CONTRACT DE LICENȚĂ DE MARCĂ

Acest Contract („Contractul”) a fost încheiat astăzi, ___________, de către şi între:

1.

[MURFATLAR ROMANIA SA] (în continuare „Titularul”), o societate de naţionalitate
romana, cu sediul în [*], număr de ordine în Registrul Comerţului _____, cod unic de
înregistrare _____, in faliment, reprezentată de ________, în calitate de ________;

și
2.

[SELEX TRADING SRL] (în continuare „Licențiatul”), o societate de naţionalitate
romana, cu sediul în ______, număr de ordine în Registrul Comerţului ______, cod unic
de înregistrare _____, reprezentată de ______, în calitate de ______;

(în mod individual „Partea” şi împreună “Părţile”)
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
(A)

Titularul este titularul înregistrat al mărcilor înregistrate în România, aşa cum sunt
acestea descrise în Anexa nr. 1 la prezentul Contract („Marcile”),

(B)

Titularul şi-a exprimat intenţia, conform hotărârii adaunarii creditorilor din data de
_________, de a licenţia (a acorda un drept de folosinta) Marcile pentru categoriile de
produse și servicii prevazute in certificatele de marca mentionate in anexa 5 din
Procesul-verbal de licitatie nr. 144/08.10.2020;

(C)

Licențiatul şi-a exprimat intenţia să dobandeasca un drept de folosinta asupra
Mărcilor, în schimbul unei redevenţe în conformitate cu termenii şi condiţiile din
Contract,

Părţile au convenit să încheie prezentul Contract:
1.

INTERPRETARE

1.1. În prezentul Contract (inclusiv în Preambul) cuvintele şi frazele de mai jos vor avea
înţelesul care li se atribuie în continuare:

„Bunuri și Servicii” înseamnă categoriile de bunuri și servicii prevăzute in certificatele de
marca menționate in anexa 5 din Procesul-verbal de licitație nr. 144/08.10.2020;
„Contractul” înseamnă prezentul contract şi/sau orice anexă la acesta, după caz;
„Data Semnării” înseamnă *data];
„Legea” înseamnă legea română;
„Marca” are sensul precizat la paragraful (A) din Preambul;
„Oficiul” înseamnă Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
1.2. În prezentul Contract:
1.2.1.

cuvintele la singular includ pluralul şi invers;

1.2.2.

cuvintele de un gen vor include fiecare gen şi toate genurile;

1.2.3.

numerele şi titlurile clauzelor au doar un rol orientativ şi nu vor afecta

interpretarea prezentului Contract.
1.3. Referinţele din prezentul Contract la Preambul, Clauze şi Anexe se fac la preambulul,
clauzele şi anexele la prezentul Contract.
1.4. Anexele care urmează după corpul prezentului Contract vor fi considerate incluse în
prezentul Contract.
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prin prezentul Contract, Titularul acordă Licențiatului dreptul de a folosi exclusiv
Marcile pentru categoriile de produse și servicii prevazute in certificatele de marca
mentionate in anexa 5 din Procesul-verbal de licitatie nr. 144/08.10.2020, pentru o
perioada de 5 LUNI.
2.2. Dreptul acordat Licențiatului prin prezentul contract include şi dreptul de a sub-licenţia
Marcile catre un tert autorizat detinator al autorizatiei de imbuteliere care vor putea
utiliza Marcile numai pentru categoriile de produse și servicii prevazute in certificatele
de marca mentionate in anexa 5 din Procesul-verbal de licitatie nr. 144/08.10.2020.
3.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR

3.1. Pe durata derulării Contractului, Licențiatul se angajează:
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3.1.1. să depună toate eforturile pentru a promova vânzarea Bunurilor și Serviciilor sub
Marci şi să nu afecteze în mod negativ în niciun fel renumele pe piaţă al
Mărcilor;
3.1.2. să asigure standardele de calitate pentru Produsele și Serviciile comercializate
sub Marci pentru care s-a acordat licenţa cu respectarea strictă a solicitărilor
rezonabile ale Titularului;
3.1.3. să nu aducă niciun fel de modificări Mărcilor.
3.2. Pe toată durata Contractului Titularul va avea dreptul să inspecteze în ce măsură
Licențiatul îşi îndeplineşte obligaţia de a asigura calitatea Bunurilor și Serviciilor
comercializate sub Marci în conformitate cu prezentul Contract.
4.

PROTECŢIA MĂRCII
4.1. Licențiatul va acorda întreaga asistenţă de care Titularul poate avea nevoie în
mod rezonabil atunci când solicită Oficiului să îl înregistreze sau înscrie pe
Licențiat în calitate de licențiat autorizat al Mărcilor în conformitate cu
dispoziţiile Legii şi va semna orice documente pe care în mod rezonabil Titularul îi
poate cere Licențiatului să le semneze şi care sunt necesare sau adecvate pentru
efectuarea respectivei înregistrări sau înscrieri.
4.2. Licențiatul se angajează să nu facă sau să permită să se facă niciun act care ar
pune în pericol sau ar invalida, orice înregistrare în Registru, şi să nu facă niciun
act care ar putea contribui sau da naştere unei cereri de radiere a Mărcii din
Registru sau care ar putea prejudicia drepturile sau titlul Titularului asupra
Mărcilor.
4.3. Licențiatul va acorda orice asistenţă de care Titularul poate avea în mod
rezonabil nevoie pentru a menţine înregistrările Mărcilor.
4.4. Licențiatul, imediat ce ia cunoştinţă de acest lucru, va da Titularului detalii
complete în scris cu privire la orice utilizare sau propunere de utilizare de către
orice Persoană a unei mărci care reprezintă sau pare, în opinia rezonabilă a
Licențiatului, să reprezinte o încălcare a drepturilor Titularului în legătură cu
Marcile.
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4.5. Licențiatul, la cererea Titularului, va coopera pe deplin cu Titularul în cadrul
oricărei acţiuni, pretenţii sau proceduri existente sau potenţiale în legătură cu
Marcile.
4.6. Licențiatul recunoaşte prin prezentul Contract titlul Titularului asupra Mărcilor şi
se angajează să nu conteste valabilitatea acestuia.
4.7. Licențiatul îl va despăgubi pe Titular pentru orice prejudicii cauzate acestuia prin
nerespectarea obligaţiilor ce decurg din prezentul Contract.
5.

PREŢ
5.1. În schimbul drepturilor acordate prin prezentul Contract Licențiatului de către
Titular, Licențiatul va plăti o redevență în cuantum de 6.000 EURO, fara TVA.
5.2. Plata sumelor reprezentând redeventa se va face în LEI, la cursul oficial
LEU/EURO al Băncii Naţionale a României valabil la data facturării, prin virament
bancar în contul Titularului.
5.3. Pentru plata redeventei, Titularul va emite factura în prima zi lucrătoare a lunii
pentru luna în curs şi va comunica Licentiatului în aceeaşi zi factura emisă.
5.4. Plata redeventei se va face în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la
data primirii facturii de catre Licentiat şi este considerată făcută în termen dacă
contul Titularului este creditat în termenul menţionat.
5.5. Pentru neplata redeventei

în cuantumul şi la termenul stabilit, Licentiatul

datorează penalităţi de întârziere de 0,015% pe zi de întârziere, aplicate la
valoarea chiriei scadente şi neachitate
6.

DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul Contract va intra în vigoare la Data Semnării şi va rămâne în vigoare 5
LUNI de la Data Semnării, cu excepția situației în care el ar înceta anticipat
conform clauzei 6.2 de mai jos.
6.2. Contractul încetează:
6.2.1. prin reziliere declarată de către oricare din Părţi, în baza unei notificări scrise
prealabile transmise Părţii în culpă de cealaltă Parte, în cazul nerespectării
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termenelor şi condiţiilor prezentului Contract, când Partea aflată în culpă nu
remediază situaţia creată în termen de *30] de zile de la primirea acestei
notificări. Rezilierea va opera fără interventia instanţelor judecătoreşti și fără
alte formalităţi în afara celor de mai sus; prevederile prezentului paragraf nu
înlătură răspunderea Părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea
Contractului;
6.2.2. la instrainarea Mărcilor in procedura de faliment a MURFATLAR ROMANIA
SA;
6.2.3. în caz de forţă majoră.
7.

LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
7.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română.
7.2. În cazul ivirii oricărui dezacord sau dispute în baza sau în legătura cu acest
Contract pe care Părţile nu le pot rezolva amiabil, acestea vor fi soluționate de
instanţele judecătoreşti competente.

8.

NOTIFICĂRI
8.1. Orice notificare sau altă comunicare în legătură cu acest Contract se va face în
scris și va fi transmisă personal, ori prin fax, e-mail scrisoare recomandată sau
curier la următoarele adrese:
8.1.1. pentru Titular: [*];
8.1.2. pentru Licențiat: [*].
8.2. O corespondență va fi considerată primită la momentul transmiterii, dacă s-a
înmânat personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin
curier, respectiv la momentul primirii confirmării, dacă s-a transmis prin fax sau
e-mail.

9.

FORŢA MAJORĂ
9.1. Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare de neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, dacă acestea se datorează unui
eveniment de Forță Majoră. Părțile înțeleg că Forța Majoră va însemna oricare
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circumstanțe care sunt în afara controlului Părților, inclusiv, însă fără a se limita
la calamități naturale, explozii, sabotaj, embargo, conflicte armate etc., cu
condiția ca Partea care invocă evenimentul de Forță Majoră să nu fi putut
anticipa evenimentul respectiv și să nu aibă mijloacele necesare pentru a evita
consecințele evenimentului astfel încât să își poată executa obligațiile.
9.2. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă Parte în termen de trei zile
calendaristice de la apariția evenimentului de Forță Majoră și va lua toate
măsurile astfel încât să limiteze consecințele respectivului eveniment.
9.3. Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția evenimentului de Forță
Majoră, efectele acestuia nu încetează, oricare dintre Părți va fi îndreptățită să
înceteze acest Contract printr-o notificare trimisă celeilalte Părți. În această
situație, Contractul va înceta în mod automat în termen de 15 zile calendaristice
de la data notificării, fără intervenția instanței de judecată și fără alte formalități.
10.

CLAUZE DIVERSE
10.1. Părţile declară şi garantează că:
10.1.1. deţin toate informaţiile şi datele pe care le-au considerat necesare cu
privire la prestaţiile prevăzute de prezentul Contract, cunosc prevederile
legale referitoare la prestaţiile care decurg din acesta, iar acestea au fost
considerate satisfăcătoare în vederea încheierii prezentului Contract;
10.1.2. au experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a încheia contracte de
acest tip;
10.1.3. își asumă riscul de eroare cu privire la informațiile și datele suplimentare
pe care nu le-au investigat sau solicitat de la cealaltă Parte.
10.2. Fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract,
cu intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a
executa întocmai toate prevederile acestuia.
10.3. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare Parte confirmă faptul că a înţeles şi
acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.
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10.4. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin act scris semnat de
reprezentanţi autorizaţi ai fiecărei Părţi.
10.5. Dacă în orice moment oricare dintre prevederile/clauzele prezentului Contract
este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta sau impieta
asupra

legalităţii,

validităţii

sau

caracterului

executoriu

al

celorlalte

prevederi/clauze sau întregului Contract.
10.6. Nicio renunţare la sau modificare a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de
prezentul Contract nu va fi operantă decât în cazul în care ele s-au realizat prin
declaraţia scrisă şi expresă a Părţilor, care să indice în mod precis drepturile sau
obligaţiile la care se renunţă sau sunt, după caz, modificate.
10.7. Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul
său, înlocuind toate înţelegerile şi negocierile anterioare. Nu există niciun
element secundar cu privire la care Părţile să fi amânat negocierea pentru o dată
ulterioară încheierii prezentului Contract.
10.8. Acest Contract este redactat în două exemplare, în limba română, câte unul
pentru fiecare Parte.
Acest Contract a fost încheiat în **+ exemplare, câte **+ pentru fiecare Parte, în limba
română, la Data Semnării.
Pentru şi în numele

Pentru şi în numele

Titularului

Licențiatului

_______________________

_______________________

[nume]

[nume]
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