerþului (ex. J40/9999/2000), codul unic de înregistrare ºi persoana
care reprezintã în mod legal compania.
Un prim aspect foarte important este sã ºtiþi dacã societatea
partenerã cu care urmeazã sã încheiaþi contactul mai funcþioneazã
sau nu. Nu pot fi semnate contracte cu reprezentanþii unei societãþi
care se aflã în dizolvare, insolvenþã, faliment sau care este radiatã.
Dacã o firmã este insolventã, poate fi uºor de verificat pe portalul
instanþelor http://portal.just.ro/, unde nu trebuie decât sã daþi click
pe judeþul unde îºi are sediul viitorul dumneavoastrã partener de
afaceri ºi apoi încã un click pe tribunal, unul pe cãsuþa „Dosare” din
stânga, ºi apoi introduceþi numele firmei în câmpul „Parte”. Ex: dacã
firma ABCDE SRL are sediul în Bucureºti ºi vreþi sã vedeþi dacã aceasta
este în insolvenþã, dupã ce aþi intrat pe portal, accesaþi judeþul
Bucureºti din imaginea cu harta României, apoi click pe
„T.BUCUREªTI”, click pe „Dosare” ºi scrieþi „ABCDE” în cãsuþa
„Parte”. Mai apãsaþi o datã pe cãutare ºi aflaþi informaþia care vã
intereseazã.
Un alt aspect foarte important este sã ºtiþi dacã persoana cu care
încheiaþi contractul are dreptul de a reprezenta în mod valabil
societatea în numele cãreia pretinde cã acþioneazã. În afaceri se spune
cã o simplã strângere de mânã valoreazã deseori la fel sau uneori
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