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 ABSTRACT: Clauza ofertei concurente  permite unei părţi contractante (de obicei, 
cumpărătorului) să obţină  de la cealaltă parte contractantă (de obicei, vânzătorul) 
condiţii mai favorabile față de cele prevăzute iniţial în  contractul aflat în curs de 

executare, în sensul celor din oferta unei terţe persoane.  
Promitentul are posibilitatea de a accepta adaptarea contractului sau de a o refuza. 
Dacă vânzătorul acceptă să se alinieze la tariful concurenței, contractul continuă în noile 
condiții. Acceptul  promitentului poate interveni și în cadrul unor noi negocieri între părţi, 
caz în care adaptarea contractului se va face nu neapărat exact în termenii ofertei 
concurente, dar oricum în condiţii mai avantajoase  pentru beneficiar. 
În cazul contrar, părțile prevăd cel mai frecvent suspendarea executării contractului lor o 
anumită perioadă de timp, permițând stabilirea unui raport contractual între beneficiarul 
clauzei și concurentul mai  performant. În cazul în care promitentul refuză expres sau 

tacit adaptarea contractului, părţile prevăd soluţia rezilierii contractului, fiecare dintre 
cocontractanți redobândindu-și libertatea de a perfecta noi contracte (inclusiv  cu terțul 
de la care emană oferta mai favorabilă), fără a fi grevați de obligațiile prevăzute în 
contractul inițial.   
 
 
CUVINTE CHEIE: clauză de adaptare a contractului, clauză asiguratorie împotriva 
riscurilor  nevalutare, ofertă mai favorabilă, echilibrul contractual. 
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1. DEFINIŢIE. ROL ECONOMIC 
 

Clauza ofertei concurente este o clauza specifică contractelor de comerț 

internațional care permite unei părţi contractante (de obicei, cumpărătorului) să obţină de 
la cealaltă parte contractantă (de obicei, vânzătorul) condiţii mai favorabile față de cele 

prevăzute iniţial în contractul aflat în curs de executare, în sensul celor din oferta unei 

terţe persoane.1 Rămâne partenerului contractual opțiunea de a se alinia ofertei mai 

favorabile sau să permită cocontractantului să încheie acordul cu terțul, în acest timp, 

contractul dintre părțile inițiale fiind suspendat sau, mai rar, reziliindu-se.2   

Un exemplu iniţial pentru o astfel de clauză poate fi următorul:„Dacă în cursul 

executării unui contract, cumpărătorul îl notifică pe vânzător că a primit o ofertă 

                                                             
*drd., judecător-Curtea de Apel Tg. Mureș. 
 

1 
J.-M. Jacquet, P. Delebeque, S. Corneloup, Droit du commerce international, Dalloz, Paris, 2010, p. 259. 

2
 S. Hotte, La rupture du contrat internațional. Contribution à l'étude du droit transnational des contrats, LGDJ, 

Paris, 2007, p. 170. 
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concurentă emanând de la un furnizor cunoscut şi serios, făcută la un preţ inferior preţului 

contractat toate celelalte condiţii(privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare) fiind 

identice, vânzătorul va trebui ca în termen de 10 zile de la notificarea sa de către 

cumpărător să ofere aceleaşi condiţii ca cele prevăzute în oferta concurentă. 

În lipsa acordului vânzătorului în sensul menţionat, cumpărătorul va fi exonerat 
de obligaţia de a cumpăra de la vânzător şi prezentul contract îşi va înceta efectele la 

expirarea termenului de 10 zile acordat vânzătorului. “3 

Denumită și clauza englezească, aceasta urmărește un scop similar clauzei 

clientului celui mai favorizat: de a se face astfel încât prețul prestației prevăzute în 

contract să fie aliniat celui consimțit cu un terț. Spre deosebire de clauza clientului celui 

mai favorizat, nu va fi vorba de prețul stabilit între furnizor și un alt client ci de prețul 

propus clientului de un terț furnizor. Cu alte cuvinte, prin această clauză furnizorul se 

angajează să se alinieze concurenței. Prezintă avantajul pentru furnizor de a avea 

cunoștință de politica de prețuri dusă de concurenții săi, fără a putea fi totuși constrâns să 

se alinieze prețurilor concurenței dacă aceasta din urmă a devenit mult prea competitivă.4   

Un terţ poate face o asemenea ofertă ca urmare a schimbărilor de conjunctură 
survenite în economia zonei sau regiunii respective ori chiar la nivelul economiei 

mondiale.5 În cazul existenţei posibilităţii formulării ofertei concurente, beneficiarul este 

cumpărătorul, care are tot interesul să se stipuleze în contract o asemenea clauză, în scopul 

de a profita de modificările ulterioare ale conjuncturii economice.6  

Clauza ofertei concurente constituie pentru furnizor un gaj al bunei sale credințe 

și al preocupării sale de a rămâne competitiv în permanență. Pentru cumpărător, 

concesionarul exclusiv de exemplu, clauza reprezintă un mijloc de presiune și de a-și 

stimula furnizorul precum și libertatea de a se aproviziona din altă parte în caz de 

degradare a performanțelor furnizorului său. Clauza în discuție reprezintă o contrapartidă 

pentru obligația de exclusivitate asumată de concesionar față de furnizorul său. Pentru ca 

relația contractuală să rămână stabilă pe termen lung în condițiile unor piețe foarte 

concurențiale unde furnizorii potențiali sunt destul de numeroși, această clauză permite 
flexibilitatea necesară într-un contract: o repunere în discuție a unui aspect contractual, 

fără distrugerea ansamblului relațiilor comerciale dintre părți.  

Obiectivul vizat de părți în momentul când introduc o asemenea clauză în 

contractul lor consistă în adaptarea contractului la mediul său concurențial. Într-adevăr 

dacă modificarea unor aspecte ale ofertei vânzătorului este efectuată de o manieră aliniată 

pe oferta concurenței, acesta din urmă pierde orice posibilitate de a perturba stabilitatea 

raportului contractual. 7 

Clauza ofertei concurente, frecvent uzitată în contractele de vânzare-cumpărare 

poate fi folosită în favoarea cumpărătorului, dar şi în favoarea vânzătorului. În acest din 

urmă caz, vânzătorul are dreptul să ceară cumpărătorului să plătească preţul pe care 

vânzătorul l-ar obţine în mod efectiv pentru aceeaşi marfă, de la alţi clienţi, de exemplu, 

                                                             
3
 M. Fontaine, F. De Ly, Drafting international contracts. An analysis of contract clauses, Edit. Koninklijce Brill 

NV, Leiden, 2009, p. 494. 
4
 W. Dross, Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, Litec, Paris, 

2011, p. 34. 
5
 D. Mazilu,  Dreptul comerţului internaţional, Partea specială, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p. 93. 

6
 Un exemplu în acest sens îl constituie scăderea preţului materiilor prime sau a materialelor. 

7
 S. Hotte, op. cit., p. 171. 
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dacă după derularea contractului, între preţul contractului (selling price) şi preţul net de 

export (net export price) va fi un decalaj de mai mult de 50/0 (sau alt procent).8 

 

2. CONCEPTUL DE OFERTĂ MAI FAVORABILĂ 
 
Pentru a se vedea dacă o ofertă este mai favorabilă trebuie să se facă o 

comparaţie. Dacă elementul de diferenţă este preţul, iar celelalte elemente sunt  identice, 

comparaţia este mai uşoară. Dar, de cele mai multe ori, situaţia este complexă, fie când 

preţul este identic, dar celelalte elemente diferă (modalităţi de plată, calitate, cantitate, 

regularitate, termen), fie când toate elementele, inclusiv preţul sunt diferite. În acest din 

urmă caz trebuie să se ia în considerare toate clauzele contractului, căci numai din 

compararea lor se poate vedea dacă oferta este mai favorabilă decât contractul în curs de 

executare. 

La aceste dificultăţi se adaugă posibilitatea ca oferta să provină de la o firmă 

neserioasă, ori oferta să fie de complezenţă sau să se refere la o durată mai mică şi preţul 

să fie spot, aşa cum se practică de obicei pentru cantităţi mici şi durată scurtă.9 
Este, de asemenea, important să fie eliminat riscul ca oferta concurentă să emane 

de la un participant la activitatea de comerţ internaţional care se află în relaţie de prietenie 

cu destinatarul ofertei şi care conspiră cu acesta din urmă10 în vederea unei revizuiri 

artificiale a contractului în discuţie. 

Aceste cerinţe diferite sunt dificil de transpus în clauze scrise. Câteva exemple de 

astfel de clauze ar putea fi următoarele: 

-„o ofertă concurentă care emană de la un furnizor cunoscut şi serios la un preţ inferior 

celui din contract, toate celelalte clauze (cantitate, calitate şi termenele de livrare) fiind 

aceleaşi“; 

-„o ofertă de la un producător sau de la o societate care comercializează..., de calitate cel 

puţin egală, sub termeni şi condiţii similare şi la un preţ mai mic decât cel stabilit în 

contractul curent cu cumpărătorul şi într-o cantitate nu mai mică decât cea maximă pe care 
vânzătorul s-a obligat să o vândă pentru următorul an contractual“; 

-„...un preţ (inferior)... oferit (cumpărătorului) pentru toate nevoile sale de către un 

producător localizat în spaţiul Comunităţii Economice Europene, cunoscut şi serios, toate 

celelalte condiţii referitoare la calitate, mod de plată, termene de livrare fiind aceleaşi...“; 

-„...dacă cumpărătorul primeşte de la un cunoscut ... producător în ţările ...o ofertă scrisă 

şi de bună credinţă spre a-l aproviziona pe cumpărător cu produsele de care are nevoie 

pentru următorul an la un preţ mai mic decât ... , respectiv preţul stabilit în baza 

contractului în curs de executare şi garantează livrarea unei cantităţi anuale astfel cum s-a 

stabilit în clauza referitoare la cantitate şi de o calitate echivalentă celei stabilite în 

contract ...“; 

-„o ofertă de bună credinţă emanând dintr-o altă sursă independentă de cumpărător pentru 
furnizarea de bunuri de calitate egală în condiţii comparabile...“; 

                                                             
8
 D. Florescu, L. N. Pîrvu, Contractele de comerţ internaţional, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 129. 

9
 T. R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 186. 

10
 M. Fontaine, F. De Ly, op. cit., p. 495. 
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-„în caz de oferte repetate făcute concurenţilor sau clienţilor cumpărătorului, aflaţi pe 

piaţa europeană, pentru produse de calitate comparabilă, şi pentru cantităţi substanţiale şi 

livrate regulat....“.11 

 

3. DOVADA OFERTEI MAI FAVORABILE 
 

Problema mijloacelor de probă a ofertei concurente este una delicată. 

Cumpărătorul trebuie în mod evident să-l convingă pe vânzător de realitatea existenţei 

ofertei concurente şi să dea posibilitatea vânzătorului să efectueze o analiză comparată a 

ambelor oferte. 

Mecanismul arătat implică în mod firesc divulgarea conţinutului propunerii mai 

favorabile de către beneficiarul clauzei, prin însuşi faptul încunoştinţării adresate celuilalt 

contractant din operaţiunea de lungă durată. Notificarea contravine astfel caracterului 

confidenţial al raportului dintre comercianţi şi poate să lezeze interesele ofertantului 

concurent.12  

Ca remediu se preconizează ca o persoană de încredere, desemnată prin acordul 
părţilor sau un organ neutru de specialitate să procedeze cu deplină discreţie, la 

compararea dintre propunerea mai favorabilă şi contractul de durată.13Acesta din urmă ar 

putea fi un expert tehnic, un arbitru.  

Unele dintre clauzele examinate în doctrină păstrau tăcerea în privinţa dovezii 

ofertei concurente. Clauza este validă chiar dacă părțile contractante nu convin asupra 

dovezii ofertei  concurente. Totuşi, înserarea unei prevederi exprese cu privire la 

chestiunea dovezii ofertei concurente este preferabilă. 

În practică, uneori, prevederile contractuale vizând aspectul probei ofertei 

concurente nu sunt foarte explicite. În general, acestea cer cumpărătorului să furnizeze 

suficiente dovezi, de obicei, în scris, cu privirea ofertei emanând de la terţ.14 

 

4. EFECTELE CLAUZEI OFERTEI CONCURENTE ASUPRA 

CONTRACTULUI 
 

Efectele clauzei ofertei concurente asupra contractului de lungă durată depind de 

voinţa părţilor. 

Promitentul are posibilitatea de a accepta adaptarea contractului sau de a o 

refuza.15 

Dacă vânzătorul acceptă să se alinieze la tariful concurenței, contractul continuă 

în noile condiții.16Acceptarea tale quale de către promitent acţionează ca o condiţie 

suspensivă a adaptării contractului conform voinţei terţului. 

                                                             
11

 Ibidem, p. 496. 
12

 O. Căpăţînă, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. II,  Edit. Academiei, Bucureşti, 

1987, p. 38. 
13

 I. Rucăreanu, V. Tănăsescu, V. Babiuc, Contractele comerciale internaţionale de lungă durată. Clauze de 

adaptare a contractelor şi extindere a relaţiilor dintre părţi, în Studii şi Cercetări Juridice, 1980, nr. 3, p. 248.  
14

 M. Fontaine, F. De Ly, op. cit., p. 497. 
15

 T. R. Popescu, op. cit., p. 190. 
16

 J.-M. Jacquet, P. Delebeque, S. Corneloup, op. cit., p. 259. 
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Acceptul  promitentului poate interveni și în cadrul unor noi negocieri între părţi, 

caz în care adaptarea contractului se va face nu neapărat exact în termenii ofertei 

concurente, dar oricum în condiţii mai avantajoase pentru beneficiar.17 

În cazul contrar, părțile prevăd cel mai des suspendarea executării contractului 

lor o anumită perioadă de timp, permițând stabilirea unui raport contractual între 
beneficiarul clauzei și concurentul mai performant. În practică, clauzele ofertei concurente 

nu prevedeau niciodată o suspendare pe o durată mai mare de un an. Prin ipoteză, durata 

minimă trebuie să fie aceea a unui interval de furnizare, spre exemplu atunci când livrările 

de mărfuri se efectuează trimestrial, contractul poate fi suspendat pe această perioadă. 

Spre exemplu: „cumpărătorul va avea posibilitatea de a suspenda contractul pe perioada 

unei durate de cel mult 90 de zile, la scurgerea acestei perioade de suspendare contratul 

reluându-și plenar efectele“ sau „acest contract va fi suspendat pe durata stabilită de 12 

luni.“ 18     

Dacă promitentul refuză expres sau tacit adaptarea contractului, părţile prevăd 

soluţia rezilierii contractului, fiecare dintre cocontractanți redobândindu-și libertatea de a 

perfecta noi contracte (inclusiv cu terțul de la care emană oferta mai favorabilă), fără a fi 
grevați de obligațiile prevăzute în contractul inițial.   

 

5. ASPECTE PROCEDURALE 

 

În optica operativităţii clauzei ofertei concurente, trebuie îndeplinite o serie de 

aspecte procedurale. Astfel, părţile trebuie notificate cu respectarea unor exigenţe de 

formă precum şi cu respectarea unor limite temporale.19 Cumpărătorul trebuie să-l notifice 

pe vânzător în legătură cu oferta concurentă iar vânzătorul trebuie să aducă la cunoştinţă 

dacă decide în sensul adaptării contractului în spiritul ofertei concurente sau nu. În ipoteza 

în care vânzătorul decide în sens contrar adaptării contractului, cumpărătorul poate să-l 

notifice pe vânzător cu privire la intenţia sa de a suspenda ori rezilia contractul.20 

În general, este indicat ca notificarea să fie făcută cu respectarea formei scrise şi 
să aibă şi număr de înregistrare. Cu toate acestea, tendinţa practicii este acea de a face 

notificarea în discuţie prin telefon, fax sau e-mail. 

În privinţa limitelor de timp se impun următoarele precizări. Cumpărătorul ar 

trebui să-l notifice pe vânzător când a primit oferta concurentă şi intenţia sa este de a 

invoca clauza. În unele contracte se prevede că notificarea poate fi făcută numai într-o 

anumită perioadă a anului. Condiţii mai restrictive în ceea ce priveşte limitele de timp 

trebuie prevăzute pentru răspunsul vânzătorului, precum şi pentru notificare acestuia în 

ceea ce priveşte decizia finală a cumpărătorului, de vreme ce viitorul relaţiilor 

contractuale ale părţilor depinde de acestea. Este de dorit ca astfel de limite temporale să 

                                                             
17

 D.-A. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Partea specială, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 

483. 
18

 S. Hottte, op. cit., p. 171. 
19

 O. Căpăţină, B. Ştefănescu, op. cit., p. 38. S. Deleanu, Contractul de comerţ internaţional, Edit. Lumina Lex, 

Bucureşti, 1996, p. 102. 
20

 M. Fontaine, F. De Ly, op. cit., p. 500. 
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fie relativ scurte, în special, dacă contractul are ca obiect produse supuse unor frecvente 

fluctuaţii de preţ.21 

Următoarele două exemple ilustrează modul în care procedura notificării poate fi 

pusă în practică: 

-„... cumpărătorul trebuie să facă în mod satisfăcător dovada invocatei oferte 
anterior datei de 1 februarie a fiecărui an. 

În termen de 40 de zile de la recepţionarea notificării, vânzătorul trebuie să aducă 

la cunoştinţa cumpărătorului dacă va reduce sau nu preţul produsului pentru contratul 

aferent următorului an în concordanţă cu condiţiile din oferta concurentă. În ipoteza în 

care vânzătorul refuză să facă o astfel de reducere a preţului în intervalul celor 40 de zile, 

cumpărătorul este îndrituit să trimită o notificare de denunţare unilaterală în termen de 20 

de zile de la expirarea perioadei de 40 de zile anterior menţionată, pentru a putea contracta 

respectivele produse de la producătorul sau comerciantul ce a făcut cu bună credinţă 

oferta concurentă . 

- cumpărătorul trebuie să-l notifice în scris pe vânzător, făcând dovada ofertei 

concurente, iar vânzătorul trebuie să-l notifice pe cumpărător indiferent dacă va reduce 
sau nu preţul, în termen de 30 de zile de la data notificării sale de către cumpărător. 

Dacă vânzătorul reduce preţul, preţul astfel redus devine efectiv în termen de 30 

de zile după data notificării, iar acest contract ori orice extindere sau reînnoire ulterioară a 

acestuia este valabilă şi îşi produce efectele. Dacă vânzătorul nu reduce preţul, 

cumpărătorul poate suspenda livrările aferente contratului din anul respectiv 30 de zile 

după data notificării. “22 

 

1.6. Comparație cu instituții juridice apropiate 
 

Atât clauza ofertei concurente, cât și clauza de benchmarking sunt clauze de 

adaptare a contractelor de comerț internațional.  Particularitatea clauzei de benchmarking 

constă în aceea că implică ajustarea contractului nu in concreto, raportat la o ofertă făcută 
de furnizor însuși unui terț client sau de un concurent cumpărătorului, ci in abstracto, 

potrivit prețului consimțit global pe piață pentru prestația oferită. La origine, 

benchmarking-ul reprezenta o metodă de gestiune ce permitea, prin analiză comparativă, 

adoptarea celui mai performant procedeu de producție. Importat în domeniul tehnicii 

contractuale, acesta constă în oferirea cocontractantului asigurarea de a avea la rândul său 

un contract performant, cu alte cuvinte, unul a cărui executare va continua să opereze în 

condiții competitive. Ajustarea prețului operează prin raportare la ansamblul ofertelor de 

pe piață. Eficacitatea clauzei depinde de posibilitatea de a se obține o bază de comparație 

precisă și fiabilă a contractelor similare, ceea ce presupune o tehnică precisă - adoptarea 

de criterii de comparație pertinente - și intervenția unui terț - benchmarker- a cărui 

desemnare se operează prin acordul părților. Dificultatea și costul unei asemenea 
proceduri conferă clauzei un rol mai degrabă disuasiv decât efectiv, încurajând părțile să-

și renegocieze acordul pentru a evita punerea în executarea a clauzei de benchmarking .23 

                                                             
21

 În dreptul englez, regula timpul este esenţial (time is of the essence) impune stabilirea unor limite temporale 

stricte. În acest sens, J. Beatson, Law of contract, Oxford University Press, 1998, p. 476. 
22

 M. Fontaine, F. De Ly, op. cit., p. 500. 
23

 W. Dross, op. cit., p. 34. 
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Clauza ofertei concurente se apropie de clauza clientului celui mai favorizat, prin 

care un contractant obține de la partenerul său condițiile mai avantajoase, pe care acesta 

din urmă le-a oferit unor terți cu care derulează relații comerciale. Clauza clientului celui 

mai favorizat se aseamănă cu clauza ofertei concurente prin aceea că conduce la alinierea 

prețului și a condițiilor generale pentru același bun sau serviciu. Dar în timp ce clauza 
clientului celui mai favorizat obligă un participant la activitatea de comerț internațional să 

trateze în aceeași manieră partenerii săi contractuali, clauza ofertei concurente oferă unui 

contractant posibilitatea de a se prevala față de cocontractantul său de condițiile mai 

avantajoase propuse de un terț, pentru același bun sau serviciu, obiect al contractului lor.24 

 

CONCLUZII 
 

În optica asigurării continuităţii relaţiilor comerciale pe termen mediu şi lung, 

părţile contractante recurg la negocierea şi stipularea în contractele de comerț 

internaţional clauze ce permit adaptarea şi renegocierea contractului în ipoteza schimbării 

echilibrului contractual şi a circumstanţelor avute în vedere de părţi la perfectarea 
contractului. Printre clauzele de adaptare a contractului, jucând totodată un rol asigurator 

împotriva riscurilor nevalutare un rol deosebit revine clauzei ofertei concurente. 

Importanța sa rezidă în aceea că permite adaptarea contractului la mediul său concurențial, 

perturbarea echilibrului contractual fiind împiedicată prin posibilitatea alinierii ofertei 

contractantului la oferta concurenței.  
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