
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
echipamente hardware 

 
  
1. Partile Contractului 
Prezentul contract, denumit in continuare “Contractul” este incheiat si aplicabil intre  S.C. 
Agriso Mobile Soft S.R.L.,in calitate de Vanzator, si dumneavoastra in calitate de 
Cumparator. Contractul se considera incheiat in momentul manifestarii consimtamantului 
dumneavoastra prin mijloace electronice, respectiv prin confirmarea de catre Vanzator a 
comenzii efectuate de Client pe site-ul www.agriso.ro sau in momentul semnarii acestuia de 
catre parti.  
  
2. Obiectul contractului 
Obiectul prezentului contract este dat de vanzarea bunurilor mobile prevazute in Anexa 
descriptiva care face parte integranta din prezentul Contract in schimbul unui pret platit in 
bani. 
 
3. Pretul si modalitatile de plata 
3.1 Pretul este stabilit in bani in cuantumul prevazut in Anexa descriptiva care face parte din 
prezentul Contract si va fi achitat de Cumparator in termen de 5 zile lucratoare de la data 
incheierii prezentului Contract. 
3.2 Pretul este stabilit in euro, corespunzator cursului valutar comunicat in ziua anterioara 
incheierii contractului. 
3.3 Plata se va executa prin virament bancar sau online cu cardul in contul indicat in factura 
primita pe adresa de mail prevazuta in Anexa descriptiva care face parte integranta din 
prezentul Contract. In ceea ce priveste modalitatea viramentului bancar, plata se considera 
efectuata la data in care contul Vanzatorului a fost alimentat cu suma care face obiectul 
platii. 
3.4 La indeplinirea termenului de 5 zile de la data incheierii Contractului debitorul este de 
drept in intarziere in executarea obligatiei de plata.  
3.5 In cazul neexecutarii obligatiei de plata in termenul de 5 zile, Contractul va inceta prin 
rezolutiune la alegerea Vanzatorului.  
 
4. Obligatiile vanzatorului 
 Vanzatorul are urmatoarele obligatii principale: 

- sa transmita proprietatea bunului 
- sa predea bunul 
- sa il garanteze pe Cumparator contra evictiunii imputabile Vanzatorului  
- sa il garanteze pe Cumparator contra viciilor bunului 

4.1 Transmiterea proprietatii bunului opereaza de drept la momentul incheierii prezentului 
Contract. 
4.2 Vanzatorul va preda bunurile care fac obiectul prezentului contract in termen de 15 zile 
de la data incheierii Contractului, Cumparatorul suportand cheltuielile de preluare a bunurilor 
si de transport de la locul predarii ale acestora.  
4.3 Vanzatorul se va ocupa de expediere pe cheltuiala Cumparatorului si este liberat cand 
preda bunul expeditorului sau transportatorului. 
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4.4 Vanzatorul are obligatia de a conserva bunurile pana la predare in starea in care se afla 
la momentul incheierii contractului. Cheltuielile facute de Vanzator cu conservarea bunului 
sunt in sarcina Cumparatorului. 
4.5 Vanzatorul se va abtine de la orice act sau fapt care l-ar putea tulbura pe Cumparator in 
exercitarea prerogativelor de proprietar. 
4.6 Obligatia Vanzatorului de a garanta contra evictiunii se restrange la cazurile producerii 
evictiunii rezultate din fapte imputabile Vanzatorului. 
4.7 In cazul producerii evictiunii totale, Vanzatorul are obligatia de a restitui pretul in 
intregime, chiar daca bunul ar avea, la data producerii evictiunii, o valoare mai mica decat 
cea din momentul vanzarii sau ar fi suferit deteriorari insemnate. Daca la data evictiunii, 
valoarea bunului a crescut fata de momentul incheierii contractului, din orice cauza, 
Vanzatorul este obligat sa suporte, pe langa restituirea pretului, si sporul de valoare pe care 
bunul l-a inregistrat pana la data evictiunii. Daca Cumparatorul a realizat foloase din 
deteriorarile cauzate bunului, valoarea acestor foloase urmeaza a fi scazuta din pretul pe 
care il datoreaza Vanzatorul. 
4.8 Vanzatorul este obligat sa ii asigure Cumparatorului folosinta utila a lucrului vandut, 
potrivit destinatiei si naturii acestuia, fiind raspunzator fata de Cumparator in cazul in care, la 
data predarii, bunul vandut este afectat de vicii ascunse care il fac impropriu intrebuintarii la 
care este destinat sau care ii micsoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea 
incat, daca le ar fi cunoscut, Cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic. 
Raspunderea Vanzatorului pentru vicii ascunse este limitata la viciile pe care acesta le-a 
cunoscut sau ar fi trebuit sa le cunoasca la data incheierii Contractului. Cumparatorul are 
obligatia de a-l informa pe vanzator cu privire la descoperirea viciilor ascunse ale bunului in 
termen 2 zile lucratoare, neindeplinirea acestei obligatii atragand decaderea Cumparatorului 
din dreptul de a solicita rezolutiunea vanzarii. 
 
5. Obligatiile cumparatorului 
Principalele obligatii ale cumparatorului sunt : 

- obligatia de a prelua bunul vandut 
- obligatia de a plati pretul 
- obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii 

5.1 Cumparatorul are obligatia de a plati pretul in termen de 5 zile lucratoare de la data 
incheierii Contractului. 
5.2 Cheltuielile aferente operatiunilor de plata a pretului sunt in sarcina Cumparatorului. 
5.3 Cumparatorul are obligatia de a suporta cheltuielile de preluare, transport si cheltuielile 
privind conservarea bunului pana la predare. 
 
6. Forta majora 
6.1 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii incuba 
conform prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
6.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notofice in termen de 48 de ore de la 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile pentru limitarea consecintelor lui. 
6.3 Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora. 
 



7. Notificari 
Orice comunicare, notificare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa prin una din urmatoarele modalitati: 

- la adresa de mail prevazuta in Anexa descriptiva 
- pe cale postala prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera 

primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta 
confirmare la adresele prevazute in Anexa descriptiva  

 
8. Rezolutiunea unilaterala a contractului 
Vanzatorul are optiunea de a denunta unilateral Contractul in cazul neexecutarii de catre 
Cumparator a obligatiei de plata in termenul prevazut de art. 3.1. 
 
9. Rezolvarea litigiilor 
Litigiile de orice natura decurgand din incheierea, executarea,interpretarea, incetarea 
Contractului care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila de catre Parti, sunt in competenta 
instantelor de drept comun. 
 
10. Clauze finale 
Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana. In cazul in care vor exista discrepante  
intre versiunea in limba romana si eventualele versiuni in alte limbi, va prevala versiunea in 
limba romana. 
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