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1. Întroducere în comerț online 
 

1.1. Comerțul online – difinire și tipologie. 
  

În concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD) 
comerţul electronic (E -Commerce), reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin 
intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc offline sau 
online. 

O altă definiţie în accepţiune " tradiţională ",a ceea ce înseamnă comerţul 
electronic este cea dată de Robin Mansell: 

Comerţul electronic înseamnă, utilizarea în reţele cu valoare adăugată a 
unor aplicaţii de tipul transferului electronic de documente, a comunicaţilor fax, 
codurilor de bare, transferului de fişiere şi a poştei electronice. Extraordinara 
dezvoltare a interconectivităţii calculatoarelor în Internet, în toate segmentele 
societăţii, a condus la o tendinţă tot mai evidentă a companiilor de a folosi aceste 
reţele în aria unui nou tip de comerţ, comerţul electronic în Internet, care să 
apeleze - pe lângă vechile servicii amintite – şi altele noi.  

Este vorba, de exemplu, de posibilitatea de a se efectua cumpărături prin 
reţea, consultând cataloage electronice "on" pe Web sau cataloage "off" pe CD-
ROM şi plătind prin intermediul cărţilorde credit sau a unor portmonee 
electronice. 

Pentru alţii, comerţul electronic reprezintă relaţiile de afaceri care se 
derulează prin reţea între furnizori şi clienţi, ca o alternativă la variantele de 
comunicaţii "tradiţionale" prin fax, linii de comunicaţii dedicate sau "EDI" pe 
reţele cu valoare adăugată.  

De asemenea comerţului electronic implică transferul de documente - de 
la contracte sau comenzi pro forma, până la imagini sau înregistrări vocale.  

În fine o altă definiţie succintă şi larg acceptată a comerţului electronic şi 
a componentelor ce constituie arhitectura acestuia este următoarea: Comerţul 
electronic (e-commerce) reprezintă acea manieră de a conduce activităţile de 
comerţ care foloseşte echipamente electronice pentru a mării aria de acoperire 
(locul în care se pot afla potenţialii clienţi) şi viteza cu care este livrată 
informaţia.  

Comerţul electronic oferă oportunitatea de a comercializa produse în 
întreaga lume, sporind numărul de potenţiali clienţi în primul rând prin 
eliminarea barierelor geografice dintre clienţi şi comercianţi. 

 
În tranzacţiile comerciale clasice distingem patru etape  diferite: 

 cercetarea de marketing; 
 încheierea contractului comercial; 
 vânzarea produsului sau a serviciului; 
 plata produsului sau a serviciului; 
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În figura de mai jos este prezentat modul în care se reflectă aceste patru etape în 
cazul comerţului clasic şi electronic : 

 

 

 

Clasic: Comerţ electronic: 

 
- Cercetarea de marketing 
- Contract de vânzare 
- Livrare 
- Plată 

- Site Web 
- Site Web interactiv 
- Livrare digitală 
- Plată electronică 
 

 

Tipologia formelor de comerţ electronic 
Deşi există un număr mare de opţiuni posibile de comercializare electronică 

şi numărul opţiunilor se aşteaptă să crească ca urmare noilor tehnologii pe rol, 
comercianţii cu amănuntul îşi concentrează atenţia în mod curent asupra 
suporţilor electromagnetici video, videotex-ului, videodisc-ului, şi televiziunii 
prin cablu interactive şi mai recent a magistralei informative realizate de reţeaua 
Internet, care a preluat supremaţia pe această piaţă. 

 
a) Suporţii electromagnetici - sunt casete video de cumpărare la domiciliu. 

În esenţă, aceste casete reprezintă următorul val de cumpărături pe bază de 
catalog. Casetele video pot fi produse pentru a ilustra folosirea produsului, 
stilurile de viaţă ale consumatorilor sau orice alt subiect despre mărfuri care s-
ar putea dovedi atractive. Reclama produsului beneficiază atât de sunet cât şi de 
imagini în mişcare furnizând astfel o latură competitivă care se ridică peste 
nivelul de receptivitate al catalogului tipărit. 

Videodisc-ul - este un sistem electronic interactiv care utilizează discuri 
optice capabile să stocheze o mare cantitate de informaţii în forme sau imagini 
în mişcare, imagini statice, pagini tipărite şi sunet - pentru prezentare pe un 
ecran de televizor. 

Videotex-ul - este un sistem electronic interactiv în care datele şi graficele 
sunt transmise de la o reţea de computere prin telefon sau cabluri şi prezentată 
pe un televizor al abonatului sau pe ecran terminal al unui computer. 
Cumpărarea prin sistem videotex constă în selectarea dintr-o serie de 
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posibilităţi, numite meniuri, care sunt prezentate pe ecran. De exemplu, un 
cumpărător reduce alegerea selectând din meniul de categorii de produse şi 
articole de produs (mărci, stiluri, mărimi, culori, preţuri şi aşa mai departe). În 
plus faţă de cumpărare la domiciliu, sistemul videotex poate furniza abonaţilor 
o largă alegere de servicii incluzând ştiri, informaţii despre vreme, sport, 
financiare adresate consumatorului; operaţii bancare la domiciliu, rezervări şi 
informaţii despre călătorii; enciclopedii electronice, reviste, şi jocuri 
educaţional/ instructive, liste de proprietăţi imobiliare şi oferte de muncă, pază, 
supraveghere medicală şi de incendii. 

 
b) Televiziunea prin cablu interactiv - oferă convenienţa extremă de a 

efectua cumpărături de acasă; ea permite telespectatorilor să cumpere mărfuri 
prezentate pe ecranele televizoarelor lor şi să încaseze costul unei cărţi de credit 
sau cont bancar printr-o simplă tastare. 

Telemarketing 
Formele de afaceri prin telefon (telemarketing) şi prin telefon /televizor 

(cumpărături la domiciliu) sunt două metode în plus a comerţului cu amănuntul 
în afară magazinului care cunoaşte rate de creştere impresionante. În ultimii ani, 
telemarketingul - vânzarea de bunuri şi servicii prin contact telefonic - a ajutat 
pe unii comercianţi detailişti să sporească satisfacţia serviciului prin furnizarea 
unui confort mai mari a clientului. Pentru clienţii care vor să evite aglomeraţia 
traficului şi problemele de parcare, cumpărarea prin telefon este o alternativă 
de dorit. Această formă de comerţ cu amănuntul de asemenea poate servi celor 
mai în vârstă, părinţilor cu probleme de supraveghere a copiilor, persoanelor 
care muncesc care nu au timp să facă cumpărături şi consumatorilor cărora nu 
le place să facă cumpărături. 

Motivele principale ale comercianţilor cu amănuntul pentru utilizarea 
comercializării prin telefon sunt acelea că: 

 furnizează clienţilor informaţii asupra noilor mărfuri şi evenimentele de 
vânzări ce urmează; 

 permite clienţilor să comande mărfuri pe care comercianţii doresc să le 
livreze la domiciliul clienţilor; 

 oferă consumatorilor o cale convenabilă de a reţine mărfuri pe care le pot 
ridica la o dată ulterioară. 

Comerţul la domiciliu combină două distracţii favorite ale populaţiei statelor 
dezvoltate economic: uitatul la televizor şi mersul la cumpărături. O operaţie de 
comerţ la domiciliu este o formă de afacere unde: 

 articolele de mărfuri sunt prezentate, descrise şi demonstrate la televizor; 
 clienţii comandă mărfurile sunând la un număr de preferat netaxabilă; 
 clienţii plătesc pentru comandă prin intermediul cecurilor, liniilor 

telefonice cu suprataxă, cărţilor de credit; 
 comerciantul livrează mărfurile prin serviciul de postă sau altă companie 

de curierat rapid; 
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 comerciantul oferă în mod tipic garanţia rambursării banilor dacă 
mărfurile sunt returnate în 30 de zile. 

 
C) Internetul 
Alături de tipurile de vânzare electronică dar cu un ritm susţinut de 

dezvoltare identificăm cea mai nouă modalitate de comerţ, magistralele 
informaţionale ale Internetului. 

Acesta are un impact major asupra peisajului economic al acestui început de 
mileniu. Este acreditată însă ideea potrivit căreia cumpărăturile prin Internet nu 
vor afecta în mod semnificativ obişnuinţele de cumpărare din tipurile de 
magazine existente pe piaţă, 

ca urmare a faptului că emoţia atingerii produsului, perceperea mirosului şi 
în general, interacţiunea relaţiilor sociale şi aspectele laturii spirituale a 
cumpărătorilor vor juca în continuare un rol cheie în operaţiunile de 
achiziţionare a mărfurilor. 

Într-un asemenea context, se apreciază Internetul va avea un impact 
semnificativ asupra circuitelor produselor care vor putea fi sigilate pe tot 
parcursul lor, precum casete video, audio, softuri pentru computere, cărţi, etc., 
unde magazinele cu amănuntul ar putea chiar dispărea. Un impact de asemenea 
major dar cu un grad mai mic se întrevede şi asupra unei părţi importante a 
comerţului cu produse alimentare (preambalate, congelate, etc.) încercându-se 
o creştere a frecvenţei cu care oamenii vor apela la comerţul electronic, astfel 
încât acesta să devină o a doua natură a clienţilor. 

1.2. Structura unui sistem de comerţ electronic 
 

Pentru a construi un sistem de comerţ electronic, din punct de vedere 
structural este nevoie de colaborarea a 4 componente (subsisteme 
electronice/informatice)  corespunzătoare următoarelor roluri: 

 Client. Un echipament, clasic un PC, conectat direct sau indirect (o reţea a 
unei corporaţii) la Internet. Cumpărătorul foloseşte acest echipament pentru a 
naviga şi a face cumpărături. 

 Sistemul tranzacţional. Sistemul informatic (hard & soft) responsabil cu 
procesarea comenzilor, iniţierea plăţilor, evidenţa înregistrărilor şi a altor 
aspecte ale afacerii implicate în procesul de tranzacţionare. 

 Comerciant. Sistem informatic (hard & soft), situat de regulă la sediul 
comerciantului, care găzduieşte şi actualizează catalogul electronic de produse 
disponibile a fi comandate online pe Internet. 

 Dispecer plăti. Sistem informatic responsabil cu rutarea instrucţiunilor de 
plată în interiorul reţelelor financiarbancare, cu verificarea cărţilor de credit şi 
autorizarea plăţilor; 

Acest sistem joacă rolul unei porţi care face legătura dintre reţeaua globală 
Internet şi subreţeaua financiar-bancară (supusă unor cerinţe de securitate 
sporite), poartă prin care accesul este controlat de un "portar"; pe baza 
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informaţiilor specifice cărţii de credit (tip_card, nr_card) din instrucţiunile de 
plată "portarul" redirectează informaţia către un centru de carduri; în acest loc 
este identificată banca care a emis cardul iar instrucţiunile de plată sunt trimise 
mai departe către serverul acestei bănci conectat în reţeaua interbancară; odată 
informaţiile ajunse în reţeaua băncii cu care lucrează cumpărătorul, sunt 
efectuate (automat) o serie de verificări privind autenticitatea şi soldul 
disponibil în contul cardului implicat în tranzacţie; în funcţie de rezultatul 
acestor verificări, banca decide fie efectuarea plăţii (transfer bancar - către 
contul comerciantului care poate fi deschis la orice alta bancă), fie refuză să facă 
această plată.  În ambele cazuri, rezultatul deciziei (confirmare plata sau refuz) 
este trimis în timp real, parcurgând acest lanţ de servere în sens invers,către 
client. Cu alte cuvinte, în câteva secunde cumpărătorul află dacă banca sa a 
operat plata sau nu. 

E bine de asemenea să se facă precizarea că pe baza acestor patru 
componente de bază s-au implementat diverse arhitecturi de comerţ electronic. 
Unele combină mai multe componente într-un singur (sub)sistem informatic, pe 
când altele implementează separat fiecare componentă în parte. 

Pentru definirea arhitecturii, proiectanţii de sisteme ale comerţului 
electronic fac o proiectare de ansamblu a sistemului pe baza unei selecţii a 
principalelor cerinţe /funcţii ale unui sistem de comerţ electronic. Important 
este însă că în cazul unui sistem de comerţ electronic, ca de altfel în cazul oricărui 
sistem complex, arhitectura să fie clar definită la toate nivelele de detaliu. 

Comerţul electronic aşa cum este reprezentat în figură înglobează o mulţime 
de tipuri de afaceri, organizate în doua mari familii: business-to-business (b2b) 
şi business-to-consumer (b2c), pe scurt afaceri cu firme şi afaceri cu 
consumatorii. 
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Tranzacţiile B2C se realizează între cumpărători individuali şi vânzători-
mari companii. În acest caz, factorul uman este mult mai important, 
interactivitatea fiind caracteristica de bază în decizia de cumpărare. 

Tranzacţiile B2B se caracterizează prin faptul că ambele părţi participante la 
tranzacţia comerciala, atât vânzătorul cat şi cumpărătorul, sunt instituţii. 
 

1.3. Istoria comerțului online.  
Comertul este unul dintre domeniile care a descoperit potentialul 

tehnologiei informatiei. Inca de la inceput, el s-a folosit de inovatiile si avantajele 
acestui domeniu.  

Anii ‘50-’60  

Primele aplicatii aparute pe piata, odata cu aparitia primelor sisteme de 
transmitere a datelor in anii '50 - '60, au fost bazele de date. Avand in vedere 
complexitatea crescanda a operatiilor din cadrul unei companii, acestea s-au 
orientat spre implementarea unor sisteme de gestiune, exemplul clasic fiind 
oferit de sistemul de rezervari din cadrul companiilor aeriene. Cu toate acestea, 
oportunitatile folosirii informatiilor electronice au fost complet ignorate. De abia 
la inceputul anilor `70, companiile aeriene au inceput sa aprecieze  importanta 
enorma a sistemului de rezervari prin computer pentru vanzarile de bilete si 
pentru componenta de marketing. 

 Anii `70  

Pe langa sistemul de rezervari computerizat, anii `70 au constituit 
fundamental pentru sistemul de informatii bursiere electronice. Cu toate 
acestea, primul  system complet automat de tranzactii bursiere a fost operabil si 
pus in folosinta de abia in 1977, la Toronto. Pe langa acesta, primele automate 
bancare care ofereau servicii mai complexe decat simpla transformare a banilor 
dintr-un cont bancar, in numerar, erau instalate in Statele Unite.  
Legatura directa cu tranzactiile comerciale si institutiile financiare a aparut 
odata cu instalarea primelor sisteme de transfer electronic al fondurilor in 
magazinele alimentare si statiile de benzina. In acelasi timp, cutiile postale 
electronice si sistemele de conferinta, oferite de Compuserve, au facut 
teleshopping-ul posibil, cu toate ca acesta va cunoaste o explozie mult mai tarziu, 
odata cu aparitia, la sfarsitul anilor '70 si inceputul anilor '80, a sistemelor de 
teletext si Videotex.  Acesta din urma a devenit o platforma importanta pentru 
aplicatiile de tip teleshopping, in diferite domenii cum ar fi: turismul, serviciile 
bancare si divertismentul.  

  Anii '80  

In anii `80 marile companii au inceput sa-si formeze retele proprii, care sa 
faciliteze schimbul de informatii la distanta, pentru a realiza o mai buna 
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comunicare intre toate filialele lor si chiar cu furnizorii si partenerii de afaceri. 
La inceput, formatul acestor mesaje era stabilit pe baza intelegerii bilaterale, dar 
odata cu anii '80 acest proces denumit "Schimb de date electronice"5 (SDE) a 
inceput sa transmita informatii intr-o forma standardizata si universal  
acceptata, fapt care a usurat procesul de obtinere a informatiilor intre companii, 
astfel incat hartia a fost aproape eliminata.  

Anii `80 sunt, de asemenea, punctul de plecare al extinderii conceptului de 
bursa electronica, altadata referitor numai la pietele financiare, la o gama mai 
variata de bunuri si servicii, in special metale pretioase, produse agricole si 
petrol brut. In aceeasi perioada apar primele retele cu valoare adaugata, care 
astazi, datorita extinderii globale asigura baza serviciilor comerciale mondiale. 
 
Anii '90  

Anii '90 sunt caracterizati printr-o acceptare larga a comertului electronic 
si o continua standardizare a SDE. Nevoile de comunicare sunt in continua 
crestere si extindere peste granitele geografice, mai ales datorita posibilitatii 
folosirii tehnologiilor multimedia. Multi comercianti si furnizori de computere  
experimenteaza cataloage de comanda a produselor prezentate si descrise pe 
CD-ROM. Cu ajutorul proiectului EUROTOP, industria europeana de turism 
distribuie deja brosuri de calatorii multimedia prin agentiile de turism. 
Automatele bancare nu mai pot fi folosite exclusiv pentru servicii financiare, ci 
au devenit adevarate chioscuri electronice ce pot fi folosite pentru rezervari la 
hoteluri, inchirieri de masini etc.  

 Anii 2000  

Anii 2000 sunt anii globalizarii6, ai integrarii comunicatiilor si dezvoltarii 
fara precedent a tehnologiilor inteligente. Se remarca o scadere puternica a  
costurilor Internetului ceea ce a determinat si va determina in continuare 
determina o crestere a numarului de utilizatori. Astazi comertul electronic si e-
businessul strabat o perioada de conolidare in care entuziasmul pentru noile 
tehnologii si idei este acompaniat de o deosebita atentie asupra strategiei, 
implementarii si profitabilitatii. In plus, se recunoaste din ce in ce mai pregnant 
faptul ca e-businessul are doua parti, nu este doar tehnologie, ci este si comert. 
  

1.4 Tranzacțiile comerciale. 

Tranzacţiile care se efectuează în cadrul comerţului electronic implică 
existenţa următoarelor entităţi:  

 Client. Un echipament informatic, de obicei un PC, conectat direct (via un 
ISP- Furnizor de servicii Internet) sau indirect (o reţea a unei corporaţii) la 
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Internet. Cumpărătorul foloseşte acest echipament pentru a naviga şi a face 
cumpărături. 

 Comerciant. Sistem informatic (hard şi soft), situat de regulă la sediul 
comerciantului, care găzduieşte şi actualizează catalogul electronic de produse 
disponibile a fi comandate on-line pe Internet. 

 Sistemul tranzacţional. Sistemul informatic (hard şi soft) responsabil cu 
procesarea comenzilor, iniţierea plăţilor, evidenta înregistrărilor şi a altor 
aspecte de business implicate in procesul de tranzacţionare. 

 Dispecer plăti. (Payment Gateway). Sistem informatic responsabil cu 
rutarea instrucţiunilor de plata in interiorul reţelelor financiar-bancare şi cu 
verificarea cărţilor de credit şi autorizarea plăţilor. Acest sistem joacă rolul unei 
porţi care face legătura dintre reţeaua globală Internet şi subreţeaua financiar-
bancară (supusă unor cerinţe de securitate sporite), poarta prin care accesul 
este controlat de un "portar" (gatekeeper); 
 

Etapele unui act de comerţ electronic 

 
 

1.5 Caracteristicile societății in formaționale.  
 

Societatea informaţională sau societatea digitală este acea societate în care 
crearea, distribuţia, utilizarea informaţiei are un impact semnificativ în mediul 
economic, politic, social, cultural etc. În ultimul deceniu utilizarea produselor 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a înregistrat o dinamică accentuată. 
Astfel, dacă la începutul anilor 2000 banda largă era abia în fază incipientă, în 
2010, 62,7% dintre întreprinderile cu 10 salariaţi şi peste utilizau astfel de 
conexiuni. 
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Printre caracteristicile Societatii Informationale moderne enumeram: 

 dezvoltarea informației ca o resursă strategica centrală în progresul 
economic și industrial (de aici accentul pe „muncitorii erudiți”) în 
managementul și aplicațiile în care unitățile individuale (firme, popoare, regiuni 
geografice) sînt din ce în ce mai dependente de competitivitatea lor; desigur, 
toate schimbarile tehnologice au depins întotdeauna de informație, dar ceea ce 
diferențiază procesul actual de schimbarea tehnologică este faptul că materia 
primă a procesului tehnologic este informația și același este și rezultatul său, din 
nou, „ceea ce este specific modului informational de dezvoltare este acțiunea de 
cunoaștere deasupra cunoașterii în sine, ca principala sursa de productivitate 
(1996) 

 creșterea foarte rapidă a informatizării economiei, ceea ce permite 
legături mai  strînse  între economiile regionale, naționale și internaționale, ca și 
depașirea barierelor convenționale între sectoarele financiare, ca de altfel în 
toate activitățile, inclusiv producția, devenind din ce în ce mai mult o problema 
de transmitere a informației 

 dezvoltarea retelelor globale de informații - modul în care a fost 
concepută  „societatea – rețea”  și fără de care  ascensiunea rapidă a corporațiilor 
transnaționale (CT) ar fi fost imposibilă; exită in prezent doar citeva zeci de 
economii naționale mai mari decit economiile marilor CT-uri 

 globalizarea capitalismului care este facilitata și este dependentă de 
aceste rețele, permitînd luarea deciziilor de ordin economic la scara mondială în 
timp real; termenul de globalizare nu presupune doar o mai ușoară comunicare 
și interacție între state, și nici nu este pur si simplu limitat la sferele economice 
și de afaceri; globalizarea se referă la  asemenea evoluții însă; de asemenea, se 
refera la schimbari culturale semnificative, inclusiv, de exemplu, o mai mare 
migratie, mai mult turism international, dezvoltarea unei „armonii 
internationale”, o cooperare internationala mai intensa in probleme de politica, 
economie si probleme de protectia mediului 

 reducerea constrîngerilor spațiale 

 

1.6. Avantajele și dezavantajele comerțului online.  
 

În cazul comerţului electronic există avantaje atât pentru vânzator cât şi 
pentru cumpărător. 

 Avantajele pentru vânzător sunt următoarele:  
 dispariţia limitelor geografice de vânzare;  

 publicitatea online poate atinge publicul ţintă mai uşor;  
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 dezvoltarea de noi produse se poate realiza mai uşor în concordanţa cu 
cerinţele consumatorului;  

 adaptarea la schimbări este mai rapidă;  

 disponibilitatea informaţiilor despre clienţi;  

 economii la vânzarea produsului;  

 îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii;  

 reducerea erorilor prin automatizarea proceselor de plată;  

 operabilitate 24 ore / zi, 7 zile pe saptamană.  
 
Pentru cumpărător, comerţul electronic aduce următoarele avantaje:  

 timpul redus de acces la produs;  

 identificarea mult mai uşoară de furnizori şi parteneri de afaceri;  

 economii la cumpărarea prosusului;  

 negocierea preţurilor se face mai uşor;  

 scăderea costurilor tranzacţiilor prin creşterea vitezei de transfer a 
informaţiei;  

 distribuirea online pentru produse digitale;  

 lucrul la distanţă;  

 accesul la produse/servicii din zone aflate la distanţă(exemplu: învăţământ la 
distanţă).  

Dezavantaje:  
 imposibilitatea de a realiza cu succes transferuri online a unor produse şi 

servicii (exemplu: produse alimentare perisabile, bijuterii unicat, alte produse 
imposibil de inspectat la distanţă, indiferent de tehnologiile curente);  

 posibiliatea de non-profit în cazul anumitor produse;  

 credibilitate scăzută;  

 integrarea greoaie a bazelor de date şi a software-ului de procesare a 
tranzacţiilor tradiţionale cu software pentru comerţ electronic (aceste servicii 
de integrare pot fi costisitoare).  

Pe lângă problemele tehnologice şi legate de software, există şi alte 
obstacole:  

 de natură culturală şi legală;  

 legate de securitatea comerţului electronic;  

 legate de confidenţialitatea datelor (ce tranzacţii efectuează, ce site-uri 
vizitează, ce preocupări are fiecare persoană etc.).  
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2. Categorii de comerț electronic 
 

În ceea ce priveşte afacerile electronice există o multitudine de categorii 
în care aceste sunt împărţite. Strâns legate de afacerile electronice este 
comerţule electronic. Comerţul electronic (e-commerce) este procesul de 
cumpărare, vânzare sau schimb de produse, servicii sau informaţii prin 
intermediul reţelelor de calculatoare.  

Afacerile electronice (e-business) nu se limitează la cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri sau servicii, ci includ şi facilităţi pentru servirea 
cumpărătorilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei 
organizaţii prin mijloace electronice. 

 Acum câţiva ani Hewlett-Packard lansa sub numele de servicii electronice 
(e-services), o serie de soluţii complete pentru afaceri, formate dintr-o 
componentă hardware, o parte software şi consultanţă pentru afaceri. 

 Există posibilitatea ca numai anumite activităţi din cele ale afacerilor 
tradiţionale să fie automatizate. Astfel afacerile electronice pot fi parţiale sau 
totale şi ele presupun desfăşurarea a cel puţin uneia din următoarele activităţi: 

 • Prezenta on-line ( existenţa unui site de prezentare); 
 • Comanda on-line;  
• Plata on-line;  
• Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.  
Strâns legată de comerţul electronic este piaţa virtuală, aceasta 

reprezentând locul unde se întâlnesc cumpărătorii şi vânzătorii pentru schimbul 
de produse, servicii sau informaţii contra bani.  

Activităţile din categoria afacerilor electronice sunt acele părţi ale 
afacerilor tradiţionale care pot fi automatizate şi mai mult, se pot desfăşura pe 
Internet. Afacerile electronice existente la ora actuală au fost împărţite în câteva 
mari categorii şi anume: 

1. Business to Business (B2B)  
2. Business to Consumer (B2C),  
3. Consumer to business (C2B),  
4. Consumer to consumer (C2C) / e-auction, 
5. M-commerce (comerţul mobil)  
6. E-banking  
7. E-directories;  
8. E-engineering; 
9. E-gambling  
10. E-learning 
11. E-mailing; 
12. E-working  
13. E-operational resources management 
14. E-procurement  
15. E-trading/ e-brokering;  
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16. E-leasing  
17. Government-to-business (G2B)  
18. Government-to-consumer (G2C) 

 
O altă clasificare este: 

A2A: Administraţie şi administraţie- implică tranzacţii între instituţiile publice 
(ministerea, instituţii ale statului etc.). Se încadrează n sfera guvernării 
electronice (E-government). 

A2B: Administration to Business (Administraţie şi Afaceri)- Folosirea 
Internetului de către instituţiilor publice pentru a achiziţiona bunuri şi 
servicii. 

A2C: Administration to Consumer (Administraţie şi Consumator)- implică 
realizarea de servicii dinspre administraţie către cetăţeni spre exemplu 
ajutor social, alocaţie pentru copii etc.  

B2A: Business to Administration (Afaceri şi Administraţie)- comunicare 
şi/sau schimburi de date ale mediului economic cu instituţiile oficiale (taxe, 
asigurări sociale etc.). 

B2B: Business to Business (Afaceri şi Afaceri)- Schimbul de produse şi servicii 
între companii.  

B2C: Business to Consumer (Afaceri şi Consumatori- Comerţ electronic cu 
amănuntul. 

C2A: Consumer to Administration (Consumator şi Administraţie)- reprezintă 
comunicarea dintre persoanele private şi instituţiile oficiale. 

C2B: Consumer to Business (Consumator şi Afaceri)- comunicarea 
utilizatorilor finali cu mediul economic (exemplu piaţe angajărilor pe 
internet). 

C2C: Consumer to Consumer (Consumator şi Consumator)- Comunicarea şi 
schimbul de date şi obiecte între persoane private (exemplu vânzări pe 
piaţa privată - „de ocazie“). 

 

2.1 Modele de afaceri Business-to-consumer (B2C), business-to-

business (B2B): structura proceselor, mecanismul de 

funcționare. 

 
Business-to-Business (B2B sau BTB) cuprinde toate tranzacţiile ce se 

efectuează între doi sau mai mulţi parteneri de afaceri. Aceste tranzacţii se 
bazează, de obicei, pe sisteme extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri 
acţionează pe Internet prin utilizarea de nume si parole pentru paginile de web 
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proprii. În termeni practici, în aceasta categorie de comerţ electronic poate fi 
orice firmă care utilizează Internetul pentru a comanda de la furnizori, pentru a 
primi facturi şi a efectua plăţi.  

 
Business to Consumer (B2C) este un model de comerţ electronic în care 

companiile oferă persoanelor fizice, prin intermediul magazinele on-line (s-
shop) o serie de servicii similare celor ale comerţului tradiţional: informări 
despre produsele/servicii, oferte speciale, discounturi, plata electronică a 
produselor achiziţionate, achiziţionarea de produse.  

Magazinele electronice au la bază un site Web care este administrat de o 
firmă pentru promovarea şi vânzarea de produse şi/sau servicii. Un magazin 
virtual conţine un catalog de produse şi/sau servicii cu descrierea aferentă 
fiecărei poziţii. Catalogul este gestionat prin intermediul unui Sistem de Gestiune 
al Bazelor de Date(SGBD) prin intermediul căruia care sunt stocate şi actualizate 
informaţii le privind produsele şi/sau serviciile oferite . Magazinele electronice 
includ funcţii pentru căutarea şi vizualizarea produsele, preluarea comenzilor şi 
efectuarea plăţilor (sau iniţierea acestora).Exemple de afaceri B2C sunt: 
www.emania.ro şi www.amazon.com (figurile 51 şi 5.2). 
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2.2 Modele de afaceri government to business (B2G)  și 

consumer-to-consumer  (C2C) 

 
Consumer to business (C2B) este o categorie de afaceri electronice în care 

persoanele fizice (consumatori) utilizează Internetul pentru a-şi vinde 
produsele sau serviciile firmelor şi/sau caută vânzători să liciteze pentru 
produsele sau serviciile de care au nevoie. 

 Consumer to consumer (C2C)/e-auction – model în care consumatorii îşi 
vând direct altor consumatori produsele şi serviciile prin intermediul unor 
licitaţii on-line. Un exemplu este www.okazii.ro.(figura 5.3) 
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B2G (business-to-government) 

Guvernele utilizează canale de comerț electronic pentru creșterea eficienței 
operațiunilor și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor-clienți. O arie de 
interes pentru guverne în domeniul afacerilor este intensificarea utilizării 
Interentului și a rețelelor VAN, pentru diseminarea informației, a 
oportunităților, cotațiilor primite de la vânzători/furnizori de bunuri și servicii. 

Între anii 1980-1990 câteva guverne inovatoare au început să utilizeze B2G, 
folosind sistemul dial-up în transmiterea "bulletin board services" (BBS), care 
asigură accesul online la cererile curente de informații, oportunități, consultanță. 
Acestă abordare a implicat din partea beneficiarului serviciilor BBS adaptarea la 
aceeași tehnologie software pentru a putea utiliza informația. 

Departamentul (ministerul) de Apărare al Statelor Unite, pentru a atinge o 
audiență națională și internațională largă, și-a proiectat rețeaua VAN proprie. 
Această soluție a cerut ca furnizorii să se aboneze la serviciile rețelelor 
de provideri Internet și să utilizeze capacitățile de comunicare cum ar fi 
software-ul necesar transmisiilor EDI. 

Implicarea administrațiilor statale în comerțul electronic are un efect 
catalitic pe plan local, în mediul de afaceri dintr-o anumită țară. Guvernele, chiar 
și în cele mai mari economii de piață, constituie cumpărătorii cei mai mari de 
bunuri și servicii de la sectorul privat. Construirea unei mase critice de 
cumpărători online, în vederea sprijinirii apariției unei comunități de afaceri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1980
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/ISP
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prin comerțul electronic, solicită o implicare activă din partea guvernelor, nu 
numai din punct de vedere legislativ, ci și ca participant la comerțul electronic, 
ca o sursă ideală de training și asistență tehnică pentru noile firme de e-
commerce. 
 

2.3. Alte modele de afaceri 
 

Business-to-Administration (B2A sau BTA) acoperă toate tranzacţiile 
dintre firme şi autoritari administrative locale sau centrale. Spre exemplu, în 
Statele Unite ale Americii, licitaţiile publice lansate de guvern sunt publicate pe 
Internet iar firmele pot răspunde pe cale electronica. În momentul de faţă, 
aceasta categorie de comerţ electronic este intr-o fază de dezvoltare primară, 
dar se aşteaptă o extindere rapidă, mai ales in contextul în care guvernele şi alte 
autorităţile folosesc propriile metode de promovare a comerţului electronic. 
Aceasta categorie de e-commerce ar putea, în viitor, să fie utilizată şi pentru plata 
TVA sau a impozitelor firmelor. În România s-a implementat, experimental, 
sistemul de plată a taxelor şi impozitelor locale, eTax. Baza legală a sistemului o 
reprezintă: 

  OG 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi 
taxelor locale  

 Legea nr. 291/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor 
locale  

 HG 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanta nr.24/2002 
privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale. 

Business-to-Employee (B2E) se referă la tranzacţiile din interiorul unei 
firme, destinate personalului angajat al firmei şi efectuate prin sistemul intranet 
propriu.  

 Consumer-to-Administration este o categorie care, deşi nu a apărut încă, 
este de aşteptat ca guvernele sa o lanseze, mai ales în domeniul plăţilor 
ajutoarelor sociale sau a compensaţiilor în urma calculaţiilor de venit global. 
Fiecare dintre tipurile de comerţ electronic enumerate are propriul să model şi 
sistem de tranzacţii, care îl diferenţiază de celelalte. Există, însă, un model de 
referinţă care circumscrie toate modelele particulare, aşa cum vom vedea în 
secţiunea următoare 
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M-commerce sau comerţul mobil în care tranzacţiile şi activităţile de 
comerţ electronic sunt conduse prin intermediul telefoanelor mobile. Cele mai 
frecvente servicii oferite sunt livrarea de informaţii, vânzarea de bilete la 
spectacole etc. 

E-directories sau cataloage de informaţii sunt site-uri, ca de exemplu 
www.yahoo.com, care îşi organizează informaţiile pe categorii de concepte. 
Regăsirea informaţiilor se face pe baza unor arbori de căutare.  

E-engineering pentru proiectarea electronică distribuită realizată pe Web.  
 E-banking presupune realizarea de tranzacţii bancare on-line, transfer de 

bani din conturile deschise la bănci, plăţi electronice, consultanţă bancară. Un 
astfel de exemplu este serviciul e-bcr oferit de Banca Comercială Română la 
adresa http://www.bcr.ro/multicash/e_bcr/e_bcrie60/banking/v298/html 
(figura 5.4) 

 

E-gambling oferă jocuri de noroc virtuale. Un exemplu este 
CasinoPalace.com (figura 5.5).  
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E-learning reprezintă sisteme instruire virtuală. De exemplu 
www.webct.com (figura 5.6).  

 

E-mailing sunt foarte cunoscutele serviciile de poşta electronică.  
E-working sau întreprinderi virtuale, un exemplu fiind 

www.eworking.com (figura 5.7). 
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E-operational resources management oferă echipamente de calcul, 

produse pentru întreţinere şi reparaţii etc.  
E-procurement (aprovizionare electronică) folosită pentru procurarea 

bunurilor şi serviciilor de către marile companii şi autorităţi publice. Prin 
publicarea pe Web a specificaţiilor ofertei, scad atât timpul cât şi costul de 
transmisie, mărindu-se şi numărul de firme care iau parte la licitaţie. Sistemul 
duce la creşterea concurenţei şi automat scăderea preţului.  

E-trading/e-brokering sisteme de bursa virtuală folosite pentru 
cumpărarea şi 
vânzarea on-line a 
acţiunilor. De exemplu 
site-ul Bursei 
Electronice RASDAQ 
este www.rasd.ro;  

Prin e-leasing 
sunt oferite sisteme de 
leasing electronic, cum 
ar fi www.leasing.ro 
(figura 5.8).  

 
 
 
 
 

http://www.rasd.ro/
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 Government-to-business (G2B) reprezintă un model de afaceri electronice în 
care o instituţie guvernamentală cumpără sau vinde bunuri, servicii sau 
informaţii persoanelor juridice. La noi în ţară a cunoscut o dezvoltare rapidă 
www.e-licitatie.ro. (figura 5.9) 

 
Government-to-consumer (G2C) - Acoperă relaţii govern-cetăţeni la nivel de 
informare şi prestare de servicii publice. În această categorie intră site-urile 
pentru plata on-line a taxelor şi impozitelor, cum ar fi Serviciul Public pentru 
Finanţele Publice Locale. 
 

 

2.4 Legea comerțului electronic. 
 

Republica Moldova 
PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 284 
din 22.07.2004 

privind comerţul electronic 
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138146 art Nr : 741 Data intrarii in 
vigoare : 14.11.2004 
MODIFICAT           LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Articolul 1. Scopul legii 
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(1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic pentru efectuarea 
comerţului electronic, stabilirea principiilor de reglementare şi susţinere de 
către stat a activităţii în domeniul comerţului electronic, precum şi stabilirea 
regimului juridic al contractelor şi comunicărilor electronice privind vînzarea 
bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. 

(2) Prezenta lege stabileşte modul de utilizare a informaţiei în formă 
electronică în cadrul relaţiilor ce apar între participanţii la comerţul electronic. 

Articolul 2. Sfera de aplicare a legii 
(1) Sub incidenţa prezentei legi cad persoanele fizice şi juridice, inclusiv 

străine, care participă la comerţul electronic. 
(2) Prezenta lege se aplică oricărui tip de activitate comercială, cu excepţia 

următoarelor: 
a) activitatea notarilor, în măsura în care aceasta presupune o participare 

directă la exercitarea atribuţiilor lor; 
b) activităţile de reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată şi a 

organelor de urmărire penală; 
c) jocurile de noroc cu cîştiguri băneşti, loteriile şi pariurile; 
d) activităţile care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie 

vocală, telefax, telex; 
e) serviciile de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv de teletext; 
f) serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex; 
g) schimbul de informaţii prin poşta electronică sau prin alte mijloace de 

comunicare individuală echivalente între persoane care acţionează în scopuri 
străine activităţii lor comerciale. 

(3) Modul de utilizare în comerţul electronic a documentului electronic se 
reglementează de lege. 
[Art.2 al.3) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 3. Cadrul juridic 
(1) Comerţul electronic este reglementat de Constituţia Republicii Moldova, 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, 
precum şi de alte acte legislative, şi acte normative ale Guvernulu ce 
reglementează raporturile aferente comerţului şi activităţii de întreprinzător. 
[Art.3 al.1) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(2) Dacă în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte 
sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute în prezenta lege, se aplică normele 
acordurilor internaţionale. 

Articolul 4. Noţiuni principale 
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:  
agent al comerţului electronic -  persoană fizică sau juridică care efectuează 

comerţ electronic;  
comerţ electronic - activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi 

juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, 
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efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor 
electronice;  

comunicare electronica - informaţie în formă electronică, ce nu constituie 
document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor 
electronice;  

comunicare comercială -  comunicare electronică cu caracter comercial, 
destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, lucrările sau serviciile, 
numele sau denumirea, firma sau marca unui agent al comerţului electronic. Nu 
constituie comunicări comerciale informaţiile care permit accesul direct la 
activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domen sau o 
adresă de poştă electronică, comunicările legate de bunurile, lucrările sau 
serviciile, numele ori marca unei persoane fizice sau juridice cînd sînt realizate 
fără vreun interes comercial; 

contract electronic -  totalitatea documentelor electronice ce constituie 
contractul de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor 
drepturi şi obligaţii civile, al căror obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau 
serviciile; 

consumator – orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decît cele 
ale activităţii comerciale; 

intermediar în comerţul electronic – persoană fizică sau juridică ce acordă 
altor subiecţi ai comerţului electronic servicii legate de organizarea şi dirijarea 
sistemelor şi reţelelor informaţionale în cadrul comerţului electronic, inclusiv de 
transmiterea, obţinerea şi stocarea informaţiei în formă electronică; 

mijloace electronice – computer şi/sau alte echipamente tehnice şi reţele de 
telecomunicaţii, destinate pentru prelucrarea, stocarea şi schimbul de informaţii 
în formă electronică. 

Articolul 5. Principiile de bază ale comerţului electronic 
(1) Activitatea agenţilor comerţului electronic nu este supusă nici unei 

autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei 
libere şi loiale, cu respectarea legislaţiei. 

(2) Persoanele fizice şi juridice au drepturi egale în ceea ce priveşte 
desfăşurarea activităţii comerciale în cadrul comerţului electronic. Acordarea 
anumitor priorităţi sau limitarea drepturilor şi intereselor agenţilor comerţului 
electronic, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, nu se admite.  
[Art.5 al.2) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(3) Activitatea persoanelor fizice şi juridice care participă la comerţul 
electronic nu se limitează la anumite teritorii sau categorii de bunuri, lucrări sau 
servicii, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. 

(4) Activitatea agenţilor comerţului electronic, inclusiv a celor care 
desfăşoară activitate de intermediere, stabiliţi în alte state se efectuează în 
condiţiile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi ale 
legislaţiei ţării unde se află agentul respectiv al comerţului electronic. 
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(5) Activitatea de intermediere în comerţul electronic în scopul acordării de 
servicii agenţilor economici stabiliţi în Republica Moldova este permisă 
persoanelor juridice din Republica Moldova, înregistrate în modul stabilit. 

Articolul 6. Contractele în comerţul electronic 
(1) Contractele în comerţul electronic pot fi încheiate: 
a) sub formă de contract electronic; 
b) sub altă formă prevăzută de lege. 

[Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 
art.349] 

(2) Faţă de contractele încheiate în cadrul comerţului electronic se aplică 
legislaţia civilă. 

 

Capitolul II 
SUBIECŢII ŞI OBIECTELE COMERŢULUI ELECTRONIC 

 
Articolul 7. Subiecţii comerţului electronic 
(1) Subiecţi ai comerţului electronic pot fi persoanele fizice şi juridice, 

inclusiv străine, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare 
juridică, precum şi statul ca subiect de drept, care participă la comerţul 
electronic în calitate de: 

a) agenţi ai comerţului electronic; 
b) cumpărători şi beneficiari ai bunurilor, lucrărilor sau serviciilor 

respective, inclusive consumatori; 
c) intermediari în comerţul electronic. 
(2) Subiecţii comerţului electronic obţin şi realizează drepturi şi îndeplinesc 

obligaţii în corespundere cu contractele electronice şi cu legislaţia. 
(3) Participarea la comerţul electronic nu poate servi drept temei pentru 

stabilirea unor cerinţe, proceduri sau restricţii suplimentare în activitatea de 
întreprinzător, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. 

Articolul 8. Obiectele comerţului electronic 
(1) În condiţiile prezentei legi, obiecte ale comerţului electronic sînt: 
a) bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale; 
b) lucrările; 
c) serviciile. 
(2) Legile pot stabili restricţii referitoare la utilizarea în comerţul electronic 

a unor tipuri de bunuri, lucrări sau servicii. 
[Art.8 al.2) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 9. Agenţii comerţului electronic 
(1) Comerţul electronic poate fi efectuat de către agenţii economici 

abilitaţi, în modul stabilit de lege, cu dreptul de practicare a activităţii de 
întreprinzător. 
[Art.9 al.1) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(2) Dreptul de a efectua comerţul electronic apare din momentul 
înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, cu 
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excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Legea privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzătore. 
[Art.9 al.2) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(3) În cazul în care pentru vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor, 
prestarea serviciilor este necesară licenţă sau autorizaţie, comerţul electronic 
poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei sau autorizaţiei pentru 
practicarea genului de activitate respectiv. 

Articolul 10. Cumpărătorul şi beneficiarul 
(1) Cumpărător în comerţul electronic este considerată persoana fizică 

sau juridică ce comandă şi/sau procură bunuri. 
(2) Beneficiar în comerţul electronic este considerată persoana fizică sau 

juridică ce recepţionează lucrări sau servicii. 
(3) Cumpărătorul şi beneficiarul sînt învestiţi cu drepturile şi obligaţiile 

stabilite de contract şi de legi. 
[Art.10 al.3) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(4) Protecţia drepturilor consumatorilor în cadrul comerţului electronic, 
precum şi mecanismul de realizare a acestor drepturi, se reglementează de 
Legea privind protecţia consumatorilor. 
[Art.10 al.4) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 11. Informarea cumpărătorilor şi a beneficiarilor 
(1) Agentul comerţului electronic este obligat să asigure celorlalţi 

subiecţi ai comerţului electronic şi organelor de control ale statului accesul la 
informaţia autentică despre sine în formă electronică, în limba moldovenească, 
iar, după caz, în altă limbă. Informaţia va cuprinde următoarele date: 

a) denumirea completă şi forma de organizare juridică în cazul persoanei 
juridice; numele şi prenumele în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de 
întreprinzător individual; 

b) datele cu privire la înregistrarea de stat, codul fiscal al persoanei 
juridice sau al întreprinzătorului individual; 

c) adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul 
telefonului de contact; 

d) numărul şi termenul de valabilitate a licenţei sau autorizaţiei (în cazul 
în care pentru efectuarea activităţii este necesară licenţă sau autorizaţie), 
precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat licenţa sau 
autorizaţia; 

e) datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor 
destinate vînzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi 
prestate; 

f) preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie 
indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi tarife 
a impozitelor; 

g) includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare 
şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul; 
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h) alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul 
dintre părţi şi cu actele legislative sau la decizia agenţilor comerţului electronic. 
[Art.11 al.1), lit.h) modificată prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 
art.349] 

(2) Ofertele sau informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile 
propuse de agentul comerţului electronic trebuie să fie prezentate în formă 
electronică în aşa fel încît să permit reproducerea informaţiei fără denaturări şi 
formarea unei imagini clare despre agentul comerţului electronic, precum şi 
despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse de acesta, preţurile şi tarifele lor 
şi condiţiile de vînzare, executare sau prestare. 

(3) Agentul comerţului electronic poartă răspundere, în conformitate cu 
legea, pentru prezentarea de informaţii neveridice organelor de control ale 
statului sau subiecţilor comerţului electronic. 
[Art.11 al.3) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 12. Intermedierea în comerţul electronic 
(1) În scopul asigurării schimbului de documente electronice şi de 

comunicări electronice, subiecţii comerţului electronic se pot folosi, pe bază 
contractuală, de serviciile intermediarului în comerţul electronic legate de 
organizarea şi dirijarea sistemelor şi reţelelor informaţionale respective. 

(2) Intermediarul în comerţul electronic este obligat să asigure 
integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor ce se conţin în sistemele 
informaţionale. 

(3) Intermediarul în comerţul electronic nu are dreptul: 
a) să divulge informaţia ce se conţine în documentele sau comunicările 

electronice; 
b) să transmită unor terţe persoane documentele electronice, 

comunicările sau copiile acestora, inclusiv informaţia ce se conţine în ele, dacă 
contractul încheiat cu participanţii la comerţul electronic sau legea nu prevede 
altfel; 

c) să modifice conţinutul documentelor ori comunicărilor electronice sau 
modul lor de utilizare, dacă contractul încheiat cu participanţii la comerţul 
electronic sau legea nu prevede altfel. 

(4) Intermediarul în comerţul electronic nu este obligat să controleze sau 
să verifice autenticitatea comunicărilor şi documentelor electronice transmise, 
recepţionate şi stocate, precum şi corespunderea lor legislaţiei, dacă contractul 
încheiat cu participanţii la comerţul  electronic sau legea nu prevede altfel. 

 

 
Capitolul III 

REGIMUL J URIDIC AL COMUNICĂRILOR ELECTRONICE 
 

Articolul 13. Comunicarea electronică 
(1) Comunicarea electronică după puterea juridică şi puterea 

doveditoare se echivalează cu informaţia în formă scrisă. 
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(2) În cazul în care legea prevede ca informaţia să fie prezentată în scris, 
această cerinţă se consideră executabilă prin comunicarea electronică, cu 
condiţia că informaţia ce se conţine în ea este accesibilă pentru utilizare repetată. 
[Art.13 al.2) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(3) Comunicarea electronică nu poate fi lipsită de putere juridică sau de 
putere doveditoare numai din motivul că este întocmită în formă electronică. 

(4) Responsabilitatea pentru conţinutul comunicării electronice o poartă 
persoana care a întocmit comunicarea electronică, dacă contractul sau legea nu 
prevede altfel. 

(5) Modul de acces la informaţia ce se conţine în comunicarea electronică 
şi de protecţie a acesteia se stabileşte prin lege. 

Articolul 14. Subiecţii comunicării electronice 
(1) Subiecţi ai comunicărilor electronice sînt alcătuitorul, destinatarul şi 

intermediarul. 
(2) Alcătuitor al comunicării electronice este persoana care a alcătuit şi a 

expediat sau în numele căreia a fost alcătuită sau expediată comunicarea. 
(3) Destinatar al comunicării electronice este persoana pe numele căreia 

a fost expediată comunicarea electronică. 
(4) Intermediar între expeditorul şi destinatarul comunicării electronice 

este persoana care asigură în numele acestora expedierea, recepţionarea şi 
stocarea comunicării electronice sau acordă alte servicii în legătură cu acţiunile 
menţionate. 

Articolul 15. Păstrarea comunicării electronice 
(1) Subiecţii comerţului electronic nu sînt obligaţi să păstreze 

comunicările electronice create de ei, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. 
(2) Dacă contractul sau legea prevede păstrarea anumitor comunicări 

electronice, această cerinţă se îndeplineşte cu respectarea următoarelor 
condiţii: 

a) informaţia ce se conţine în comunicarea electronică este accesibilă 
pentru utilizarea ei ulterioară; 

b) comunicarea electronică se păstrează în forma în care a fost întocmită, 
expediată sau recepţionată sau întro formă ce asigură veridicitatea conţinutului 
său; 

c) se păstrează informaţia ce permite stabilirea provenienţei şi destinaţiei 
comunicării electronice, precum şi a datei şi orei expedierii sau recepţionării ei. 

(3) Obligaţia de a păstra comunicarea electronică conform alin.(2) nu se 
extinde asupra informaţiei destinate pentru a face posibilă expedierea sau 
recepţionarea comunicării respective. 

Articolul 16. Expedierea şi recepţionarea comunicării electronice 
(1) La expedierea şi recepţionarea comunicărilor electronice se aplică 

normele prevăzute de legislaţie pentru expedierea şi recepţionarea 
documentelor electronice, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. 
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(2) Comunicarea electronică se consideră comunicare a alcătuitorului 
dacă a fost expediată: 

a) nemijlocit de alcătuitor; 
b) de persoana autorizată să acţioneze în numele alcătuitorului 

comunicării electronice, inclusiv de intermediarul în comerţul electronic; 
c) prin sistemul informaţional al alcătuitorului sau, în numele lui, printrun 
sistem ce funcţionează în regim automat. 
(3) Destinatarul comunicării electronice are dreptul să solicite 

confirmarea faptului apartenenţei comunicării electronice alcătuitorului, în 
modul şi în termenele convenite în prealabil cu alcătuitorul comunicării 
electronice. 

Articolul 17. Comunicările comerciale 
(1) Trimiterea comunicărilor comerciale prin poşta electronică este 

interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul ş ia exprimat în prealabil 
consimţămîntul pentru a primi asemenea comunicări. Orice persoană este în 
drept de a refuza să primească comunicări comerciale. 

(2) Comunicările comerciale trebuie să respecte cel puţin următoarele 
cerinţe: 

a) să fie clar identificabile; 
b) persoana în numele căreia sînt făcute să fie clar identificabilă; 
c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie 

clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să 
fie clar prezentate şi accesibile; 

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile, iar 
condiţiile de participare să fie clar prezentate şi accesibile; 

e) alte cerinţe prevăzute de legislaţie. 
 

Capitolul IV 
REGIMUL J URIDIC AL CONTRACTULUI ELECTRONIC 

 
Articolul 18. Oferta şi acceptarea în comerţul electronic 
(1) Oferta reprezintă un document electronic prin care o persoană 

propune încheierea unui contract şi expediază altor persoane textul contractului 
ce conţine clauzele contractuale, inclusive cele obligatorii prevăzute de prezenta 
lege. 

(2) Oferta este valabilă în decursul termenului indicat în ea. Oferta poate fi 
retrasă pînă la momentul primirii de către expeditorul ei a acceptării în modul 
prevăzut de prezenta lege. 

Retragerea ofertei se face prin expedierea către destinatar a înştiinţării 
privind retragerea ofertei, în formă de document electronic, în care trebuie să se 
indice cauzele retragerii. 
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(3) Acceptarea reprezintă un document electronic prin care o persoană îşi 
exprimă acordul de a încheia contractul cu respectarea condiţiilor propuse în 
ofertă. 

(4) Acceptarea va conţine textul contractului, propus de către ofertant, fără 
modificarea clauzelor lui. În cazul în care ofertantului i se trimite acceptarea cu 
clauzele contractului modificate, o asemenea acceptare se consideră drept o 
nouă ofertă. 

(5) Nu este recunoscută ca dovadă a încheierii contractului electronic: 
a) expedierea confirmării despre recepţionarea ofertei; 
b) neexpedierea sau nerecepţionarea acceptării. 
(6) Propunerea de a face oferte, provenită de la subiectul comerţului 

electronic, va conţine toate condiţiile care urmează a fi incluse în oferte ori 
referinţa la comunicarea electronică sau la documentul ce conţine aceste 
condiţii. 

(7) Faţă de ofertă şi acceptare se aplică normele generale ale actelor 
legislative cu privire la încheierea contractelor, precum şi cu privire la 
documentele electronice. 
[Art.18 al.7) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 19. Regimul juridic al contractului electronic 
(1) Contractul electronic constă din ofertă şi acceptare. 
(2) Părţi ale contractului electronic sînt agentul comerţului electronic, 

cumpărătorul şi/sau beneficiarul. 
(3) După puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul 

întocmit în formă scrisă şi semnat de părţi, inclusiv autentificat cu ştampilele 
părţilor. 

(4) Referitor la contractele electronice se aplică prevederile generale cu 
privire la contracte, stipulate în Codul civil al Republicii Moldova. 

(5) După puterea doveditoare, contractul electronic se echivalează cu 
contractul întocmit în formă scrisă. 

(6) Sub formă de contract electronic nu pot fi încheiate: 
a) contracte în baza cărora apar sau se transmit drepturile de proprietate 

asupra bunurilor imobile, cu excepţia contractelor de locaţiune sau arendă; 
b) contracte a căror încheiere necesită, conform legislaţiei, participarea 

instanţelor de judecată, autorităţilor administraţiei publice sau demnitarilor 
publici; 

c) contractele de fidejusiune şi de gaj al valorilor mobiliare, executate de 
persoane ce acţionează în scopuri nelegate de activitatea lor comercială; 

d) contractele ce sînt reglementate de dreptul familial sau dreptul 
succesoral. 

Articolul 20. Clauzele contractului electronic 
(1) Clauzele contractului electronic trebuie să corespundă cerinţelor 

actelor legislative şi acordului dintre părţi. 
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[Art.20 al.1) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 
art.349] 

(2) În contractul electronic poate fi stipulat că unele clauze se includ în el cu 
referinţă la documentul electronic sau la comunicarea electronică amplasată în 
sistemul general accesibil de circulaţie a documentelor electronice. În asemenea 
caz, partea care a amplasat documentul electronic sau comunicarea electronică 
este obligată să asigure acces liber la acestea în perioada de valabilitate a 
contractului electronic. 

(3) Contractul electronic va conţine următoarele clauze obligatorii: 
a) modul şi etapele de încheiere şi executare a contractului; 
b) modul de aplicare a semnăturii digitale; 
c) limba în care se întocmeşte contractul; 
d) modul de prezentare şi retragere a ofertei şi acceptării; 
e) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor; 
f) natura, caracteristicile şi preţul bunului, tariful lucrării sau serviciului; 
g) modul de efectuare a achitărilor între părţi; 
h) condiţiile de renunţare la actul juridic; 
i) modul şi termenele de executare a obligaţiilor; 
j) modul de modificare a clauzelor contractuale; 
k) clauzele ce se includ în contract cu referinţă la documentele electronice 

şi comunicările electronice şi modul de acces la asemenea referinţe; 
l) clauzele de încetare a contractului; 
m) adresele juridice şi electronice şi elementele de identificare bancare ale 

părţilor; precum şi 
n) alte clauze coordonate între părţi. 
(4) Informaţia cu privire la clauzele contractului electronic trebuie să fie 

prezentată de către părţi înainte de încheierea acestuia. 
Articolul 21. Modul de încheiere a contractului electronic 
(1) Contractul electronic se încheie prin schimbul între părţi a ofertei şi 

acceptării. 
(2) Contractul electronic poate fi încheiat atît cu privire la un singur act 

juridic, cît şi cu privire la cîteva acte juridice, avînd unul sau diferite obiecte de 
executare. 

(3) Contractul electronic se încheie înainte de efectuarea actului juridic (sau 
a actelor juridice în totalitate), cu înregistrarea lui ulterioară şi păstrarea 
conform acordului dintre părţi. 

(4) Contractul electronic se consideră încheiat din momentul primirii de 
către partea care a expediat oferta a acceptării ei expediate de către cealaltă 
parte, dacă contractul electronic nu prevede altfel. 

(5) Locul încheierii contractului electronic se consideră locul unde se află 
agentul comerţului electronic, dacă contractul nu prevede altfel. 
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(6) Clauzele contractului electronic şi obligaţiile părţilor ce decurg din el nu 
pot fi contestate de către părţi din simplul motiv că contractul electronic a fost 
încheiat prin schimb de documente electronice. 

(7) Se interzice vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea 
serviciilor care nu au fost comandate de cumpărător sau beneficiar. În cazul în 
care au fost vîndute bunuri, executate lucrări sau prestate servicii care nu au fost 
comandate de cumpărător sau beneficiar, se interzice solicitarea de la aceştia a 
achitării preţului bunurilor, inclusiv a plăţii pentru livrare, a tarifelor lucrărilor 
sau serviciilor. 

(8) Modificarea contractului electronic se efectuează în formă de document 
electronic, care este parte integrantă a contractului. 

(9) Modul de utilizare a contractelor electronice în domeniul achiziţiilor de 
bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului se stabileşte prin lege. 

Articolul 22. Modul de schimb de oferte şi acceptări 
(1) Schimbul de oferte şi acceptări se efectuează în modul prevăzut de 

regulile privind circulaţia documentelor electronice aprobate de Guvern. 
[Art.22 al.1) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(2) Oferta sau acceptarea se consideră primită din momentul expedierii de 
către destinatar a înştiinţării, în formă de comunicare electronică, despre 
primirea lor, dacă părţile nu au convenit altfel. 

(3) Dacă o astfel de înştiinţare nu a fost primită de către expeditor în 
termenul de valabilitate a ofertei, expeditorul poate înştiinţa destinatarul despre 
neprimirea confirmării şi indica termenul în care trebuie să fie expediată 
confirmarea. În cazul în care confirmarea nu a fost primită în termenul indicat, 
contractul electronic nu se consideră încheiat. 

(4) Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către părţile contractului 
electronic pînă la momentul încetării contractului electronic. 

(5) Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către expeditor în forma 
transmisă, iar de către destinatar în forma în care au fost recepţionate, dacă 
părţile nu au convenit altfel. 

 
Capitolul V 

REGLEMENTAREA DE STAT ŞI CONTROLUL ÎN SFERA COMERŢULUI 
ELECTRONIC 

 
Articolul 23. Reglementarea de stat şi controlul 
(1) Reglementarea de stat în sfera comerţului electronic se efectuează prin 

legi şi prin actele normative ale Guvernului, în limitele competenţelor stabilite 
de lege. 
[Art.23 al.1) în redacţia LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(1 1 ) Controlul în sfera comerţului electronic este exercitat de către 
autorităţile administraţiei publice în limitele şi în conformitate cu competenţele 
stabilite de lege. 
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[Art.23 al.1 1 ) introdus prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 
(2) Subiecţii comerţului electronic sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile 

legii, autorităţilor administraţiei publice documentele şi informaţia necesare 
pentru exercitarea funcţiei lor de control. Lista exhaustivă a documentelor şi 
informaţiilor ce trebuie prezentate se aprobă de Guvern. 
[Art.23 al.2) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

Articolul 24. Efectuarea plăţilor şi impozitarea 
(1) Efectuarea plăţilor în cadrul comerţului electronic se reglementează de 

lege, de contractile dintre subiecţii comerţului electronic şi de regulile 
sistemelor financiare internaţionale. 
[Art.24 al.1) modificat prin LP280XVI din 14.12.07, MO9496/ 30.05.08 art.349] 

(2) Modul de achitare a impozitelor şi taxelor în cadrul comerţului 
electronic, precum şi de acordare a facilităţilor fiscale pentru agenţii comerţului 
electronic, se stabileşte de legislaţie. 

Articolul 25. Răspunderea 
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în 

conformitate cu legislaţia. 
 

Capitolul VI 
DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 26 
(1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la publicarea 

ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
(2) Guvernul, în termen de 3 luni: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 
c) va asigura aducerea actelor normative departamentale în conformitate 

cu prezenta lege. 
(3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, legislaţia în vigoare 

se va aplica în partea ce nu contravine prezentei legi. 
 
PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC 
Chişinău, 22 iulie 2004. 
Nr.284XV. 
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3. Modele de Comerț Electronic 
 
 

Există deja multe modele pentru derularea afacerilor pe Internet. Acestea 
pot fi clasificate în funcţie de numărul de furnizori, prestatori de servicii către 
clienţi, astfel: 1-către-1 (magazin electronic), mai mulţi-către-1 (magazinul 
universal electronic), mai mulţi-către-mai mulţi (licitaţie electronică). Se 
constituie astfel, un lanţ de servicii în cadrul căruia fiecare element poate fi 
dominant. 

Un prim element este furnizorul de produse sau servicii, al doilea este 
furnizorul de servicii Internet, care poate pune la dispoziţie de la spaţiu pe 
pagina web până la posibilitatea integrării intr-un e-mall. Al treilea element al 
lanţului este clientul, având o anumita formare profesionala, interese proprii şi 
preferinţe. Acest client poate fi un consumator, o altă firmă, administraţia 
publica sau un angajat, în contextul tranzacţiilor interne din cadrul unei firme. 

Iată în continuare, în linii generale, câteva modele de afaceri pe Internet: 
magazinul electronic (e-shop), magazinul universal electronic (e-mall), achiziţia 
publică electronică (e-procurement), licitaţia electronică (e-auction), 
comunitatea virtuală (virtual community), prestări servicii electronice (e-
service providing). 

 

3.1 Magazin electronic, magazin electronic universal,  
aprovizionarea electronică, piaţa unui terţ. 

 

Magazinul electronic 
 

Ideea de bază a comerţului electronic este aceea de a transpune afacerea 
fizică, materiala, în pagina de Internet. Astfel, firma îşi prezintă catalogul de 
produse precum şi serviciile prin Internet. 

• Produsele sunt oferite, în general, la diferite categorii de preţ, ţinând 
seama de tendinţa clienţilor de a testa calitatea, viteza şi eficienţa livrării înainte 
de a decide să cumpere produse mai scumpe. Produsele adecvate comercializării 
prin Internet sunt, de obicei, cele care pot fi descrise cu uşurinţă şi nu necesită 
folosirea simţului tactil: bilete de avion sau de film, cărţi, CD-uri, software, 
unelte, piese de schimb, anumite alimente sau chiar autoturisme. Pe de alta 
parte, produse care au fost considerate iniţial ca nefiind potrivite pentru 
comercializarea pe Internet - tricouri, cravatele, poşete, pantofi, spre exemplu, 
se vând acum foarte bine pe Internet. 

• Serviciile completează de obicei oferta de produse dar se circumscriu 
deseori unei sfere mai largi: spre exemplu, în cazul în care se comercializează 
poşete sau genţi tip "diplomat", site-ul poate prezenta şi modele de pantofi care 
se pot asorta cu acestea. În plus, site-ul poate include şi un ghid de culori şi stiluri 
pentru oamenii de afaceri, un îndrumar pentru succesul în afaceri sau, magazinul 
de poşete şi genţi poate decide să vândă şi alte articole din piele, pantofi şi pălării 
prin includerea pe site şi a altor vânzători. 
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• Preţurile produselor vândute prin Internet ar trebui să fie mai mici decât 
cele practicate pentru comenzile clasice. Cărţile, spre exemplu, sunt oferite pe 
Internet cu o reducere de 10-50% sau, cel puţin, fără a se percepe taxe adiţionale 
de livrare. Serviciile şi în special serviciile de informare ar trebui să fie în mare 
parte gratuite. Serviciile de informare prin publicaţii periodice sunt oferite 
gratuit la început, prin acces liber sau abonamente gratuite; ulterior, ofertanţii 
vor iniţia servicii suplimentare de tipul accesului la arhive şi vor extinde 
posibilităţile de căutare, solicitând utilizatorului sa se aboneze şi să plătească 
pentru a beneficia de acestea. S-a constatat că impactul abonamentului online 
asupra utilizatorilor este foarte mic: majoritatea rămâne fidelă abonamentelor 
clasice şi, în general, numai clienţii noi apelează la acest nou sistem de 
abonament. Cu toate acestea, abonamentele contra cost online pentru accesul la 
ştiri de ultima ora sau la dezbateri cu participare restrictiva de exemplu, suscita 
interesul doar dacă serviciile oferite sunt de valoare excepţională. 

Există diferite variante de găzduire a unui magazine electronic, clasificate 
astfel: 

 pe un server distinct (un computer proprietatea firmei deţinătoare a unui 
magazin electronic) destinat unor pagini ample şi complexe de web; acesta va fi 
localizată în cadrul firmei dacă frecventa modificărilor ce trebuie făcute este 
mare (ex. ştiri, preţuri, etc.) sau dacă este necesar un trafic intens între firmă şi 
serverul aferent magazinului electronic. 

 pe un server virtual (un spaţiu deţinut de firma proprietară a unui 
magazin electronic, pe un hard disk al unui computer furnizor de web); în 
corelaţie cu un spaţiu mai mare de tipul www.magazin.com, solutie preferată de 
majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii – în cadrul unui magazin universal 
electronic (e-mall) 

Alegerea variantei optime pentru acest magazin depinde de costurile de 
telecomunicaţie, know-how-ul tehnic la nivelul firmei, grupul ţintă, mărimea, 
structura şi obiectivele pe termen mediu ale viitorului magazin electronic. 

În măsura în care este posibil, un magazin electronic ar trebui să poată fi 
accesat pe mai multe cai: un link /publicitate permanent pe un site portal, un 
cuvânt-cheie publicitar în cadrul motoarelor de căutare sau în cadrul prezentării 
pe Internet a informaţiilor generale despre întreaga activitate a firmei sau 
despre întreaga gamă de produse şi o fereastră a acestui site în cadrul unui 
magazin universal electronic (e-mall) sau toate acestea concomitent. În plus, o 
idee interesantă ar fi să se stabilească denumiri de genul "www.produs1.com" 
pentru grupele de produse, cu link exact la pagina corespunzătoare din cadrul 
magazinului electronic. 

 

Magazinul universal electronic 
 
Un magazin universal electronic (e-mall) oferă un front comun pentru mai 

multe magazine electronice şi poate fi realizat utilizând diverse modele de 
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tranzacţii, în funcţie de tipul de servicii pe care proprietarul magazinului doreşte 
să le ofere. Tot proprietarul este cel care se ocupă şi de marketingul aferent mall-
ului, astfel încât alegerea mall-ului potrivit este o decizie esenţială pentru 
deţinătorul unui magazin. 

Mall-ul potrivit se defineşte ca fiind un mall cu o reţea puternica, cu o 
strategie de marketing bună, cu un front de prezentare potrivit şi din care să se 
poată accesa direct şi pe mai multe cai magazinul electronic; cu o structură 
adecvată de magazine şi care să ofere şi servicii, cum ar fi furnizarea de 
informaţii curente regionale sau sectoriale. 

Revenim la exemplul menţionat, al magazinului pentru poşete: în cazul în 
care proprietarul doreşte să-şi prezinte magazinul în cadrul unui mall, el trebuie 
să decidă dacă să opteze pentru un mall destinat modei sau pentru unul 
specializat în accesorii. 

Pentru unele domenii este benefică participarea în cadrul unui mall alături 
de produse competitive cum ar fi bijuteriile. Aceasta duce la creşterea traficului 
în mall şi astfel la creşterea cifrei de afaceri a fiecărui magazin din structura 
acestuia. Pe de altă parte, deţinătorul mall-ului poate obţine profit din reclamă, 
taxe percepute membrilor si / sau taxe asupra tranzacţiilor 

 

Licitaţia electronică. 
 
Licitarea produselor şi obiectelor pe Internet s-a dovedit a fi un model de 

mare succes. Acest model poate fi utilizat atât pentru comerţul electronic B-2-B 
cat şi pentru cel B-2-C şi, datorită faptului că este un domeniu de mare interes, 
poate fi de asemenea integrat şi în magazinele electronice obişnuite. 

Asemeni unui magazin universal electronic, o licitaţie electronică include de 
obicei mai mulţi vânzători. Operatorul licitaţiei elaborează mecanismele pentru 
plasarea obiectului licitaţiei, pentru licitare (de obicei prin e-mail) şi poate oferi 
în plus servicii de plăţi şi de livrare. 

Produsele vândute prin licitaţia electronică pot fi produse de ultimă oră, de 
suprastoc sau cu stoc fluctuant, sau obiecte de valoare pentru colecţionarii 
specializaţi şi includ de la bunuri materiale, metale şi materii prime agricole, la 
obiecte de artă unicat. Spre exemplu, librăriile vând prin licitaţii electronice 
specializate şi deja bine cunoscute, atât ediţii noi cat şi cărţi folosite. 

 

 Achiziţia publică electronică 
 
Achiziţia publică este aplicabilă în cazul în care organisme guvernamentale 

sau mari organizaţii lansează apeluri pentru licitarea achiziţionării de bunuri sau 
servicii. Sfera de cuprindere a licitaţiilor tipice include de la serviciile din 
construcţii şi bunurile pentru investiţii pană la studii şi alte lucrări ample. 
Achiziţiile publice prin Internet pot include negocierea electronică, contractarea 
şi licitarea în colaborare, spre exemplu. 
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Pentru ca acest model să poată fi şi la îndemâna întreprinderilor mici, s-au 
înfiinţat platforme sau consorţii în cadrul cărora vânzătorii acţionează împreună 
pentru a obţine oferte mai avantajoase de la producători. Spre exemplu, 
industria biroticii este un important utilizator al acestor consorţii. 

 

Piața unui terț 
 
 In acest caz, se apeleaza la o „interfata utilizator”, 

pentru catalogul de produse al companiei, interfata ce apartine unui tert (in 
general, un furnizor de servicii Internet sau o banca). Aceasta interfata unica 
pentru mai multi producatori de bunuri devine cunoscuta cumparatorilor, 
fiind atasata unor canale de informatii accesate frecvent (de exemplu, un 
buton de acces din cel mai popular jurnal electronic). 

 

 
3.2 Comunităţi virtuale, furnizor de servicii cu valoare 

adăugată pentru canalele de comerţ electronic 
 

Comunitatea virtuală 
 
Pe Internet - exact ca şi în realitate, oameni având interese comune se 

întrunesc în comunităţi pentru a discuta sau a asculta tematicile preferate. 
Aceste forumuri - cum este grupul de discuţii interactiv (chat) sau lista de 
corespondenţi (mailing list) - sunt utile atât pentru timpul liber cât şi pentru 
comunicările de afaceri şi sunt denumite "comunităţi virtuale". 

Instrumentele menţionate sunt adesea oferite ca servicii gratuite, în scopul 
sporirii traficului pe pagina de Internet şi pentru stimularea ataşamentului 
emoţional faţă de aceasta. Dar, comunicările de afaceri se pot face şi prin 
intermediul unui serviciu contra cost. Canalul de comunicare directa sau video-
conferinţele sunt instrumente atractive care reduc costurile de călătorie şi sunt 
utilizate de firmele mari atât pentru comunicări ştiinţifice cât şi pentru cele 
comerciale. 

În funcţie de rolul organizatorului de conferinţă (firma, prestatorul de 
servicii sau asociaţia) şi obiectivele pe care şi le propune (marketing, beneficii, 
etc.), taxele pot fi de participare sau specifice evenimentului, sau să nu se 
perceapă taxe deloc. 

Platformele de colaborare oferă un set de instrumente şi un mediu de 
informare pentru colaborarea între întreprinderi, între acestea şi colaboratorii 
externi şi între experţi, acţionând ca o întreprindere virtuală faţă de lumea 
exterioara. În cazul în care platforma nu aparţine unei anume întreprinderi, 
operatorul trebuie să acorde o atenţie specială statutului de neutralitate, 



39 

 

protecţiei datelor şi siguranţei comunicării, pentru a nu permite scurgeri de 
informaţii de interes pentru concurenţă. 

Viteza de transmisie are, de asemenea importanţă majoră mai ales în 
domeniul tehnic. În aceeaşi măsură, semnătura digitală devine un instrument 
indispensabil pentru derularea activităţii în general sau pentru domeniul 
contractual în special 
 

 Furnizor de servicii cu valoare pentru canalele de comert 
electronic  
 
Furnizorii de servicii sunt specializati pe functii specifice, cum 
ar fi asigurarea logisticii, plata electronica sau expertiza in managementul 
productiei si stocurilor. Plata acestor servicii se face pe baza unor tarife sau 
a unei cote procentuale. 
 
 
 

3.3 Platforme de colaborare, brokeraj de informaţii şi alte 
servicii. Brokerajul informaţional (Price Investigation Agencies) 
 

Platforme de colaborare 
 
Platformele de colaborare cuprind un set de instrumente si un mediu 

informational pentru colaborarea intre companii.  
Acestea pot adresa functii specifice, cum ar fi conceptia sau proiectarea in 

colaborare (de exemplu, proiectantii unui nou autoturism din compania A, 
colaboreaza cu proiectantii de motoare din compania B si cu proiectantii de 
cabluri de acceleratie din compania C). Castigurile provin din 
managementul platformei (taxa de membru sau taxa per utilizare) si din 
vanzari de instrumente specializate (pentru design, workflow sau 
management de documente). 

 

Brokeraj de informatii si alte servicii  
 
 Au aparut o multime de servicii care adauga valoare masei de informatii 

disponibile in retelele deschise sau provenind din sistemele de afaceri integrate, 
cum ar fi furnizarea de cataloage de clienti clasificati pe profile, vanzarea de 
oportunitati de afaceri, sfaturi pentru investitii, consultanta in domenii 
specializate. O categorie speciala o constituie serviciile de incredere 
furnizate de autoritatile de certificare sau notariatele  
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3.4 Clasificarea afacerilor specifice comerțului online. 
 

Exemple de i-afaceri.  
Compania General Electric (GE), SUA, a lansat prima sa i-licitaţie (cu 

funcţie inversă – procurarea de produse) în decembrie 1999. Doar la un singur 
produs din cele anunţate un furnizor a propus un preţ cu 53 % mai jos, decât cel 
la care se orienta GE.  

Compania General Electric a obţinut astfel o economie de $0,2 mln. Deja 
în a. 2000 GE a procurat prin i-licitaţie bunuri în valoare de $6,4 bln (eliberând 
de la funcţiile de aprovizionare 60% din personal), iar pentru a. 2001 valoarea 
acestui indicator se estimează la $15 bln (circa 53% din totalul de procurări). 
Ţinând cont că circa 40% din procurări GE le efectuează de la un singur furnizor 
sau de la firme cu care GE are cooperări de parteneriat strategice, doar 7 % din 
procurări au mai rămas pentru extinderea practicii în cauză. 
 

Companiile Dell Computers, Cisco Systems şi Intel împreună vând online 
produse în valoare de peste $100 mln zilnic. 

  
Amazon.com - o companie de vânzare a cărţilor online, este un exemplu de 

succes rapid în i-comerţ B2C.  Compania a lansat locaţia sa Web comercială în 
1995 şi deja în 1999 a atins volumul de capitalizare a pieţei de $25 bln [6]. 

 
Prima i-licitaţie a fost lansată în SUA în iunie 1997, iar până la sfârşitul 

anului la aceasta au participat peste 100000 de oameni; licitaţia era vizitată 
zilnic de circa 3000 de oameni. 

 
I-logistică. Una din activităţi folosind Internet sunt serviciile de logistică 

online. Veniturile de la asemenea servicii vor constitui în Europa în 2005 
EUR133 bln, adică circa 21% din venitul total de la serviciile de logistică. 

 
Acces telefonic. În septembrie 2001 companiile NTT DoCoMo, Coca-Cola şi 

Itochu (Japonia) au lansat o reţea de maşini de vânzare a bunurilor (băuturi 
conservate) prin apeluri telefonice. NTT DoCoMo oferă, de asemenea, servicii de 
teleacces prin telefonul mobil la o filmotecă electronică; filmul rulează pe un 
ecran portabil. De menţionat că către a. 2005 numărul de telefoane mobile îl va 
depăşi pe cel al telefoanelor fixe, al aparatelor TV şi al PC-urilor. Dotarea 
telefoanelor mobile cu facilităţile de asigurare a securităţii accesului la 
portalurile respective ar exclude necesitatea folosirii pentru procurări a 
cartelelor electronice şi a reţelelor de posturi pentru vânzări electronice (POS – 
Point of Sales), asigurând totodată o deservire mai comodă (decade necesitatea 
deplasării la un post POS). Procurări prin acces telefonic se efectuează pe larg în 
SUA (tel 1-900 sau 900). În viitorii câţiva ani telefoanele, îndeosebi cele mobile, 
vor depăşi numeric PC-urile [10] ca mijloc de acces la serviciile Internet. 
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Perfectarea unui bilet la avion printr-un agent folosind sistemul 
informatic respectiv costă $8, iar prin intermediul Web – $1. Cheltuielile bancare 
la o tranzacţie printr-o filială constituie $1,07, iar prin Web – $0,01. 

Exemplele menţionate sunt o mărturie concludentă de succese 
considerabile în afaceri prin i-comerţ. 

 

3.5 Analiza componenței unui magazine virtual și a 
funcțianalității. 

 
Succesul unui magazin depinde de diverşi factori, cum ar fi:  

 numărul de vizitatori,  
 preturile practicate,  
 promovarea,  
 amenajarea,  
 pregătirea 
 vânzătorilor etc. 

Dintre aceştia, numărul de vizitatori este probabil cel mai important (un 
magazin fără vizitatori nu poate vinde nimic). 

Pentru ca un vizitator să intre într-un magazin există doua variante: 
i) Trece întâmplător prin faţa magazinului şi decide să intre. 
ii) Vine în mod special deoarece cunoaşte magazinul şi caută un anumit 

produs pe care doreşte să îl cumpere. 
Numărul de vizitatori din primul caz depinde foarte mult de locaţia 

magazinului. O zonă accesibilă (cum este zona centrală a unui oraş) garantează 
un flux mare de trecători şi, în consecinţă, un volum proporţional al vânzărilor. 

Pe lângă locaţie însă, "sfera de acoperire" este un alt factor important. 
Aceasta reprezintă distanta maxima pe care un potential cumpărător este dispus 
să o parcurgă pentru a cumpăra din acel magazin. şi intr-o zona centrală şi la 
periferie, un chioşc de ziare va acoperi o zona relativ restrânsă, comparativ de 
exemplu cu un supermarket, al cărui clienţi sunt dispuşi să vină de la o distantă 
mai mare pentru a beneficia de preturi reduse şi un sortiment variat de mărfuri 
oferite. În concluzie, numărul de vizitatori depinde de zona acoperită şi de 
traficul pietonal din aceasta. 

În cea de a doua situaţie, numărul de vizitatori depinde de cât de cunoscut 
este magazinul, deci de investiţiile în promovare. 

Desigur, eficienţa promovării depinde şi de produsele oferite, de preturi şi 
de concurentă. Este puţin probabil să puteţi atrage cumpărători din afară "sferei 
de acoperire" normale a magazinului dumneavoastră, dacă oferiţi produse 
disponibile în condiţii similar la numeroşi alţi competitori. Dacă însă aveţi 
preturi foarte bune sau produse greu de găsit şi investiţi adecvat în promovare, 
aveţi şanse să atrageţi clienţi care în mod normal nu ar trece prin faţa 
magazinului dumneavoastră. 

Ce se întâmplă în cazul când decideţi să deschideţi un magazin electronic 
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Vânzările unui magazin electronic sunt influenţate în principiu de aceiaşi 
factori ca şi cele ale unui magazin normal. 

Numărul de vizitatori rămâne un element cheie al succesului, urmat de 
preţuri, de eficienta prezentării produselor, a preluării şi prelucrării comenzilor. 

Există însă câteva diferenţe semnificative între magazinele obişnuite şi cele 
electronice. 

MAGAZIN TRADIŢIONAL MAGAZIN ELECTRONIC 
COSTUL DE CONSTRUIRE/ÎNCHIRIERE 

Pentru a deschide un magazine 
obişnuit este necesar un spaţiu 
pentru care plătiţi chirie sau un preţ 
de cumpărare, în funcţie de zonă. 
Spaţiul trebuie amenajat, trebuie 
creată o zonă de depozitare, trebuie 
obţinute aprobări de funcţionare, 
trebuie angajaţi vânzători, eventual 
instalat un sistem de alarmă şi 
angajat paznici etc. 

Construirea este relative 
simpla, durează câteva ore şi costă 
foarte puţin. 

 

PERSONALUL 
Este nevoie de cel puţin un 

vânzător  permanent, indiferent de 
nivelul de vânzări. 

Funcţionează fără a fi 
necesarsă fie  supravegheat. Este 
necesară intervenţia unei persoane 
doar pentru preluarea şi 
prelucrarea comenzilor, activitate 
ce poate fi planificată pentru un 
anumit moment al zilei şi alocată 
unui colaborator. 

ORELE DE LUCRU 
Este deschis între anumite ore 

sau, în cazul celor non-stop, necesită 
un număr mare de angajaţi pentru 
derularea activităţii. 

 

Funcţionează non-stop, fără a fi 
necesară prezenta unei persoane 

ZONA DE ACOPERIRE 
Limitată geografic  Limitată la utilizatorii de Internet 

ACCESIBILITATE 
Depinde de locaţie Accesibil oricărei persoane cu 

acces la Internet, chiar şi celor care 
nu se pot deplasa. 

LIVRAREA PRODUSELOR 
În general produsele sunt 

preluate de client direct din 
magazin. 

În general sunt livrate prin 
poştă la adresa indicată de client. 
Alternativ pot fi preluate de client 
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 dintr-un magazin fizic sau deposit 
existent, în acest caz doar preluarea 
comenzii fiind făcută online. 

STOCURI 
Absolut necesare, cel puţin pentru a 

putea prezenta marfa eventualilor 
cumpărători. 

Se poate lucra şi fără stocuri. 
 

TRAFIC DE VIZITATORI 
Depinde de locaţie şi de publicitate. 

În general o parte din trafic este 
"inclus" în preţul chiriei plătite (cu 
atât mai mare cu cat trec mai mulţi 
oameni prin zonă). 

Depinde în primul rând de 
publicitate, de indexarea în motoarele 
de căutare şi de cat de căutate sunt 
produsele oferite. 

 
ASISTENTA PENTRU CUMPĂRĂTORI 

Directa, oferită de vânzătorii din 
magazin. În plus aceştia pot încearcă, 
atinge, compara direct produsele din 
magazin. 

 

Eventual telefonic. Este foarte 
important să fie inclusă o prezentare 
detaliată a produselor oferite, pentru 
a compensa lipsa contactului direct cu 
o persoană. 

CREDIBILITATE 
Depinde de reputaţia firmei, de 

ambienţa, de locaţie, de modul în care 
se prezintă vânzătorii. 

 

Depinde de reputaţia firmei, de 
claritatea cu care sunt prezentate 
condiţiile de vânzare, politica de 
retururi, cum poate fi contactată firma 
ofertanta, mărturii ale clienţilor deja 
existenţi, rapiditatea şi corectitudinea 
procesării comenzilor, atenţia pentru 
detalii, design 

 
Un magazin electronic nu este similar cu un magazin tradiţional.Este însă o 

modalitate eficientă de a extinde accesibilitatea la informaţii privind produsele 
oferite de firma dumneavoastră şi poate contribui direct şi indirect la creşterea 
vânzărilor şi la reducerea costurilor cu prezentarea ofertei. Orice client poate 
vizita pagina dumneavoastră, fără a mai fi nevoie să vă sune sau să vă scrie, 
economisind timp şi bani de ambele părţi. Transmiterea comenzilor poate fi de 
asemenea simplificata, clienţii având posibilitatea de a comanda oricând şi de 
oriunde. 

Produsele ce se pretează cel mai bine la vânzarea prin Internet sunt cele 
standardizate, destinate publicului larg, uşor de livrat prin poştă sau curier, cu 
caracteristici bine definite, cu valori medii şi mari. 

Un magazin electronic poate fi de asemenea folosit şi pentru a vinde articole 
cu preturi mari şi viteză mică de circulaţie, a căror stocare ar implică costuri 
ridicate şi blocarea de fonduri. 
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Un magazin electronic este folosit cel mai bine în combinaţie cu un magazin 
fizic sau mai multe, contribuind la promovarea ofertei şi creşterea satisfacţiei 
clienţilor şi necesitând investiţii relativ reduse. 

 
 

3.6 Studierea platformelor "free” pentru a   deschide un magazin 
online. 

 
Antreprenorii pot sa-si deschida gratuit magazine online cu ajutorul unor 

platforme de e-commerce free, insa pentru castigarea increderii  cumparatorilor 
pe internet este nevoie de un magazin online realizat la  comanda, contra cost,  
de firme specializate, sustine o companie de web design, intr-un comunicat de  
presa emis luni.  

Un magazin online este un website care are ca obiectiv principal vanzarea 
de produse, explica firma Concept24, in comunicat.   

In cele mai multe situatii magazinele online sunt niste platforme 
administrabile pe care se urca un anumit numar de produse pe care utilizatorii 
mediului online le pot cumpara: 

- fie cu ajutorul unui card bancar,  
-fie cu plata ramburs,  
- fie transfer bancar. 

Potrivit sursei citate, pentru prezentarea si vinderea de produse, exista 
posibilitatea de creare magazine online pe platforme e-commerce free, cum  sunt:  

OpenCart, 
Magento, 
Presta Shop, 
Woocommerce.  
 
  Compania de web design si solutii e-commerce sustine, insa, ca 
"brandurile renumite aleg sa-si realizeze magazinele online pe platforme e-
commerce personalizate si avansate".  

Potrivit Concept24, printre avantajele unui magazin online personalizat 
sunt: 

 - multiple instrumente care faciliteaza navigarea userilor pe site,   
- sisteme de management al clientilor prin care se identifica clienti 

noi sau fideli,  
- discounturi care se pot face direct sau cu ajutorul cupoanelor de 

reducere. 
Firma recunoaste ca "nu exista o reteta care sa garanteze succesul 

unui magazin online", dar sustine ca "un CRM (customer relationship 
management - un soft de gestionare a relatiei cu clientii - n.r.) personalizat, un 
design atractiv, adaptat cerintelor actuale de marketing, precum si o 
promovare online" pot ajuta un anreprenor in e-commerce.  

http://www.opencart.com/
http://magento.com/
http://magento.com/
https://www.prestashop.com/
https://www.prestashop.com/
http://www.woothemes.com/woocommerce/
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Potrivit sursei citate, comerciantii online trebuie sa aiba in vedere 
urmatoarele elemente pentru site-ul lor de vanzari: 

-    Scopul unui magazin online - vanzarea unui produs este pusa in 
evidenta printr-un call to action simplu si relevant : Cumpara 
              -    Valorificarea calitatii produselor tale - aceste ele,mente te ajuta sa 
convingi clientii ca au nevoie de produsele tale. Ofertele speciale, colectii noi 
sunt astfel de "carlige". 

-   Castiga increderea clientilor - descrierile scurte si la obiect a 
produselor, pozele relavante te pot ajuta sa atragi clientul de partea ta 

-     Logo-ul site-ului - Logo-ul este ca o carte de vizita a unui site. Atunci 
cand apartine unui brand cunoscut clientii se simt in siguranta, insa si un logo 
remarcabil poate fi de folos 

-       Reducerile, fidelizarea clientilor prin livrare si transport 
gratuit sau cu discounturi pot fi cai de atragere a clientului 

-          Rubrica "Noutati" - alimenteaza in permanenta aceasta rubrica fie 
prin evenimentele la care participi, perioade de reduceri sau stiri din domeniu 
             -      Cosul de cumparaturi este un simbol al fiecarui magazin online si nu 
trebuie sa lipseasca 

-          Metodele de plata - afisate toate metodele de plata chiar pe home 
page-ul site-ului 

-     Indicatori de credibilitate referitori la securizarea platilor 
online. Prezenta lor este un avantaj, clientii fiind asigurati ca datele personale 
nu vor fi divulgate sau folosite 

-          Datele de contact - trebuie sa fie afisate clar, sa sara in ochi si sa 
fie la indemana utilizatorului. 

-          Link-urile retelelor de socializare sunt, in prezent, cele mai bune 
surse de promovare a produselor unui magazin online si a te face cunoscut. 

 
 

4. Arhitectura unui Sistem Electronic de Plăți 
 

Un sistem electronic de plăţi se referă la totalitatea obiectelor care 
conlucrează pentru asigurarea plăţii tranzacţiilor ce se efectuează. Sunt 
implicate, în general, trei entităţi care interacţionează: o banca B, un cumpărător 
C şi un vânzător V. Sistemul electronic de plăţi conţine şi o mulţime de protocoale 
care permit cumpărătorului C să facă plăţi către vânzătorul V. Sistemele 
electronice de plăţi pot fi privite într-o structură ierarhică pe nivele, derivate din 
arhitectura sistemelor ISO-OSI . 
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Un Sistem Electronic de Plăţi (Fig. 1.3) este format din doua nivele: 
 

 nivelul utilizator, care constituie nivelul ierarhic superior;  
 nivelul sistem, care constituie nivelul ierarhic inferior.  

Nivelul utilizator constă din mulţimea utilizatorilor şi a tranzacţiilor care 
au loc între aceştia. Utilizatorii sunt grupaţi după diverse roluri, după modul în 
care interacţionează în relaţiile de afaceri dintre ei: cumpărătorul, vânzătorul, 
emitentul de bani electronici (banca), etc.  

Nivelul sistem: constă din mulţimea entităţilor fizice şi a relaţiilor care se 
stabilesc între ele. Entităţile pot juca unul dintre următoarele roluri: purtător de 
bani electronici sau registru de casă. 
 
 

4.1 Dispozitive folosite într-un Sistem Electronic de plăți. 
 

Există mai multe tipuri principale de dispozitive folosite:  
 portofelul electronic: este folosit de către cumpărător pentru a stoca 

banii electronici. Există următoarele configuraţii fundamentale:  
o calculator de mână (hand-held computer): reprezintă un calculator de 

dimensiuni reduse aflat în posesia clientului. Băncile sunt neliniştite de controlul 
total al utilizatorului asupra resurselor dispozitivului de plată. Conectarea la 
punctele de acces ale SEP se face de obicei printr-o legătură serială infraroşu.  

o cartela inteligentă (smartcard): constă dintr-un cip încorporat într-o 
cartelă de plastic. Spre deosebire de o cartelă de credit obişnuită, un smartcard 
dispune de un microprocesor. Comunicaţia cu punctul de acces se face prin 
contact direct cu cititorul de cartelă. Utilizatorul nu are acces la resursele hard şi 
soft, fapt care avantajează băncile. Este imposibilă deschiderea smartcard-ului şi 
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efectuarea unui reverse-engineering (adică o metoda de a afla modul în care a 
fost construită cartela prin dezasamblarea sa şi parcurgerea în sens invers a 
paşilor care se presupune că s-au urmat la creare).  

 portofel electronic cu observator: structura formată din două 
calculatoare: calculatorul clientului, prin care acesta comunică cu punctul de 
acces al SEP, şi un calculator al băncii, încorporat în cel al clientului, care previne 
dubla cheltuire a banilor electronici.  

 punctul de vânzare (POS): este folosit de către vânzător pentru a stoca 
banii electronici temporar. Din punct de vedere tehnic, are interfeţe atât serială, 
prin infraroşu sau wireless (local sau prin GSM/GPRS sau CDMA) cât şi un cititor 
de smartcard/card magnetic.  

distribuitorul de bani electronici: dispozitivul prin care se încarcă bani 
electronici în portofelul electronic al cumpărătorilor. Moduri de implementare:  

o distribuitor cont-bani electronici: soluţie care permite incrementarea 
valorii din portofel, pe baza retragerii unei sume de bani reali din contul deschis 
de cumpărător.  

o distribuitor carte de credit-bani electronici: permite incrementarea valorii 
din portofel pe baza creditării cumpărătorului de către o casă de credit.  

o distribuitor numerar-bani electronici: permite incrementarea valorii 
portofelului prin colectarea de la cumpărător a unei sume cash.  

 
 

4.2 Etapele procesului cumpărare în comerţul online. 
 

În comerţul electronic, etapele procesului de cumpărare sunt următoarele: 
1. Cumpărătorul poate căuta bunuri şi servicii având mai multe 

posibilităţi: 
- Foloseşte un browser pentru a consulta cataloage online din pagina de 

Web a vânzătorului; 
- Consultă un catalog suplimentar aflat pe un CDROM; 
- Consultă un catalog pe hârtie. 
2. Cumpărătorul alege bunurile pe care doreşte să le cumpere. 
3. Cumpărătorului îi este prezentată o listă a bunurilor, incluzând preţul 

acestora şi preţul total, cu tot cu taxe. Această listă trebuie furnizată electronic 
de serverul vânzătorului sau de softul de cumpărare electronică din calculatorul 
clientului. Uneori se acceptă negocierea preţului. 

4. Cumpărătorul alege mijloacele de plată. Să considerăm că este ales ca 
mijloc de plată cartela de credit (cardul). 

5. Cumpărătorul trimite vânzătorului o cerere împreună cu instrucţiunile 
de plată. În această specificaţie, cererea şi instrucţiunile de plată sunt semnate 
digital de către cumpărătorii care posedă certificate. 

6. Vânzătorul solicită autorizaţia de plată a clientului sau de la instituţia 
financiară a acestuia. 
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7. Vânzătorul trimite confirmarea cererii. 
8. Vânzătorul trimite bunurile sau îndeplineşte serviciile solicitate în 

cerere. 
9. Vânzătorul solicită plata bunurilor şi serviciilor de la instituţia 

financiară a cumpărătorului. 
Când vânzătorul trimite o cerere de autorizaţie achizitorului, include 

instrucţiunile de plată primite de la cumpărător şi rezumatul informaţiilor de 
comandă. Achizitorul foloseşte rezumatul primit de la vânzător şi calculează 
rezumatul instrucţiunilor de plată pentru a verifica semnătura duală. 

În prezent, tot mai multe produse de comerţ electronic implementează 
protocolul SET, ceea ce conferă securitate plăţilor Internet cu card, prin mijloace 
criptografice. 

 
 

4.3 Metodele de plată şi tipuri de tranzacţii din Internet. 
 

 Acest nou tip de comerţ a stimulat însă cererea pentru noi metode 
adecvate de plată. În cadrul acestui concept , dezvoltarea unor activităţi 
comerciale între participanţi situaţi la mari distante geografice unii de alţii nu 
poate fi concepută fără folosirea unor sisteme electronice de plăţi. 

Aceste noi mijloace de plată permit transferarea comodă, sigură şi foarte 
rapidă a banilor între partenerii de afaceri. De asemenea, înlocuirea monedelor 
şi bancnotelor (actualele forme tradiţionale de numerar) prin ceea ce denumim 
bani electronici conduce, pe lângă reducerea costurilor de emitere şi menţinere 
în circulaţie a numerarului, şi la o sporire a flexibilităţii şi securităţii sistemelor 
de plăţi. 

În domeniul mijloacelor electronice de plata, cercetările sunt în plină 
desfăşurare. Există numeroase sisteme în curs de experimentare, altele abia au 
fost cercetate şi supuse analizei. Este normal ca prudenţa şi securitatea să fie 
cuvintele cheie ale acestor demersuri. Sistemele de plăţi electronice mai 
cunoscute, pot fi grupate în patru categorii: 

 sisteme cu carduri bancare, 
 sisteme online, 
 microplăţi 
 cecuri electronice. 

 

4.3.1. Sisteme de plăţi bazate pe carduri bancare 

Multe cumpărări de bunuri şi servicii prin Internet se facplătindu-se cu 
carduri bancare obişnuite (Visa, MasterCard etc.). Însă tranzacţiile cu carduri 
conţin informaţii confidenţiale privind cardul şi informaţiile personale ale 
clienţilor, informaţii ce pot fi interceptate în timpul transmisiei prin Internet. 
Fără un soft special, orice persoană care monitorizează traficul pe reţea poate 
citi conţinutul acestor date confidenţiale şi le poate folosi ulterior. Este necesară 
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elaborarea unor standarde specifice sistemelor de plăţi, care să permită 
coordonarea părţilor legitime implicate în transfer şi folosirea corectă a 
metodelor de securitate.  

În 1996, MasterCard şi Visa au convenit să consolideze standardele lor de 
plăţi electronice într-unul singur, numit SET (Secure Electronic Transaction). 
Protocolul SET îşi propune şapte obiective de securitate în comerţul electronic:  

 Să asigure confidenţialitatea instrucţiunilor de plată şi a informaţiilor de 
cerere care sunt transmise odată cu informaţiile de plată. 

 Să garanteze integritatea tuturor datelor transmise.  
 Să asigure autentificarea cumpărătorului precum şi faptul că acesta este 

utilizatorul legitim al unei mărci de card. 
 Să asigure autentificarea vânzătorului precum şi faptul că acesta acceptă 

tranzacţii cu carduri prin relaţia sa cu o instituţie financiară achizitoare. 
 Să folosească cele mai bune metode de securitate pentru a proteja părţile 

antrenate în comerţ. 
 Să fie un protocol care să nu depindă de mecanismele de securitate ale 

transportului şi care să nu împiedice folosirea acestora. 
 Să faciliteze şi să încurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de soft şi 

cei de reţea. 
Aceste cerinţe sunt satisfăcute de următoarele caracteristici ale acestei 

specificaţii: 
 
Confidenţialitatea informaţiei - Pentru a facilita şi încuraja comerţul 

electronic folosind cărţile de credit, este necesară asigurarea deţinătorilor de 
cartele că informaţiile de plată sunt în siguranţă. De aceea, contul 
cumpărătorului şi informaţiile de plată trebuie să fie securizate atunci când 
traversează reţeaua, împiedicând interceptarea numerelor de cont şi datele de 
expirare de către personae neautorizate. 

Criptarea mesajelor SET asigură această confidenţialitate a informaţiei. 
 
Integritatea datelor - Această specificaţie garantează că nu se alterează 

conţinutul mesajelor în timpul transmisiei acestora prin reţea. Informaţiile de 
plată trimise de cumpărător la vânzător conţin informaţii de cerere, date 
personale şi instrucţiuni de plată. Dacă una din aceste informaţii este modificată, 
tranzacţia nu se va face corect. Protocolul SET foloseşte semnătura digitală 
pentru integritatea datelor. 

 
Autentificarea cumpărătorului - Vânzătorul are nevoie de un mijloc de 

verificare a clientului său, a faptului că acesta este utilizatorul legitim al unui 
număr de cont valid. Un mecanism care face legătura dintre posesorul cărţii de 
credit şi un număr de cont specific va reduce incidenţa fraudei şi, prin urmare, 
costul total al procesului de plată. SET utilizează semnătura digitală şi 
certificatele cumpărătorului pentru autentificarea acestuia. 
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Autentificarea vânzătorului - Aceasta specificaţie furnizează un mijloc de 

asigurare a clientului ca furnizorul are o relaţie cu o instituţie financiara, 
permiţându-i acestuia să accepte cărţile de credit. SET utilizează semnătura 
digitală şi certificatele vânzătorului pentru autentificarea acestuia. 

 
Interoperabilitate - Protocolul SET trebuie să fie aplicabil pe o varietate de 

platforme hardware şi soft. Orice cumpărător trebuie să poată să comunice, cu 
softul sau, cu orice vânzător. Pentru interoperabilitate, SET foloseşte formate de 
mesaje şi protocoale specifice. 

 

 
4.3.1.1  CyberCash (achizitionata intre timp de Paypal) 

Fondată în august 1994, firma CyberCash Inc. din SUA propune în aprilie 
1995 un mecanism sigur de tranzacţii de plată cu carduri, bazat pe un server 
propriu şi oferind servicii sigure clienţilor. 

Folosirea CyberCash asigură posibilitatea de trasare şi control imediat al 
tranzacţiilor. Aceste lucruri fac CyberCash mai puţin confortabil şi mai costisitor, 
în special pentru tranzacţiile de plată cu sume mici. Însă cifrarea cu chei publice 
asigură un nivel înalt de securitate. 

CyberCash implementează un sistem care realizează protecţia cardurilor de 
credit folosite în Internet. Compania – care furnizează soft atât pentru vânzători, 
cât şi pentru cumpărători - operează un portal între Internet şi reţelele de 
autorizare ale principalelor firme ofertante de carduri. Cumpărătorul începe 
prin a descărca softul specific de portofel, cel care acceptă criptarea şi 
prelucrarea tranzacţiilor. La fel ca un portofel fizic care poate conţine mai multe 
carduri bancare diferite, portofelul soft al cumpărătorului poate fi folosit de 
către client pentru a înregistra mai multe carduri, cu care va face ulterior plăţile. 
Un soft similar furnizează servicii la vânzător. 

Atunci când se face o cumpărătură, produsul dorit este selectat printr-un 
browser Web. Serverul vânzătorului trimite portofelului cumpărătorului un 
mesaj cerere de plată în clar, semnat criptografic, cerere care descrie 
cumpărarea şi tipurile de carduri care sunt acceptate pentru plată. Softul 
portofel afişează o fereastră care permite cumpărătorului să aprobe achiziţia şi 
suma şi să selecteze cardul cu care se va face plata. 

Se trimite înapoi vânzătorul un mesaj de plată ce include o descriere a 
tranzacţiei criptată şi semnată digital de cumpărător, precum şi numărul 
cardului folosit. Vânzătorul trimite mai departe mesajul de plată la portalul 
CyberCash, împreună cu propria sa descriere a tranzacţiei, criptată şi semnată 
digital. CyberCash decriptează şi compară cele doua mesaje şi verifică cele două 
semnături. Dacă lucrurile sunt OK, el autorizează cererea vânzătorului trimiţând 
un mesaj specific la softul acestuia. Apoi softul vânzătorului confirmă plata 
portofelului cumpărătorului. Întrucât informaţiile sunt criptate cu cheia publică 
a lui CyberCash, cunoscută de softul ce operează sistemul, vânzătorul nu poate 
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vedea care este numărul cardului folosit de cumpărător, eliminându-se riscul 
refolosirii acestui card la alte cumpărături neautorizate. 

Recent, firma CyberCash a extins sistemul iniţial de plată bazat pe transmisia 
sigură a cardurilor cu alte facilităţi pentru plăţi cu bani electronici: Secure 
Cash/Check şi Secure Check, precum şi CyberCoin, folosit pentru valori mici. De 
asemenea, în strânsă legătură cu CyberCash, la Universitatea California de Sud 
au fost dezvoltate alte două sisteme asemănătoare: NetCash, pentru plăţi cu 
sume mici, bazate pe bani electronici şi NetCheque, un sistem bazat pe cecuri 
electronice. 

 

4. 3.2.2. Sistem online de plată cu monedă electronică 
 

4.3.2.2.1. NetCash 
NetCash reprezintă un alt exemplu de sistem electronic de plăţi de tip 

online. A fost elaborat la Information Science Institute de la University of 
Southern California. Cu toate că sistemul nu asigură anonimitatea totală a 
plăţilor ca eCash (banii pot fi identificaţi), NetCash oferă alte mijloace prin care 
să se asigure plăţilor un anumit grad de anonimiatate. Sistemul se bazează pe 
mai multe servere de monede distribuite, la care se poate face schimbul unor 
cecuri electronice (inclusiv NetCheque) în monedă electronică. 

Sistemul NetCash constă în urmatoarele entităţi: 
- cumpărători, 
- vânzători, 
- servere de monedă (SM). 
O organizaţie care doreşte să administreze un server de monedă va trebui 

să obţină o aprobare de la o autoritate centrală de certificare. Serverul de 
monedă va genera o pereche de chei, publică şi privată. Cheia publică este apoi 
certificată prin semnătura autorităţii centrale de certificare. Acest certificat 
conţine un identificator, numele serverului de monedă, cheia publică a 
serverului de monedă, datele de eliberare şi expirare, toate semnate de 
autoritatea centrală: 

Monedele electronice eliberate de serverul SM constau în următoarele: 
- Nume-SM; 
- Adresa reţea a SM; 
- Data-expirarii; 
- Numărul de serie; 
- Valoarea. 
Banii sunt apoi semnaţi cu cheia privată a serverului SM 

Tranzacţia de cumpărare folosind NetCash se face în 4 paşi25: 
1. Cumpărătorul trimite monedele electronice în cadrul mesajului de plată 
2. Vânzătorul trebuie să verifice validitate monedelor electronice primite. 

Pentru aceasta, le va trimite SM pentru a le schimba cu alte monede electronice 
sau cu un cec. 
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3. Serverul SM verifică faptul că banii sunt valizi, consultând baza sa de 
date. 

4. Primind noii bani (sau cecul), vânzătorul se convinge că a fost corect 
plătit de cumpărător. Acum el va returna acestuia o confirmare. 

Unul din cele mai importante avantaje ale folosirii NetCash este sistemul 
de securitate. Securitatea este asigurată de protocoalele sale criptografice. Însă 
spre deosebire de eCash, sistemul NetCash nu este complet anonim. 
 
4. 3.2.2.2. (E-Cash) 

ECash reprezintă un sistem de plăţi complet anonim, ce foloseşte conturi 
numerice în bănci. Tranzacţiile se desfăşoară între cumpărător şi vânzător, care 
trebuie să aibă conturi la aceeaşi bancă. 

Cumpărătorii trebuie să înştiinţeze banca cu privire la faptul că doresc să 
transfere bani din conturile lor obişnuite în aşa numitul cont eCash Mint. În orice 
moment, cumpărătorul poate interacţiona de la distanţă, prin calculatorul sau, 
cu contul Mint şi, folosind un client soft, poate retrage de aici fonduri pe discul 
calculatorului său. Ca urmare, discul cumpărătorului devine un veritabil 
"portofel electronic". Apoi, se pot executa plăţi între persoane individuale sau 
către firme, prin intermediul acestor eCash. 

ECash reprezintă un exemplu de sistem electronic de plăţi, care foloseşte 
poşta electronică sau Web-ul pentru implementarea unui concept de portofel 
virtual. A fost dezvoltat de către firma DigiCash Co. din Olanda, firma fondată de 
către celebrul cercetător al sistemelor criptografice, David Chaum. Prima 
demonstraţie a sistemului a fost făcută în 1994 la prima Conferinţa WWW, 
printr-o legătură Web între Geneva şi Amsterdam. Ulterior a fost implementată 
de bănci din SUA (Mark Twain Bank of Missouri), Finlanda şi alte ţări. Este prima 
soluţie totalmente soft pentru plăţile electronice. 

 
Principiul funcţionării ECash - ECash are un caracter privat: deşi banca 

ţine o evidenţă a fiecărei retrageri eCash şi a fiecărui depozit Mint, este imposibil 
ca banca să stabilească utilizarea ulterioară a lui eCash. Pe lângă anonimitatea 
plăţilor, eCash asigură şi ne-repudierea, adică acea proprietate care permite 
rezolvarea oricăror dispute între cumpărător şi vânzător privind recunoaşterea 
plăţilor. De asemenea, prin verificare în bază de date a băncii, este împiedicată 
orice dublă cheltuire a eCash-ului. 

La fel ca şi banii reali (bancnote, monede), banii electronici eCash pot fi 
retraşi din conturi sau depozitaţi, pentru a fi tranzacţionaţi. De asemenea, la fel 
ca în cazul banilor fizici, o persoană poate transfera posesia unui cont eCash unei 
alte persoane. Însă, spre deosebire de banii convenţionali, atunci când un client 
plăteşte unui alt client, banca electronică joacă un rol aparent modest, dar 
esenţial. 

ECash reprezintă o soluţie de plăţi soft online, care constă în interacţiunile 
dintre 3 entităţi: 
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 banca, care emite monede, validează monedele existente şi schimbă 
monede reale pentru eCash; 

 cumpărătorii, care au cont în bancă, din care pot încărca monede eCash 
sau în care pot depune monede eCash; 

 vânzătorii, care acceptă monede ECash în schimbul unor bunuri sau servicii. 
Când banca recepţionează mesajul, ea verifică semnătura. Apoi suma retrasă 
poate fi debitată din contul clientului care a semnat cererea. 
 

4.3.2.3. Sisteme de micro-plăţi 
 

Există deja, aşa cum s-a văzut până acum, un număr de protocoale de plată în 
comerţul electronic destinate unor tranzacţii de 5 USD, 10 USD şi mai mult. 
Costul per tranzacţie este, de obicei, de câtiva cenţi plus un procent din suma 
vehiculată. Atunci când aceste costuri sunt aplicate la tranzacţii cu valori mici 
(50 de cenţi sau mai puţin), costul devine semnificativ în preţul total al 
tranzacţiei. Ca urmare, pentru a obţine efectiv un preţ minim pentru anumite 
bunuri şi servicii "ieftine" ce urmează a fi cumpărate, vor trebui utilizate noi 
protocoale. 

Există o serie de servicii online, care promovează ziare, magazine, referinţe 
de muncă şi altele, toate având articole individuale care sunt ieftine dacă sunt 
vândute separat. Avantajul de a cumpăra articole individuale ieftine poate face 
aceste servicii mai atractive utilizatorilor ocazionali ai Internet-ului. Un 
utilizator care nu agreează ideea de a deschide un cont de zece dolari cu un editor 

de publicaţii necunoscut, poate fi dispus să cheltuiască câţiva cenţi pentru a 
cumpăra un articol interesant la prima vedere. O aplicaţie "ieftina" frecventă o 
reprezintă plata vizitării siturilor în Internet. 

Sub formă de concept şi proiecte experimentale, microplăţile se adresează 
nevoii existenţei unei scheme simple, ieftine, care să poată suporta economic 
plăţi foarte mici, câţiva dolari, cenţi şi chiar fracţiuni de cenţi. Din această 
categorie de sisteme fac parte următoarele modalităţi electronice de plăţi: 
MilliCent, CyberCoin 

 
4.3.2.3.1. MilliCent 
MilliCent este un protocol simplu şi sigur pentru comerţul electronic în 

Internet. A fost creat pentru a accepta tranzacţii comerciale în care sunt 
implicate costuri mai mici de un cent. Este un protocol bazat pe o validare 
descentralizată a banilor electronici pe serverele vânzătorilor, fără comunicaţii 
adiţionale, criptări scumpe sau procesări separate. Moneda folosită de această 
modalitate de plată se mai numeşte şi "scrip" 

MilliCent reduce costurile pe mai multe cai: 
 Costul comunicaţiei este redus prin verificarea locală a "scrip-ului", pe situl 

vânzătorului; se elimină astfel costurile comunicaţiilor (care sunt absente), 
costurile pentru aparatura informatică ce ar da o putere de calcul suficientă 
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pentru o derulare normală a unui număr mare de tranzacţii; de asemenea, nu 
este nevoie de servere centralizatoare, de protocoale scumpe etc. 

 Costurile criptografice sunt reduse deoarece nu este necesară o schemă 
criptografică puternică şi scumpă la valorile foarte mici care sunt tranzacţionate. 

 Costurile conturilor sunt reduse prin utilizarea brokerilor care mânuiesc 
conturile şi facturile. Clienţii stabilesc conturi cu un broker; broker-ul stabileşte 
propriul sau cont cu vânzătorul. Această separare reduce numărul total de 
conturi prin eliminarea tuturor combinaţiilor client-vânzător. 

 
Modelul de securitate şi încredere - Modelul de securitate pentru MilliCent 

este bazat pe presupunerea că monedă "scrip" este folosită pentru plăţi mici. 
Oamenii obişnuiţi şi cei de afaceri tratează monedele diferit, în funcţie de 
valoarea lor; la fel se întâmplă şi în cazul facturilor, când facturile mici sunt 
tratate diferit de facturile mari. Ca şi atunci când un om cumpără un suc de la un 
automat şi nu are nevoie de o chitanţă, el nu are nevoie de chitanţă nici atunci 
când cumpără un articol utilizând scrip-ul . Dacă o persoană nu doreşte să 
plătească pentru ceva, renunţă şi va primi înapoi suma implicată. Dacă această 
sumă (moneda) se va pierde, persoana respectivă nu va fi foarte supărată. Se 
presupune că un utilizator va avea, la un moment dat, doar câţiva dolari sub 
formă de scrip. De aici rezultă că nu este rentabil să se fure un scrip.  

Modelul de încredere MilliCent se bazează pe o relaţie asimetrică de 
încredere compusă din trei entităţi - clientul, broker-ul şi vânzătorul. Broker-ii 
sunt presupuşi ca fiind mult mai de încredere decât vânzătorii, şi în final, clienţii. 
Se tinde ca broker-ii să fie instituţii financiare redutabile, mari şi bine cunoscute, 
(cum ar fi Visa, MasterCard, sau băncile) sau un mare furnizor de servicii 
Internet sau servicii online (cum ar fi CompuServe, NETCOM, sau AOL). Se 
aşteaptă să fie mulţi vânzători, acoperind un spectru larg de activităţi şi, de 
asemenea, un număr mare de clienţi, iar relaţiile de încredere să fie la fel ca şi în 
lumea reală. 

Trei factori fac frauda broker-ilor în micro-plăţi să fie nerentabilă: 
 programele client şi vânzător pot să analizeze în mod independent 

menţinerea balanţei contului, deci orice fraudă a broker-ului poate fi detectată; 
 clienţii nu deţin, la un moment de timp, multe scripuri - deci broker-ul va 

trebui să comită mai multe tranzacţii frauduloase pentru a obţine vre-un câştig, 
iar acest lucru îl face mai uşor de depistat; 

 reputaţia broker-ilor este importantă pentru atragerea clienţilor, iar un 
broker poate să piardă rapid această reputaţie dacă există probleme în 
tranzacţiile clienţilor săi. Faptul de a avea mulţi clienţi activi este mult mai 
valoros pentru un broker decât furtul de scrip din conturi. 

Frauda vânzătorului constă în nelivrarea bunului sau serviciului pentru o 
tranzacţie validă. Dacă acest lucru se întâmpla, clientul se va plânge broker-ului 
sau, iar broker-ul va renunţa la un vânzător care a cauzat mai multe plângeri. 
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Acest act înseamnă un mecanism coercitiv, deoarece vânzătorii au nevoie de 
broker-i pentru a li se facilita desfăşurarea afacerilor cu MilliCent. 

Ca urmare, protocolul MilliCent este întărit pentru a preveni frauda clienţilor 
(falsificarea şi dubla cheltuire) şi promovează detecţia indirectă a fraudelor 
broker-ilor şi vânzătorilor.  

Securitatea tranzacţiilor MilliCent cuprinde următoarele aspecte: 
 Toate tranzacţiile sunt protejate: fiecare tranzacţie cere ca clientul să ştie 

parola asociată scrip-ului. Protocolul nu va trimite niciodată o parolă în clar, deci 
este eliminat riscul ca cineva, să poată să obţină prin fraudă ceva util. Nici o 
unitate de scrip nu poate fi reutilizată. Fiecare cerere este semnată cu o parola, 
deci nu există nici o cale pentru a intercepta şi a reutiliza un scrip. 

 Tranzacţiile cu valoare mică limitează valoarea fraudelor: tranzacţiile mici 
cer o securitate ieftină; nu este rentabilă folosirea unor resurse scumpe pentru 
a fura aceste scrip-uri ieftine. În plus, folosirea ilegală a scrip-ului în mai multe 
acţiuni ilegale, pentru a strânge mai mulţi bani, face mult mai probabilă 
depistarea hoţului. 

Frauda este detectabilă şi eventual localizabilă: detectarea se face atunci 
când clientul nu obţine bunul dorit sau atunci când balanţa returnată către client 
nu este corectă. 

Dacă un client trişează, atunci vânzătorul pierde doar costul scrip-ul fals 
detectabil. Dacă vânzătorul trişează, clientul va raporta problema broker-ului. 
Atunci când broker-ul primeşte plângeri de la mai mulţi clienţi împotriva unui 
vânzător, poate localiza cine provoacă frauda şi va anula toate înţelegerile cu 
respectivul vânzător. 

Dacă broker-ul trişează, vânzătorul va primi scrip fals de la mai mulţi clienţi, 
toţi având legătură cu un singur broker, fiindui astfel uşor să identifice broker-
ul şi să raporteze frauda. 

Interacţiunea dintre Client, Broker şi Vânzător (paşii pentru o sesiune 
completă MilliCent, incluzând cumpărarea de către broker a scrip-ului 
vânzătorului). 

 Pasul iniţial se petrece doar o sigură dată pe sesiune. 
Clientul face o conexiune sigură cu broker-ul pentru a obţine un scrip de la 

broker. Clientul cere un scrip de la broker, obţinând scrip-ul "broker iniţial" şi 
secretul asociat. 

 Al doilea pas se petrece de fiecare dată când clientul nu mai are scrip 
pentru un vânzător. El contactează brokerul, folosind scrip-ul broker-ului pe 
care îl deţine din pasul 1, cerând să cumpere un scrip vânzător. 

 Al treilea pas apare doar dacă broker-ul trebuie să contacteze vânzătorul 
pentru a cumpăra scrip. Dacă broker-ul nu are deja scrip de la vânzător, îl 
cumpără. Va cere un scrip de la vânzător iar acesta i-l va returna împreună cu 
secretul asociat. 

 În al patrulea pas broker-ul furnizează scrip-ul vânzătorului către client. 
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 În al cincilea pas clientul, utilizând scrip-ul, face o cumpărătură de la 
vânzător. Acesta returnează restul (în scrip-ul vânzătorului) clientului. 

Într-o tranzacţie tipică MilliCent, atunci când clientul are deja scrip-ul 
vânzătorului, îl utilizează direct pentru a face o cumpărătură Aici nu mai există 
vreun mesaj suplimentar sau interacţiune cu broker-ul. 
 
4.3.2.3.2. CyberCoin 

Sistemul de micro-plăţi CyberCoin poate realiza în Internet plăţi de la sume 
mici de câţiva cenţi, până la 10 $, acoperind astfel o zonă în care sistemul ce 
utilizează cărţile de credit nu este economic.  

Vânzătorii de pe Web ce vând servicii şi produse la preţuri foarte mici şi 
doresc să livreze imediat respectiva marfă, au nevoie de o metodă de plată 
diferită de cartelele cu microprocesor, dar asemănătore cu plata cash ce se 
efectuează şi în magazine. Serviciul CyberCoin de la CyberCash a fost lansat în 
septembrie 1996, ca un prim sistem de micro-plăţi în Internet. 

Consumatorii pot folosi conturile existente deja în bănci pentru a transfera 
valori în softul portofel electronic propriu. Altă posibilitate este de a încărca 
fonduri direct de pe o carte de credit, printr-o tranzacţie obişnuită cu astfel de 
mijloace. În ambele cazuri, banii reali rămân în custodia băncilor. 

Odată portofelul "umplut "cu fonduri, consumatorul poate începe să 
efectueze micro-plăţi pe siteuri Web ce sunt înregistrate de CyberCash şi deţin 
un program numit CashRegister. Acest soft suportă, de asemenea, şi plăţi cu cărţi 
de credit (VISA, MasterCard, American Express şi Discover) şi cecuri electronice 
PayNow.  

Din perspectiva utilizatorului, protocolul CyberCoin lucrează asemănător 
cu un browser de Internet. Comerciantul prezintă în pagina sa HTML o adresă de 
plată (payment URL), împreună cu preţul afişat. Utilizatorului nu-i rămâne decât 
să selecteze adresa URL respectivă pentru a achiziţiona bunul sau serviciul ales. 

Serviciul CyberCoin este implementat utilizând un concept cunoscut sub 
numele de sesiune CyberCoin. O sesiune îndeplineşte o singură funcţie primară: 
iniţierea unui sub-cont tranzitoriu, sub contul portofelului, pentru fiecare sumă 
care este cheltuită sau colectată. O sesiune poate semăna cu un carnet de cecuri 
ce conţine mai multe cecuri. Fiecare "cec" poate fi utilizat doar o singură dată. 
Sesiunea se termină atunci când s-au consumat toate cecurile sau acestea au 
expirat. Un cec poate fi folosit doar pentru o singură plată sau depozitare. 

Pe timpul rulării unei sesiuni, protocolul CyberCoin realizează o viteză de 
procesare optimă şi un cost redus 

 

4.3.2.4. Plăţi prin cecuri electronice 
 

Cecurile electronice au fost dezvoltate printr-un proiect al lui FSTC -
Financial Services Technology Consortium. FSTC cuprinde aproape 100 de 
membri, incluzând majoritatea marilor bănci, furnizorii tehnologiei pentru 
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industria financiară, universităţi şi laboratoare de cercetare. Partea tehnică a 
realizării proiectului cecului electronic a fost realizată într-un număr de faze: 
generarea conceptelor originale, realizarea cercetărilor preliminare, construirea 
şi demonstrarea unui prototip, formularea specificaţiilor pentru un sistem pilot 
şi implementarea acestui sistem. În prezent, cecurile electronice încep să fie 
utilizate într-un program pilot cu Departamentul Trezoreriei Statelor Unite care 
plăteşte furnizorii Departamentului de Apărare. 

Cecurile electronice sunt create pentru a realiza plăţi şi alte funcţii 
financiare ale cecurilor pe hârtie, prin utilizarea semnăturilor digitale şi a 
mesajelor criptate, pe suportul reţelei Internet. Sistemul cecurilor electronice 
este proiectat pentru a asigura integritatea mesajelor, autenticitatea şi 
nerepudierea proprietăţii, toate condiţii suficiente pentru a preveni frauda din 
partea băncilor sau a clienţilor lor. 

Un cec este un document pe hârtie, semnat, care autorizează banca să 
plătească o sumă de bani din contul celui ce a semnat cecul, după o dată 
specificată. Cecurile pe hârtie sunt cele mai utilizate instrumente de plată (după 
folosirea banilor cash) în majoritatea statelor occidentale. Acestea au avantajul 
că plătitorul şi cel care încasează suma pot fi persoane individuale, mici 
afacerişti, bănci, corporaţii, guverne sau orice alt tip de organizaţii. Aceste cecuri 
pot fi transmise direct de la plătitor la încasator. 

Cecurile electronice (e-cecurile) sunt bazate pe ideea că documentele 
electronice pot substitui hârtia, iar semnăturile digitale cu chei publice pot 
substitui semnăturile olografe. Prin urmare, ececurile pot înlocui cecurile pe 
hârtie, fără a fi nevoie să se creeze un nou instrument, înlăturându-se astfel 
problemele de legalitate, reglementare şi practică comercială ce pot fi provocate 
de schimbarea şi impunerea unui instrument de plată nou. 

Pentru protejarea împotriva furtului şi folosirii abuzive a cecului 
electronic, este utilizat un smart-card. Utilizarea hardului criptografic al cardului 
oferă semnăturii mai multă confidenţialitate. 

Astfel, cheia privată pentru semnarea cecurilor nu este niciodată 
transferată către computerul semnatarului, deci nu este niciodată expusă 
furtului din respectivul computer conectat în reţea. Procesorul smart-cardului 
numerotează automat fiecare cec electronic, atunci când îl semnează, în ordine, 
pentru a se asigura unicitatea cecurilor electronice şi păstrează o istorie a 
cecurilor pentru a fi consultată în cazul unei dispute. Smart-cardul este protejat 
prin introducerea unui cod PIN, cunoscut numai de posesorul cardului. 

Semnarea criptografică este suficientă în sistemul cu cecuri electronice 
ca măsură de securitate împotriva fraudelor prin falsificări de mesaje. În afară 
de acestea, sistemul cu cecuri electronice şi nivelul aplicaţiei criptografice pot fi 
exportate şi utilizate internaţional. Atunci când este nevoie de confidenţialitate 
între oricare două părţi, criptarea poate fi folosită la nivelul datelor transmise. 

Tranzacţia de afaceri începe cu trimiterea de către încasator a unei facturi 
către plătitor. Atunci când soseşte momentul pentru plata unei facturi, 
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informaţiile referitoare la această factură sunt trimise de la sistemul 
încasatorului, iar aceste date sunt utilizate pentru a crea un cec. 

Acest cec electronic va include informaţii din cecurile obişnuite (cum ar 
fi numele încasatorului, suma şi data). Pentru a semna e-cecul, plătitorul 
introduce codul PIN pentru a debloca smartcardul ce deţine "carnetul de cecuri". 
Formatul facturii nu este fix, putând fi flexibil, cu condiţia de a respecta lungimea, 
forma şi datele ce trebuie conţinute. 

Cecul electronic semnat şi factura sunt transmise către încasator (plătit) 
prin e-mail sau printr-o tranzacţie Web. Încasatorul verifică semnătura 
plătitorului din cecul electronic şi factura, separă informaţiile facturii şi pune 
suma plătită în contul de primire.  

Încasatorul introduce codul sau PIN pentru deblocarea smart-cardului 
sau, utilizează acest "carnet electronic de cecuri" pentru a aproba cecul 
electronic şi semnează un depozit electronic pentru a încasa suma din  cecul 
electronic. Cecul aprobat (semnat de încasator) este dat mai departe băncii 
încasatorului pentru depozitare. 

Ambele bănci, cea a plătitorului şi cea a încasatorului, între care se 
realizează de fapt tranzacţia reală a sumelor, verifică toate semnăturile şi 
aprobările din cecul electronic, utilizând două nivele de certificate. Banca 
plătitorului verifică dacă cecul electronic transmis nu este duplicat, dacă 
certificatul încasatorului şi contul sunt în prezent valide, după care depozitează 
cecul electronic în contul de stocare a cererilor plătitorului. În final, plătitorul 
primeşte un articol care descrie întreaga tranzacţie. 

Atunci când este creat un cec electronic, în el este scris un set minim de 
informaţii şi cecul este semnat. Odată cu vehicularea cecului electronic, alte 
informaţii şi alte semnături sunt adăugate atunci când acesta este transmis între 
părţi. De exemplu, cecul electronic trebuie să fie : 

 creat de plătitor, 
 co-semnat de co-plătitor, 
 certificat de banca, 
 aprobat de încasator (plătit), 
 co-aprobat de co-încasator, 
 depozitat 
 plătit. 

Unele din informaţiile adiţionale, cum ar fi certificatele şi aprobările, sunt 
părţi permanente ale e-cecului şi rămân intacte până în momentul returnării la 
plătitor. Alte informaţii, cum ar fi timpul de întârziere, pot fi asociate cecului 
electronic pentru o perioadă a existentei sale şi vor fi înlăturate şi procesate 
separat. 

O semnătură olografa este influenţată de mişcarea muşchilor mâinii şi de 
particularităţile biometrice ale semnatarului. Acestea fac foarte dificil pentru un 
falsificator să realizeze o semnătură falsă perfectă, chiar dacă falsificatorul 
dispune de un exemplu al semnăturii. În opoziţie, o falsificare perfectă a 
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semnăturii criptografice poate fi făcută de către orice persoană care deţine cheia 
privată a semnatarului de drept. Este foarte greu să stabileşti, dispunând de o 
cheie publica, dacă un e-cec este autentic sau falsificat. Smart-cardurile ce conţin 
carnete de cecuri electronice sau alte dispozitive hard criptografice sunt utilizate 
tocmai pentru a ajuta la asigurarea că o cheie privată este protejată cât mai bine 
şi în consecinţă, semnăturile se realizează doar de către semnatarii legitimi. 
Aceste dispozitive hard standardizează şi simplifică generarea cheilor, 
distribuţia şi utilizarea lor, deci se poate stabili un înalt nivel de încredere. 

Unele dintre operaţii, cum ar fi iniţializarea cardului şi autoritatea de 
certificare a băncii, pot fi îndeplinite de alte firme, ce acţionează ca agenţi ai 
băncii.  

Serverele băncilor - Serverele de cecuri electronice din bănci sunt 
utilizate pentru recepţionarea cecurilor electronice de la clienţi prin email, 
procesarea cecurilor primite şi realizarea unei interfeţe cu sistemul de 
menţinere a înregistrărilor despre conturile cec - DDA. Funcţiile executate în 
mod tipic de un server de cecuri electronice dintr-o bancă, sunt următoarele. 
Acest server primeşte de la încasatori e-mail-uri care conţin cecuri electronice 
aprobate şi depozite.  

Cecurile electronice sunt procesate şi reţinute în baza de date, până când 
sunt plătite cu bani cash (clearingul). Acest gen de cecurile rămân pe server şi 
depozitele sunt trimise la sistemul DDA pentru procesare. Cecurile problematice 
sunt returnate către o staţie specială, pentru o analiză manuală şi intervenţii. 

 

4.4 ERP şi Comerțul online.   
 

De-a lungul ultimilor ani, Comerțul Electronic a devenit o activitate comună 
pentru multe companii. Unele dintre acestea au acceptat această provocare, fără a 
lua în considerare schimbările culturale pe care le implică situaţia în cauză, 
precum şi infrastructura necesară pentru a continua proiectul iniţial.  

Pentru a începe dezvoltarea unei afaceri în lumea electronică, există unele 
puncte care trebuie să fie acoperite. În primul rând este necesar să se stabilească 
o strategie de marketing, pentru a crea un catalog de produse, pentru a defini 
costurile şi preţurile de vânzare, piaţa ţintă, preţurile de transport şi de 
manipulare.  

În prezent, majoritatea companiilor doresc să includă dezvoltarea E-
Business. Această nouă tehnologie, care se bazează pe Internet, este şi va rămâne 
pentru o lungă perioadă de timp o variantă de dezvoltare a unei afaceri. Pentru a 
putea utiliza această tehnologie într-un mod corespunzător, este necesar să se 
bazeze pe o bună organizare a informaţiilor şi proceselor. Aceasta este o 
provocare, datorită faptului că cele mai multe companii nu au propriile lor sisteme 
care să ofere sprijin pentru a rezolva nevoile specifice. Pentru a realiza o 
dezvoltare corespunzătoare a acestui proiect este nevoie de o companie care are 
personal calificat. 
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4.5 NetWeaver.  
 

Comerțul electronic determină organizaţiile să facă posibilă accesarea 
sistemului ERP propriu pe Internet pentru a face shimb de date cu alte companii. 
Acest schimb de date între aplicaţii se realizează prin intermediul serviciilor 
Web disponibile pe Internet. Având în vedere faptul că ASP furnizează produse 
software pe Internet, serviciile Web au rol da a conecta diferitele aplicaţii 
software de pe Internet. Aşa a luat naştere NetWeaver, o platformă realizată de 
compania SAP cu scopul de a integra toate informaţiile, care permite mai multor 
companii să îşi interconecteze aplicaţiile ERP.  

Serviciile Web folosesc modelul arhitectural SOA(Service-Oriented 
Architecture). SOA reprezintă un tip de arhitectură software care presupune 
distribuirea funţionalităţii aplicaţiei în unităţi mai mici, distincte. Constă dintr-o 
arhitectură flexibilă şi standardizată ce simplifică conectarea diverselor 
aplicaţiilor şi schimbul de informaţii.  

Platforma Netweaver produsă de SAP reprezintă o colecţie de componente 
care susţin tranzacţiile dintre companii pe Internet. Aceasta are incluse 
următoarele module: 

  SAP Enterprise Portal  
 SAP Master Data Management  
 SAP Business Intelligence  
 SAP Mobile Infrastructure 
  SAP Exchange Infrastructure  
SAP Enterprise Portal, cunoscut şi sub denumirea de mySAP.com oferă 

utilizatorilor autentificaţi posibilitatea de a avea acces la informaţii atât din 
cadrul organizaţiei cât şi din afara ei. Un portal este un Website parametrizabil 
care serveşte ca pagină de start, de unde utilizatorul poate naviga pe Internet. 
Portalul NetWeaver oferă unelte pentru administrare, analiză şi interconectare.  

SAP Master Data Management oferă consistenţa datelor din cadrul 
sistemului SAP al unei companii. El este folosit pentru a consolida şi a sincroniza 
o singură versiune a datelor din cadrul diferitelor aplicaţii, având abilitatea de a 
distribui atât intern cât şi extern aplicaţiile SAP şi nu numai.  

SAP Business Intelligence(BI) poate fi furnizat într-un mod personalizat 
împreună cu portalul Enterprise. Acesta integrează informaţii de la surse şi 
procese variate, din interiorul sau din exteriorul firmei. BI lucrează cu orice baze 
de date şi orice sistem de operare pe care rulează NetWeaver.  

SAP Mobile Infrastructure este un alt modul NetWeaver. Acesta permite 
utilizatorilor să acceseze şi să lucreze cu datele prin intermediul unor dispositive 
mobile precum PDA-uri, telefoane mobile şi pager-uri. Infrastructurile mobile 
permit accesul de la distanţă la datele din cadrul sistemului SAP sau la alte 
informaţii din cadrul unei companii. De exemplu un producător poate vizualiza 
toate comenzile unui client direct de pe PDA-ul personal.  
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SAP Exchange Infrastructure permite diferitelor aplicaţii să facă schimb de 
informaţii. 
 

4.6  Interconectarea sistemelor ERP – XML 
 

În ziua de azi tehnologia se schimbă cu mare viteză, iar acest lucru face să 
le fie din ce în ce mai greu companiilor să ţină pasul cu schimbarea. Organizaţiile 
au folosit tehnologia ERP pentru a integra informaţiile şi pentru a facilita in acest 
fel accesul la acestea de către toate departamentele. Tehnologia principală 
folosită în ERP în procesul de integrare este XML.  

XML este un limbaj de marcare similar cu HTML, doar că este mult mai bun 
şi mai dinamic, diferenţa esenţială fiind că tagurile nu sunt pre-definte, 
programatorul fiind liber să experimenteze un set de reguli pentru a formata text 
care îi permit să structureze datele. XML evită problemele obişnuite ale 
limbajelor de programare: este extensibil, independent de platformă şi suportă 
internationalizarea şi localizarea. Secvenţele XML sunt doar secvenţe de text 
create pentru a structura, depozita şi transporta informaţie, de exemplu: 

 

Motivele pentru care se folosește XML sunt: 

  este independent de platformă (aplicaţiile pot fi implementate pe 
platform diferite); 

  este simplu şi eficient; 
  este matur şi prezintă siguranţă;  
 rezolvă două mari problem ale integrării: formarea şi interpretarea 

datelor. 
XML este folosit pentru a descrie fiecare mesaj interschimbat ce poate fi 

apoi procesat de sistem de prelucrare a mesajelor. Standardizarea formatelor 
pentru fiecare mesaj permite organizațiile să își țină datele pe orice platforma. 
În procesul de integrare XML este folosit pentru:  

 formatare date;  
 interpretare date;  
 simplificare integrare.  
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Prin folosirea XML companiile pot transfera informaţiile de pe site-urile 
lor Web direct în sistemul lor ERP. Această abordare simplifică datele de intrare, 
reduce erorile şi este evitată supraîncărcarea serverului.  

XML este de asemenea atractiv pentru companiile mai mici care de multe 
ori transferă informaţiile cu ajutorul liniilor telefonice sau folosind faxul. Prin 
utilizarea XML transferul informaţiilor electronice este mai accesibil. Făra 
utilizarea XML-ului compania primeşte datele în format text de pe Internet, iar 
acestea trebuie convertite la formatul înregistrării din baza de date. În aceste fel 
se iroseşte timp, iar procesul este mai costisitor. 
 

5.Crearea unei afaceri online 

5.1 Etapele realizării unei afaceri electronice  
 

Etapele realizării afacerilor electronice sunt similare celor realizării 
afacerilor tradiţionale şi anume:  

• Analiza afacerii electronice; 
 • Argumente pentru o afacere electronică;  
• Identificarea riscurilor; 
 • Proiectarea; 
 • Realizarea;  
• Promovarea;  
• Administrarea afacerii.  
Analiza afacerii are ca principale etape:  
• Identificarea tipului de afacere şi încadrarea ei într-una din categoriile de 

afaceri electronice prezentate;  
• Stabilirea obiectivelor şi performanţelor afacerii; 
 • Stabilirea canalului/canalelor ce vor fi utilizate pentru vânzarea şi 

distribuţia produselor/serviciilor;  
• Alegerea unui furnizor de servicii internet (ISP), care va oferi şi servicii de 

găzduire a site-ului;  
• Stabilirea imaginii şi conţinutului site-ului; acesta trebuie să fie scalabil şi 

să aibă implementate elemente de securitate;  
• Alegerea strategiei de promovare a produselor şi a site-ului;  
• Alegerea mijloacelor şi a modalităţilor ce vor fi folosite pentru plata 

produselor/ serviciilor: cecuri, cărţi de credit etc.  
            Cele mai importante mijloace pentru argumentarea oportunităţii 

variantei electronice a afacerii sunt:  
• Explicarea avantajelor afacerilor electronice pentru beneficiarii sau 

clienţii firmei,  
• Explicarea implicaţiilor tehnologiei folosite pentru desfăşurarea afacerii 

electronice, în desfăşurarea afacerii, 
• Realizarea unui proiect pilot, 
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 • Estimarea costurilor cu instruirea personalului, întreţinerea afacerii şi 
suportul tehnic necesar desfăşurării afacerii,  

• Calculul productivităţii afacerii şi compararea acesteia cu productivitatea 
afacerii în varianta tradiţională a acesteia. 

             Este necesară identificarea riscurilor care pot să apară în 
realizarea unei afaceri electronice. Există o serie de riscuri suplimentare ale 
afacerilor electronice faţă de riscurile afacerilor tradiţionale care trebuie avute 
în vedere şi anume: 

 • Dacă în cazul afacerilor tradiţionale competiţia era locală sau naţională, 
acest lucru depinzând de aria de întindere a afacerii, în cazul afacerilor 
electronice competiţia este mondială deoarece localizarea companiei nu mai are, 
în majoritatea cazurilor, nici o importanţă;  

• Un factor cheie în desfăşurarea afacerilor electronice îl reprezintă 
securizarea site-ului; “spargerea” site-ului ducând la imposibilitatea desfăşurării 
afacerii;  

• Viabilitatea – există anumite tipuri de activităţi/ domenii pentru care nu 
este oportună construirea unei afaceri electronice;  

• Există câteva primejdii care ar putea pune afacerea în pericol şi anume:  
o Pierderea încrederii clienţilor în situaţia în care afacerea ar avea un punct 

vulnerabil sau dacă aceştia nu ar constata că produsele sau serviciile nu 
corespund descrierii acestora, 

 o Fluxul viruşilor este o primejdie deosebită pentru site şi aceştia pot pune 
în pericol afacerea, dacă site-ul nu este securizat suficient,  

o Posibilitatea fraudei – există o serie de cazuri în care diferite persoane au 
folosit informaţii însuşite fraudulos sau au intrat pe site-uri prin punctele sale 
vulnerabile şi au beneficiat de produse/servicii prin fraudă. 

 Principalele strategii folosite la proiectarea conţinutului site-ului 
afacerilor electronice sunt: 

 
• “Conţinutul este regele” (content is the king) – această strategie pune 

accent pe conţinut, consistenţa şi densitatea informaţiilor prezentate, design şi 
pe volumul informaţiilor disponibile prin intermediul site-ului,  

• Contactul cu utilizatorii –conţinutul site-ului este modificat în urma 
mesajelor primite de utilizatori şi în funcţie de răspunsurile date de aceştia la 
chestionarele publicate pe site, 

 • Cele mai frecvent adresate întrebări FAQ (Frequently Asked Questions) 
este o rubrică consacrată în multe site-uri pentru actualizarea conţinutului în 
funcţie de dorinţele utilizatorilor frecvenţi ai site-ului,  

• Consistenţa navigării – este important ca navigarea în site să fie unitară, 
uşurând astfel utilizarea acestuia de toate categoriile de utilizatori,  

• Consistenţa cromatică – este bine ca utilizatorii site-ului să nu fie obosiţi 
cu o paletă prea mare de culori ci culorile folosite la realizarea site-ului să fie 
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armonioase şi aceleaşi folosite şi la realizarea materialelor de promovare ale 
firmei,  

• Viteza de încărcare a informaţiilor trebuie să fie cât mai mică; în acest sens 
dimensiunea imaginilor conţinute în site trebuie să fie cât mai mică.  

 
Există mai multe tehnici care pot fi folosite pentru atragerea vizitatorilor 

site-ului:  
• Oferirea de informaţii gratuite sub formă de ghiduri, răspunsuri la 

întrebările vizitatorilor,  
• Personalizarea conţinutului site-ului din punctul de vedere al 

informaţiilor şi a prezentării, conform opţiunii utilizatorilor (my.yahoo.com),  
• Suport on-line/off-line pentru derularea afacerii electronice, 
 • Anticiparea dorinţelor clienţilor, 
 • Traducerea informaţiilor în limba maternă; exemplu: google.com versus 

google.ro, 
 • Realizarea unei interfeţe atractive.  
Realizarea site-ului presupune separarea datelor (conţinutului) de forma 

de prezentare (de formă). Realizarea site-ului constă în parcurgerea unei serii 
de etape, pentru fiecare etapă putându-se folosi una sau mai multe, dintr-o serie 
de tehnologii de programare. Etapele şi tehnologiile corespunzătoare sunt 
prezentate în tabelul 5.1.  

 

 
 

Promovarea afacerii electronice reprezintă următorul pas în derularea unei 
afaceri electronice. Etapele promovării unei afaceri electronice sunt: publicarea 
site-ului şi anunţarea apariţiei pe Web. 
 Pentru publicarea site-ului este necesară alegerea furnizorului pentru găzduire 
(web hosting). Principalele elemente de care trebuie să se ţină cont la alegerea 
furnizorului sunt:  
 • costul lunar al serviciului (există furnizori care oferă acest serviciu gratuit),  

 caracteristicile tehnice ale suportului oferit: platforma pe care va fi stocat 
site-ul (sistemul de operare), tehnologiile ce vor putea fi folosite pentru 
accesarea datelor, sistemul de gestiune a bazelor de date disponibil pentru 
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stocarea informaţiilor, elementele de securitate pe care le pune la 
dispoziţie sistemul,  

 lărgimea de bandă disponibilă utilizatorilor pentru accesarea site-ului.  
De asemenea trebuie ales un nume de domeniu şi achiziţionarea acestuia. Unele 
firme includ gratuit această opţiune în pachetele de servicii. Domeniile pot fi 
achiziţionate direct de la organizaţia existentă în fiecare ţară, organizaţie care 
gestionează numele de domenii. În România, achiziţionarea numelor de domenii 
se poate face apelând la Reţeaua Naţională de Calculatoare pentru Cercetare şi 
Dezvoltare (http://www.rnc.ro).  
Anunţarea apariţiei pe Web este necesară în promovarea site-ului firmei. 
Principalele soluţii ce pot fi folosite pentru promovarea site-ului sunt: 
• În toate cataloagele, publicaţiile şi broşurile, practic în toate locurile în care 
apare numele companiei trebuie să apară şi adresa site-ului,  
• Înscrierea site-ului în cataloagele portalurilor româneşti şi străine,  
• Înregistrarea site-ului la motoarele de căutare şi optimizarea conţinutului său 
pentru indexarea adecvată de motoarele de căutare,  
• Promovarea site-ului pe forumuri şi în grupuri de discuţii,  
• Participarea la clasamentele site-urilor care fac topuri.  
Administrarea afacerii presupune utilizarea unor sisteme avansate de 
gestiune a informaţiilor. Există sisteme pentru gestiunea cunoştinţelor, a 
relaţiilor cu clienţii, pentru colaborare, pentru managementul imaginii 
companiei etc. Pentru gestiunea cunoştinţelor pot fi utilizate următoarele 
tehnologii:  

 OLAP (On-line Analytical Processing);  
 Depozite de date (Data Warehouse);  
 Web semantic.  

În cadrul unei organizaţii (întreprindere) toate activităţile acesteia pot fi 
integrate şi gestionate prin intermediul unor sisteme de programe specializate:  
� gestiunea producţiei;  
� relaţiile cu clienţii;  
� relaţiile cu furnizorii;  
� contabilitate;  
� gestiunea depozitelor şi logistică 
 � resursele umane.  
Astfel de sisteme se regăsesc pe piaţa de specialitate grupate în următoarele 
categorii: 
 � Enterprise Resource Planning (ERP);  
� Customer Relationship Management (CRM);  
� Supply Chain Management (SCM); 
 � Process Life-cycle Management (PLM)  
� Human Resources Management (HRM)  
� Financial. 
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Fiecare sistem oferă posibilitatea de introducere de informaţii în bazele de date 
asociate, de prelucrare, de regăsire a informaţiilor şi de obţinere de rapoarte 
privind diverse situaţii.  

Principalii producători de sisteme pentru gestiunea afacerilor în cadrul 
întreprinderilor sunt SAP (mySAP), Oracle (Oracle 11i – eBusiness Suite) şi 
PeopleSoft (PeopleTools) [FOTA02]  

Este necesară realizarea unei colaborări prin intermediului groupware şi 
teamware.  

Pentru integrarea aplicaţiilor se utilizează tehnologiile EAI (Enterprise 
Application Integration) şi serviciile Web.  

Managementul imaginii companiei presupune următoarele activităţi:  
 Construirea profilului utilizatorilor (data-mining);  
 Analiza fişierelor cu informaţii despre utilizatorii care au accesat 

site-ul;  
 Stabilirea popularităţii site-ului prin analiza următoarelor 

elemente: 
 � Numărul de accesări, într-o perioadă de timp; 
� Viteza de încărcare a datelor;  
� Timpul de vizitare al site-ului;  
� Numărul de bannere vizualizate.  

După cum se observă pentru realizarea unei afaceri electronice sunt necesare o 
serie de investiţii, care vor fi amortizate prin derularea afacerii, cu condiţia 
existenţei unei analize obiective a acesteia şi a unui management de calitate. 
 
 

5.2 Avantajele și dezavantajele unei afaceri online.  
 

Avantajele şi dezavantajele folosirii i-afacerilor. De rând cu 
avantajele comune ale informatizării pentru diverse activităţi şi domenii, i-
afacerilor le sunt caracteristice şi anumite particularităţi. La cele mai importante 
avantaje ale i-afacerilor se referă: 

 creşterea considerabilă a dinamismului afacerilor;  
 lărgirea pieţei de desfacere/acces a produselor şi serviciilor (în 

perspectivă - până la cea globală), ce implică lărgirea competiţiei, reducerea 
preţurilor şi creşterea calităţii produselor şi serviciilor; 

 facilitarea regăsirii produselor şi serviciilor necesare; 
 reducerea termenului de realizare a afacerilor, inclusiv a ciclului de 

fabricaţie a produselor, de încheiere a acordurilor, contractelor (de până la zeci 
şi chiar sute de ori); 

 reducerea cheltuielilor cu realizarea afacerilor, inclusiv reducerea 
cheltuielilor cu tranzacţiile comerciale în baza înlăturării mediatorilor, 
posibilitatea cooperării virtuale a mai multor cumpărători în scopul creşterii 
volumului afacerii şi astfel reducerii cheltuielilor ş.a.; 
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 diminuarea dificultăţilor transfrontaliere; 
 îmbunătăţirea calităţii afacerilor, inclusiv posibilitatea definirii online 

a configuraţiei produsului sau serviciului necesar utilizatorului; 
 îmbunătăţirea calităţii muncii cu realizarea afacerilor ş.a. 

Evident, ca şi la orice tehnologie nouă, implementarea i-afacerilor se 
confruntă şi cu anumite dificultăţi. Din condiţiile necesare, dificultăţile cu 
folosirea i-afacerilor s-ar putea menţiona: 

 necesitatea unei infrastructuri informatice dezvoltate (PC şi alte staţii 
informatice, telecomunicaţii etc.); 

 costuri înalte de acces la serviciile reţelelor informatice; 
 neîncrederea reciprocă între partenerii de afaceri; 
 neîncrederea în securitatea informaţională a tranzacţiilor etc.; 
 depăşirea stereotipului privind necesitatea întâlnirii directe cu 

partenerul de afaceri, aprecierii vizuale, tactile a produsului; 
 necesitatea cunoaşterii unei limbi de comunicare comune pentru 

partenerii de afaceri; 
 necesitatea cunoaşterii modalităţilor de folosire a mijloacelor 

informatice, prin intermediul cărora este posibilă afacerea; 
 îngrijorări privind posibila introducere a taxelor suplimentare pentru 

tranzacţii prin Internet; 
 existenţa unor particularităţi culturale, de tradiţii etc. 

De menţionat că gravitatea dificultăţilor cu implementarea şi folosirea i-
afacerilor este cu atât mai mare cu cât este mai slabă economic ţara, firma etc. 
Deşi pot fi şi cazuri ieşite din comun. De asemenea, dacă în ţările economic 
dezvoltate lucrurile se pot dezvolta relativ bine şi de la sine prin eforturile şi 
cooperarea unităţilor economice, atunci pentru ţările slabe economic se cere o 
susţinere orientată din partea statului, determinarea priorităţilor, eşalonarea şi 
monitorizarea respectivă a lucrărilor 

 

5.3 Politici de securitate 
 

Măsurile speciale de securitate în cazul comerţului electronic prin 
Internet, în care plăţile se fac cu carduri, sunt concentrate, în principal, în două 
direcţii – asigurarea securităţii telecomunicaţiilor, şi asigurarea securităţii 
tranzacţiilor prin procedee mai puternice de autentificare, în principal a 
deţinătorului de card. Prima direcţie încearcă să rezolve problema riscurilor 
generate de caracterul public al transmisiunilor prin reţeaua Internetului, iar a 
doua pe aceea a riscurilor generate de o situaţie în care “cardul-nu-este-prezent” 
(similară cu cazul comenzilor date prin telefon sau poştă).  

Alte măsuri de securitate sunt luate la nivelul legislaţiei şi al 
reglementărilor bancare şi ale sistemelor de carduri, iar altele urmăresc 
comportamentul cumpărătorilor (memorând o istorie a tranzacţiilor) şi 
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depistarea unui profil al cumpărătorului, sau comerciantului, potenţial fraudulos 
căruia mai apoi i se vor interzice tranzacţiile. Unii emitenţi pot utiliza chiar reţele 
neuronale care pot identifica un fel anume, susceptibil de a fi fraudulos, de a face 
cumpărăturile – de exemplu efectuarea unui mare număr de cumpărături într-
un interval scurt de timp (câteva ore) de pe multe situri de comerciant, caz în 
care cumpărătorul va fi imediat contactat pentru verificare. 

Securitatea telecomunicaţiilor – protocoalele SSL şi TLS 
În prezent securitatea telecomunicaţiei între calculatorul personal al 

cumpărătorului şi serverul de găzduire al sitului comerciantului, precum şi aceea 
dintre acest server şi procesatorul acceptatorului se asigură prin protocolul SSL, 
sau prin succesorul său TLS.  

Ambele protocoale asigură toate elementele fundamentale ale unei 
transmisiuni sigure – criptarea mesajelor care asigură confidenţialitatea, 
verificarea integrităţii conţinutului mesajelor, şi autentificarea entităţilor de la 
ambele capete ale transmisiunii.  

Protocolul SSL (Secure Sockets Layer), ajuns astăzi la versiunea 3.0, a fost 
proiectat de compania americană Netscape Communications în 1995 şi s-a 
răspândit în toată lumea fiind instalat în toate navigatoarele importante 
(Internet Explorer şi Netscape) şi în toate serverele de găzduire de situri, 
devenind un standard de facto al securităţii telecomunicaţiilor pe Internet. Iată 
pe scurt modul său de funcţionare. 

 În momentul în care un navigator adresează un server în regim de 
securitate (adrese începând cu https:), acesta va trimite navigatorului propriul 
său certificat de autenticitate, eliberat de o Autoritate de Certificare (care 
respectă standardul X.509) cunoscută şi acceptată (cum ar fi VeriSign Inc.), 
criptat şi semnat de aceasta cu cheia sa secretă şi conţinând identitatea 
serverului şi cheia publică a serverului. Opţional, şi navigatorul poate trimite 
certificatul său către server. Navigatorul va decripta certificatul serverului (cu 
cheia publică, pe care o cunoaşte, a Autorităţii de Certificare) şi va obţine cheia 
publică a serverului, apoi va genera o cheie secretă valabilă numai pentru 
cuplarea în curs (la fiecare legătură cu serverul se va genera o nouă cheie). 
Această cheie de criptare a mesajelor (de 40 sau 128 de biţi) este la rândul ei 
criptată cu cheia publică a serverului, căruia îi este apoi expediată. În acest fel 
ambele capete ale transmisiei dispun acum de o cheie secretă de criptare mesaje, 
cu care îşi criptează mesajele pe care încep să şi le trimită. Această cheie de 
criptare mesaje se foloseşte şi la aplicarea unui cod MAC (Message 
Authentication Code) care permite verificarea integrităţii mesajelor schimbate.  

Protocolul TLS (Transport Layer Security) a fost elaborat de IETF 
(Internet Engineering Task Force), organizaţia de standardizare a Internetului, 
pe baza SSL 3.0 şi reprezintă o îmbunătăţire a acestuia în mai multe privinţe. Este 
de aşteptat să se substituie treptat protocolului SSL (10).  

Securitatea tranzacţiilor de plată – protocoalele 3-D Secure, 
SecureCode şi SET 
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O creştere substanţială a securităţii tranzacţiilor de plată se poate obţine 
prin folosirea unor protocoale de autentificare al căror rol este să autentifice 
actorii principali ai tranzacţiei ce are loc pe Internet – deţinătorul de card şi 
cardul lui, comerciantul şi acceptatorul lui, şi poarta de acces (gateway) din 
Internet către sistemul de plăţi prin carduri. Aceasta autentificare se face fie prin 
certificate de autenticitate care necesită un sistem de chei publice (PKI, Public 
Key Infrastructure), fie prin alte metode, mai simple. Esenţială este 
autentificarea deţinătorului de card deoarece aici se află sursa majorităţii 
fraudelor. Trei astfel de protocoale sunt astăzi în folosinţă – protocolul SET 
proiectat în 1996 de Visa, MasterCard, IBM şi alţii, protocolul 3-D Secure 
proiectat de Visa, şi protocolul SecureCode proiectat de MasterCard, ultimele 
două în 2001. Cel care asigură securitatea maximă, întrucât autentifică pe toţi 
actorii tranzacţiei, este protocolul SET. Acesta este însă un protocol complicat, 
scump şi greu de implementat, motiv pentru care nu este răspândit, pare 
ameninţat cu dispariţia şi nu vom insista asupra lui. Dintre celelalte două, care 
sunt mai simple şi mai uşor de implementat, protocolul 3-D Secure tinde să 
devină un standard de facto fiind acceptat şi de MasterCard şi de JCB. Protocolul 
de autentificare 3-D Secure este prezentat de Visa sub marca “Verified by Visa” 
(VbV), această marcă fiind prezentă pe siturile comercianţilor ai căror 
acceptatori au aderat la protocol. MasterCard oferă însă sub marca proprie de 
“SecureCode” un număr de trei protocoale de autentificare distincte, la alegere 
pentru acceptatori – protocolul SPA/UCAF (primul care a purtat marca), 
protocolul CAP derivat din primul, şi implementarea proprie a protocolului 3-D 
Secure. Spre deosebire de SET, protocoalele 3-D Secure şi SPA/UCAF nu mai 
impun certificate de autenticitate pentru toate părţile, ceea ce reprezintă o mare 
simplificare. Autentificarea deţinătorului de card se face în timpul tranzacţiei de 
către emitentul acestuia numai pe baza numelui şi a unui cuvânt de control 
(password) sau PIN (sau prin alte metode, la alegerea emitentului), certificatul 
de autenticitate al cumpărătorului nemaifiind strict necesar. În cele ce urmează 
vom face o scurtă prezentare a celor trei protocoale, punând un accent ceva mai 
mare pe 3-D Secure, după care vom face o scurtă comparaţie între protocoalele 
3-D Secure şi SecureCode (SPA/UCAF).  

a) Protocolul SET 
Acest protocol foloşeste certificate de autenticitate şi generează diverse 

chei pentru deţinătorul de card, pentru comerciant şi pentru poarta de acces 
(gateway) la sistemul de plăţi prin carduri. Poarta de acces se află la nivelul 
acceptatorului care are legatura cu sistemul de plăţi prin carduri şi reprezintă 
punctul de acces din Internet în acceptator şi mai departe în sistemul de carduri.  

Certificatele de autenticitate sunt generate de Autorităţi de Certificare 
diferite, aflate într-o ierarhie, la vârful căreia se află o autoritate rădăcină care 
aparţine consorţiului SET, numit SETCo. Această rădăcină va certifica 
Autorităţile de Certificare ale sistemelor de carduri (Visa, MasterCard) care, la 
rândul lor, vor certifica emitenţii şi acceptatorii.  
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Fiecare emitent va fi apoi Autoritatea de Certificare pentru deţinătorii lui 
de carduri, şi cardurile lor, iar fiecare acceptator va fi Autoritatea de Certificare 
pentru comercianţi şi porţile lor de acces (de la serverul de găzduire la 
acceptator). 

 În prima fază a tranzacţiei părţile se autentifică între ele – deţinătorul de 
card cu comerciantul (opţional), deţinătorul de card cu poarta de acces 
(opţional), comerciantul cu deţinătorul de card (obligatoriu), şi comerciantul cu 
poarta de acces (obligatoriu).  

În a doua şi ultima fază are loc autorizarea tranzacţiei în care, în maniera 
deja descrisă, datele cardului ajung la acceptator care formulează o cerere de 
autorizare către emitent, al cărui răspuns îl trimite apoi către calculatorul 
deţinătorului de card trecând prin poarta de acces şi serverul de găzduire a 
sitului comerciantului. 

 
 

În figura  se prezintă schema de principiu a protocolului SET. O variantă 
simplificată a acestui protocol, numită 3-D SET (server based), care nu mai 
păstrează certificatul cumpărătorului în calculatorul lui personal (făcând astfel 
posibilă cumpărarea şi de la alte puncte de acces la Internet), nu s-a bucurat nici 
ea de succes, rămânând în continuare complicată şi scumpă.  

b) Protocolul 3-D Secure  
Ca urmare a răspândirii reduse a protocolului SET, un protocol foarte sigur dar 
complex şi scump, Visa introduce în 2001 propriul protocol numit 3-D Secure, 
mai simplu şi mai uşor de implementat, bazat pe un model de sistem de 
securitate care cuprinde trei domenii (12). Scopul celor trei domenii este acela 
de a defini clar responsabilităţile părţilor implicate în tranzacţie. Cele trei 
domenii sunt Domeniul Emitentului, care cuprinde deţinătorii de card şi 
emitenţii cardurilor lor; Domeniul Acceptatorului, care cuprinde comercianţii şi 
acceptatorii lor; şi Domeniul de Interoperabilitate, care asigură comunicarea 
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între emitenţi, acceptatori şi sistemul Visa. Protocolul asigură autentificarea 
numărului de card, a deţinătorului de card, şi a comerciantului, la fiecare 
tranzacţie.  
În modelul celor trei domenii, 3-D, la tranzacţia de plată autentificată participă 
direct emitentul cardului şi comerciantul. În momentul în care cumpărătorul 
iniţiază plata, comerciantul (modulul de 3-D Secure din situl lui) va cere mai întâi 
autentificarea numărului cardului iar apoi va cere emitentului să-i autentifice 
deţinătorul de card. După ce va primi autentificarea semnată, va urma 
autorizarea normală a plăţii (trimite la emitent, prin sistem, o cerere de 
autorizare, etc). Comerciantul va începe deci întotdeauna prin a cere emitentului 
să-i autentifice mai întâi cardul şi deţinătorul de card.  

Deţinătorul de card trebuie să se înregistreze (enrollment) în sistem la 
emitentul său şi să-şi declare cel puţin un nume şi o parolă prin care emitentul 
poate să-l autentifice în momentul tranzacţiei, trimiţând apoi aceasta 
autentificare comerciantului. Protocolul lasă libertatea emitentului de a alege şi 
alte metode de autentificare a deţinătorului de card care să arate, în momentul 
efectuării tranzacţiei, că este deţinătorul legitim al cardului cu care se face plata. 
Emitentul poate astfel cere deţinătorului de card să dispună de un certificat 
propriu de autenticitate, să folosească un card inteligent (printr-un cititor cuplat 
la calculatorul personal) ca depozitar sigur al identităţii, sau să folosească 
metodele de autentificare din serviciile bancare electronice (eBanking) proprii. 
Uzual însă deţinătorul de card e autentificat de emitent doar prin nume şi parolă.  

După ce îl autentifică, emitentul va genera un răspuns semnat electronic 
(un certificat de autentificare a deţinătorului de card) pe care îl trimite 
comerciantului pentru a-i confirma autenticitatea deţinătorului de card, iar 
comerciantul va putea trece la faza de autorizare normală a tranzacţiei.  

Deţinătorul de card este liber să-şi instaleze şi un portofel electronic, 
ePortofel (eWallet), care va conţine informaţiile de identitate (nume, adresă, 
parolă, etc) şi cele de card (tip card, număr card, dată de expirare) şi care îi poate 
servi la automatizarea procesului de completare a formularului de plată (form 
filling) şi la păstrarea chitanţelor pentru tranzacţiile efectuate. Emitentul 
dispune de un serviciu de înregistrare în sistemul 3-D Secure a cardurilor şi 
deţinătorilor de card (înregistrarea se poate face şi prin Internet) păstrând într-
un server de înregistrare (Enrollment Server) numerele de card, numele şi 
parola deţinătorilor participanţi.  

Emitentul mai dispune şi de un server de control al accesului (ACS, Access 
Control Server) care are rolul de a primi cererile de autentificare a 
cumpărătorului venite de la comercianţi, de a face autentificarea acestuia 
verificând numărul de card, numele şi parola (sau o altă metodă), şi de a trimite 
răspunsul semnat înapoi la comerciant.  

În domeniul de interoperabilitate Visa (sau MasterCard, care a aderat la 
sistem) dispune de un Director (Directory Service) care este un server central pe 
Internet (ce dispune de un certificat de autenticitate) în care se păstrează 
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numerele de card ale tuturor cardurilor înregistrate în sistemul 3-D Secure 
(înscrise de emitenţi) precum şi adresele de Internet (URL) ale serverelor de 
control al accesului (ACS) ale emitenţilor cardurilor înregistrate. În acest 
Director se păstrează şi o arhivă a tuturor autentificărilor date de emitenţi, 
pentru a servi rezolvării unor eventuale dispute. 

 În domeniul acceptatorului, acceptatorii trebuie să dispună de o poartă 
de acces (payment gateway) la sistemul de plată prin carduri Visa/MasterCard, 
iar comercianţii lor trebuie să-şi instaleze, pe lângă (sau în locul, dacă îi preia 
funcţiile) modulul client de eComerţ, şi un modul de 3-D Secure care poartă 
numele standard de MPI (Merchant Plug-In module), adică modul de comerciant 
3-D Secure instalat în sit. Acest modul de comerciant 3-D Secure va genera cereri 
de autentificare a cardului şi a cumpărătorului către emitent, prin intermediul 
Directorului, iar după primirea răspunsului va trimite cererea de autorizare a 
tranzacţiei către poarta de acces a acceptatorului (prin intermediul modului 
client de eComerţ) care, la rândul lui, o va trimite mai departe în sistemul de 
carduri prin acceptator. În cursul acestei operaţii modulul MPI al comerciantului 
se va autentifica faţă de Director printr-un certificat de autenticitate sau, mai 
simplu, printr-un password, iar Directorul va face acelaşi lucru faţă de 
comerciant. În felul acesta are loc, la fiecare tranzacţie, şi o autentificare a 
comerciantului. După primirea răspunsului de autorizare, modulul 
comerciantului va trimite cumpărătorului o pagină cu un raport asupra 
efectuării tranzacţiei. În cazul în care tranzacţia este iniţiată de un card care nu 
este înregistrat în sistemul 3-D Secure, comerciantul va putea sări peste etapa de 
autentificare a cumpărătorului şi va trece direct la autorizare, sau va respinge 
tranzacţia, după cum a ales acceptatorul. 
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Figura 6.4 prezintă schema de principiu a domeniilor protocolului 3-D 
Secure. Mesajele privind autentificarea circulă între Domeniile emitentului şi 
acceptatorului în cadrul Domeniului de interoperabilitate, şi au loc prin Internet. 
Mesajele prin care se face autentificarea deţinătorului de card circulă între 
acesta şi emitentul său, în cadrul Domeniului emitentului. Mesajele prin care se 
cere autorizarea tranzacţiei şi se face procesarea plăţii circulă între comerciant 
şi acceptatorul său, în cadrul Domeniului acceptatorului, iar aceleaşi mesaje dar 
care se schimbă între acceptator şi emitent în vederea realizării autorizării şi 
procesării plăţii, circulă în cadrul Domeniului de interoperabilitate prin sistemul 
de carduri (VisaNet, BankNet). Legăturile prin Internet sunt legături sigure, 
efectuate prin protocolul SSL, în care fiecare entitate server dispune de un 
certificat de autenticitate iar mesajele sunt criptate. În capitolul 6.6 vom 
prezenta anatomia unei tranzacţii de eComerţ care foloseşte protocolul 3-D 
Secure. Comerciantul nu are acces la datele cardului de plată, care nu sunt 
stocate pe situl său, şi poate vedea numai verdictul final de autentificare dat de 
emitent – autentificat sau neautentificat.  

Protocolul 3-D Secure verifică esenţialmente autenticitatea cardului şi a 
deţinătorului de card şi dă astfel comerciantului încrederea că va fi plătit după 
ce va livra produsele comandate. Protocolul poate fi folosit în principiu şi pe alte 
canale de plată – telefoane mobile, asistenţi digitali personali (PDA) sau 
televiziunea digitală prin cablu.  

Visa estimează că introducerea protocolului va diminua cu până la 80% 
numărul de tranzacţii disputate. Pentru a încuraja răspândirea protocolului în 
rândurile membrilor săi, Visa a stabilit, pentru regiunea CEMEA în care se află şi 
România, termenul de aprilie 2003 ca un moment dincolo de care răspunderea 
(până la acea dată împărţită între emitent şi acceptator, în funcţie de 
circumstanţe) în cazul unei pierderi datorate unei fraude în comerţul electronic 
va reveni acelei părţi care nu a implementat protocolul (liability shift). În SUA 
până în 2004 protocolul a fost deja adoptat de 80% din bănci, iar în Europa de 
peste 100 de bănci şi peste 10.000 de comercianţi.  

c) Protocolul SecureCode  
Sub denumirea de SecureCode, MasterCard oferă membrilor săi trei protocoale 
de autentificare a deţinătorului de card – protocolul SPA/UCAF, protocolul CAP 
care este o variantă a primului, şi protocolul 3-D Secure în versiunea MasterCard.  

Asemeni lui Visa şi tot în 2001, MasterCard anunţă protocolul SPA 
(Secure Payment Application) bazat pe utilizarea unui mecanism de transport 
de date prin reţeaua sa (BankNet), denumit UCAF (Universal Cardholder 
Authentification Field) care transportă un aşa numit “semn de autentificare” 
(authentication token) utilizat pentru a indica autentificarea deţinătorului de 
card care a făcut tranzacţia, motiv pentru care este numit SPA/UCAF. Protocolul 
CAP (Chip Card Authentication Program) este o variantă a SPA pentru plata cu 
carduri inteligente şi presupune de regulă cuplarea la calculator a unui cititor de 
astfel de carduri. MasterCard adoptă apoi în 2002 protocolul 3-D Secure într-o 
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variantă proprie şi îl prezintă tot sub denumirea generică de SecureCode. 
Acceptatorii MasterCard au libertatea de a-şi alege tipul dorit de protocol.  

În cele ce urmează vom face o scurtă prezentare a protocolului 
SPA/UCAF. Protocolul cere participarea directă a emitentului care autentifică 
cumpărătorul şi a comerciantului care dispune de un modul client de eComerţ 
specific SPA, şi impune ca fiecare cumpărător deţinător de card să-şi instaleze în 
calculatorul său un portofel electronic care îi va servi la autentificare şi la 
efectuarea plăţii. Acest program (numit şi “SPA applet”) are atât funcţia de 
ePortofel care deţine datele de identificare şi de card de plată, cât şi aceea de a 
interacţiona cu comerciantul şi cu emitentul cardului.  

Emitentul dispune de un server de ePortofel (wallet server, sau SPA 
server) şi distribuie cumpărătorilor care se înregistrează câte un ePortofel pe 
care aceştia şi-l instalează apoi în calculatorul lor personal. În momentul 
înregistrării (enrollment) cumpărătorul îşi va defini şi o parolă, sau un PIN, după 
care va fi autentificat ulterior. Când va începe tranzacţia, ePortofelul se va activa 
şi va cere deţinătorului de card să se autentifice printr-un formular (se cere 
parola) după care se va conecta la emitent pentru a-i trimite aceste date şi a-i 
cere o dovadă a autentificării. Serverul emitentului va verifica datele introduse 
cu cele păstrate la momentul înregistrării în sistem şi va genera un mesaj cu un 
“semn de autentificare” (authentication token) pe care îl va întoarce 
ePortofelului. Acest semn de autentificare poartă numele de AAV 
(Accountholder Authentication Value), valoarea de autentificare a deţinătorului 
de cont de card, şi arată, în esenţă, dacă parola introdusă este corectă, caz în care 
deţinătorul de card este declarat autentic.  

Comercianţii au un modul client de eComerţ, specific protocolului, care 
le este furnizat de acceptatorul participant la sistem. Acest modul 
interacţionează cu cumpătorii şi cu ePortofelele lor, precum şi cu poarta de acces 
(unde e modulul server de eComerţ) a acceptatorului. Când cumpărătorul va 
declanşa cumpărătura, comerciantul va adauga la datele tranzacţiei şi semnul de 
autentificare (ce se va păstra în câmpul UCAF din structura mesajelor care 
circulă prin reţeaua BankNet a MasterCard), şi va trimite totul către acceptator. 
Acesta va trimite mai departe cererea de autorizare a tranzacţiei şi semnul de 
autentificare, prin reţea la emitent. Emitentul va compara semnul de 
autentificare primit cu cel pe care l-a generat anterior în momentul autentificării 
cumpărătorului şi dacă acestea coincid, trece la procedura de autorizare, ca 
urmare a căreia înapoiază acceptatorului un răspuns la cererea de autorizare. 
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În figura 6.5 se prezintă simplificat modul de desfăşurare a unei tranzacţii de 

eComerţ realizate prin tehnologia MasterCard SecureCode, cu protocolul 
SPA/UCAF. Tranzacţia se desfăşoară, în mare, în felul următor. 

 ePortofelul cumpărătorului detectează automat (pas 1) un sit de comerciant 
membru al sistemului, citeşte date (pas 2) referitoare la formularul de comandă 
şi identitatea comerciantului de pe situl acestuia, şi în momentul iniţierii 
cumpărăturii, realizează o procedură de cerere de date de autentificare (pas 3) 
de la cumpărător, după care trimite (pas 4) datele asupra tranzacţiei şi cele de 
autentificare furnizate de cumpărător, către serverul de ePortofele al 
emitentului. Emitentul autentifică cumpărătorul şi generează (pas 5) semnul de 
autentificare (valoarea AAV) pe care îl trimite (ca pe un certificat de 
autenticitate) ePortofelului. ePortofelul va transmite acest semn către 
comerciant şi va completa automat toate datele din formularul de comandă al 
comerciantului (pas 6). Comerciantul va trimite (pas 7) o cerere de autorizare a 
tranzacţiei, împreună cu semnul de autentificare (memorat în mesajele ce conţin 
câmpul UCAF, ale sistemului), către acceptator, care o va expedia (pas 8) mai 
departe prin reţeaua BankNet a MasterCard către emitent, pe calea de 
autorizare. Emitentul va compara semnul de autentificare primit acum cu cel 
generat în pasul 5 şi dacă acestea coincid va executa procedura de autorizare şi 
va expedia (pas 9) răspunsul de autorizare către acceptator, de unde va ajunge 
(pas 10) la comerciant. Comerciantul va memora răspunsul şi tranzacţia, şi va 
afişa (pas 11) prin navigatorul cumpărătorului, un raport cu rezultatul 
tranzacţiei, care se va memora şi în ePortofel. 

d) O scurtă comparaţie a protocoalelor 3-D Secure şi SPA/UCAF  
Ambele protocoale sunt mai simple şi mai ieftin de implementat decât 

protocolul SET, însă acesta din urmă asigură maxima securitate. Ambele 
protocoale fac autentificarea cumpărătorului deţinător de card de regulă prin 
parolă (singurul secret ce dovedeşte autenticitatea), care e verificată de 
emitentul cardului, dar emitenţii sunt liberi să-şi aleagă şi alte metode de 
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autentificare întrucât ei generează decizia finală prin care cumpărătorul este 
declarat autentic şi legal deţinător al cardului. În ambele protocoale emitenţii 
trebuie să dispună de programe specializate specifice protocolului (server de 
acces şi eventual, de înregistrare, la 3-D Secure, şi server de ePortofele la 
SPA/UCAF), iar comercianţii trebuie să-şi instaleze un modul client de asemeni 
specific protocolului. Ambele protocoale asigură un eComerţ global, 
internaţional, prin faptul că se bazează pe sistemele de carduri Visa şi 
MasterCard care realizează plăţi transfrontaliere.  

 
Protocolul SPA/UCAF este mai simplu şi mai rapid decât 3-D Secure, 

pentru că în acesta din urmă autentificarea se desfăşoară în mai mulţi paşi şi sunt 
schimbate mai multe mesaje, toate prin Internet. Deasemeni în 3-D Secure 
autentificarea se face la fiecare tranzacţie, în vreme ce la SPA/UCAF 
autentificarea se obţine o singură dată într-o sesiune de cumpărături, la 
începutul ei, iar rezultatul este păstrat în ePortofel ceea ce permite efectuarea 
unei serii întregi de cumpărături la mai multe situri de comercianţi, fără ca 
autentificarea să se mai facă pentru fiecare tranzacţie. 

 În 3-D Secure comerciantul se autentifică explicit faţă de Directorul 
sistemului în vreme ce la SPA/UCAF comerciantul se autentifică implicit, doar 
prin faptul că are un modul client specific care e recunoscut de ePortofel.  

Sistemul 3-D Secure este un sistem centralizat, în care toate cererile de 
autentificare ale tuturor comercianţilor trec printr-un Director central, aflat în 
legatură cu toţi emitenţii şi toţi acceptatorii participanţi la sistem, în vreme ce 
sistemul SPA/UCAF este descentralizat, iar o autentificare implică numai 
comunicarea directă între cumpărător şi emitentul său, neexistând conceptul de 
Director. 

 În sistemul SPA/UCAF “verdictul de autenticitate”, păstrat în semnul de 
autentificare (authentication token), este ataşat explicit fiecărei tranzacţii, 
călătoreşte cu aceasta şi e păstrat împreună cu ea, ceea ce reprezintă un lucru 
util în rezolvarea eventualelor dispute, în vreme ce în 3-D Secure acest lucru nu 
se întâmplă. 

 Deosebirea esenţială între cele două protocoale constă în faptul că, în 
cazul lui 3-D Secure, cumpărătorul nu trebuie să facă nici o modificare în 
calculatorul său personal, în vreme ce în cazul lui SPA/UCAF acesta trebuie să 
ceară de la emitentul lui un program (ePortofel sau “SPA applet”) pe care trebuie 
să şi-l instaleze singur.  

Concluzia finală până în acest moment este aceea că avantajul oferit de 3-
D Secure prin faptul că deţinătorul de card nu trebuie să aducă nici o modificare 
în calculatorul său personal, depăşeşte dezavantajele pe care le poate avea faţă 
de SPA/UCAF, iar acest lucru îl face să tindă să devină un standard de facto al 
autentificării în eComerţul prin Internet. Faptul că MasterCard a adoptat 3-D 
Secure şi-l prezintă sub marca proprie este o dovadă în acest sens. 
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5.4 Siguranţa cumpărăturilor online.  
 
Cumpărăturile se fac din ce în ce mai frecvent online. Google ajută 

consumatorii să găsească produse în diferite moduri și, cu toate că nu deține 
controlul asupra conținutului de pe web, dorește să ajute consumatorii să 
cumpere în siguranță online. Marea majoritate a tranzacțiilor online se 
desfășoară fără probleme, însă în anumite cazuri există riscuri și, din acest motiv, 
a fost creată această pagină cu sfaturi și instrumente utile pe care le puteți folosi 
pentru cumpărăturile online. 

 
Sfaturi privind siguranța 
 
 Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat…: de obicei așa este.  

Comparați prețul afișat cu cel al unor bunuri similare vândute din alte surse. 
Dacă diferența de preț este semnificativă, fiți precaut(ă). Căutați informații 
despre vânzător și puneți întrebări despre starea articolului pus în vânzare. 
Când un site oferă produse cu mari reduceri de preț, include erori gramaticale 
și greșeli de ortografie și folosește imagini de slabă calitate de pe site-ul oficial 
al proprietarului mărcii, este posibil să vândă produse contrafăcute. Fiți totuși 
precaut(ă), deoarece anumite site-uri care vând produse contrafăcute imită 
site-ul proprietarului mărcii folosind același aspect și imagini similare sau un 
nume de domeniu care include numele mărcii. 

 Căutați informații despre vânzătorii necunoscuți: dacă nu ați 
mai cumpărat de la comerciantul respectiv, mai întâi verificați-l pentru a vă 
asigura că acesta își desfășoară activitatea în mod legal. De exemplu, aflați mai 
multe despre istoricul companiei și căutați pe internet recenzii de la alți 
utilizatori care au cumpărat de la vânzătorul respectiv. Comercianții care își 
desfășoară activitatea în mod legal trebuie să vă ofere informații de contact pe 
care le puteți folosi dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme în privința 
tranzacției. Astfel de informații pot include o adresă fizică, un număr de telefon 
de contact sau o adresă de e-mail. Multe site-uri care vând produse 
contrafăcute vor avea adrese URL care par oficiale, în care se pot regăsi expresii 
ca [marca]onsale.com sau official [marca].com. Una dintre modalitățile prin 
care puteți afla cui îi aparține domeniul este să verificați înregistrarea WhoIs a 
site-ului. 

 Folosiți o metodă de plată cu măsuri de protecție a 
cumpărătorului: în numeroase cazuri, companiile emitente ale cardurilor de 
credit limitează răspunderea dvs. pentru achiziții online în caz de fraudă. 
Anumite sisteme de plată online nu comunică vânzătorului numărul complet al 
cardului dvs. de credit, pentru a vă proteja mai bine. 

 Citiți textul scris cu caractere mici: înainte de a cumpăra, 
asigurați-vă că v-ați informat despre politica de expediere, de garanție și de 
returnare a vânzătorului. Anumite magazine vor oferi rambursări integrale, în 

https://www.google.com/intl/ro/safetycenter/everyone/start/reporting-counterfeit.html
https://www.google.com/intl/ro/safetycenter/everyone/start/reporting-counterfeit.html
https://www.google.com/intl/ro/safetycenter/everyone/start/reporting-counterfeit.html
http://whois.icann.org/
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timp ce altele percep taxe de refacere a stocului și acordă numai credit în 
magazin. 

 Păstrați o dovadă a tranzacției: deținerea unei copii digitale sau 
tipărite pentru tranzacțiile importante poate fi utilă dacă totuși trebuie să 
returnați un articol sau să contestați debitările neautorizate ale contului dvs. 

 Evitați site-urile compromise și verificați bara de adrese a 
browserului. Dacă dați clic pe un link și sunteți redirecționat(ă) imediat, site-
ul poate fi compromis sau poate conține programe malware. Programele 
malware, cum ar fi virușii, viermii și troienii pot să instaleze în fundal software 
nedorit pe computer. Anumite site-uri compromise nu vă vor redirecționa 
automat către altă pagină, însă pot include conținut nerelevant sau cu spam pe 
pagina respectivă. Una dintre măsurile de precauție pe care le puteți lua este să 
consultați bara de adrese pentru a vă asigura că linkul pe care dați clic este cel 
la care ajungeți. 

 Introduceți adresele web confidențiale în bara de adrese a 
browserului: nu navigați la conturi confidențiale dând clic pe un link sau 
copiind și inserând adresa. În schimb, tastați dvs. adresa web. Însă asigurați-vă 
că introduceți adresa corectă. Anumite site-uri care profită de erorile de tastare 
arată exact ca site-ul adevărat, însă sunt configurate pentru a vă fura 
informațiile contului prin phishing. 

 Evitați să introduceți informații personale pe site-uri 
suspecte.Dacă un site vă solicită mai multe informații personale decât cele 
necesare pentru achiziționarea produsului sau pentru a beneficia de un 
serviciu (de ex., informații despre contul bancar, răspunsuri la întrebări de 
securitate sau parole) nu trebuie să aveți încredere, deoarece astfel de întrebări 
pot indica o încercare de phishing. Anumite site-uri pot fi adevărate copii la 
indigo ale site-ului oficial, inclusiv în privința siglelor și a textului, însă sunt 
create de infractori și unicul lor scop este acela de a obține informațiile dvs. 
personale. Iată câteva sfaturi pentru a evita și a raporta site-urile de phishing. 

 Asigurați-vă că parolele sunt puternice: nu folosiți aceeași 
parolă pentru mai multe conturi și nu uitați să le schimbați periodic, în special 
dacă bănuiți că respectivul cont poate fi în pericol. Consultați mai multe sfaturi 
despre cum puteți să alegeți o parolă bine gândită. 

 Trimiteți informații numai prin conexiuni securizate: căutați 
conexiunea https:// în bara de adrese (și pictograma lacăt în bara de adrese 
dacă folosiți Google Chrome sau Internet Explorer) la transmiterea 
informațiilor sensibile, cum ar fi numerele cardurilor de credit sau ale 
conturilor bancare. Când accesați conturile financiare, asigurați-vă că site-ul 
are un Certificat cu validare extinsă – adresa URL sau numele site-ului trebuie 
să apară marcate cu verde în bara de adrese URL a majorității browserelor 
moderne. Aceasta înseamnă că organizația care gestionează site-ul a fost 
validată. 

https://support.google.com/websearch/answer/106318?hl=ro&ref_topic=3426154
https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=ro
https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=ro
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation_Certificate
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 Evitați să desfășurați tranzacții financiare de pe computere 
publice: evitați să vă conectați la conturi care conțin informații financiare 
confidențiale (de ex., conturi bancare sau asociate cardurilor de credit ori site-
uri comerciale) pe computere publice sau folosite în comun. Dacă totuși 
accesați astfel de informații de pe un computer public sau folosit în comun, nu 
uitați să vă deconectați complet și să închideți fereastra browserului după ce 
ați terminat. 

 Asigurați-vă că primiți ceea ce ați plătit: după ce primiți 
articolul, verificați-l rapid pentru a vă asigura că totul este în ordine. Cu cât 
puteți semnala mai rapid existența unei fraude, cu atât sunt mai mari șansele 
ca situația să fie soluționată în favoarea dvs. 

 

5.5 Acte necesare pentru infiintarea unui magazin online 
 

Cum internetul a devenit tot mai mare și tot mai accesibil oricăruit tip de 
utilizator, mulți dintre noi se gândesc tot mai des la pornirea unei afaceri. În 
momentul de față, deschiderea unui magazin online este cel mai accesibil și ușor 
mod de a începe o afacere profitabilă. Desigur, totul trebuie gândit din timp, cu 
un plan bine pus la punct. Dacă oferi ceva în plus, ceea ce concurența nu oferă, ai 
mari șanse de a reuși în acest mediu. Înființarea unei firme nu este foarte grea. 
Cel mai greu este să te menții în afacerea pe care dorești să o deschizi, dar acesta 
este alt subiect. Haideți să vedem ce acte și autorizații avem nevoie. 

Primul pas este înființarea unei firme cu obiect de activitate vânzări la 
distanță. Apoi trebuie să mergi la Oficiul Registrului Comerțului din județul tău 
pentru rezervarea denumirii firmei și aici afli tot ce ai nevoie și pot chiar sa-ți 
facă actele firmei, fie că este vorba de o societate comercială (SRL) înființată în 
baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, fie (PFA) 
Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere individuală sau Întreprindere 
familială înființată  în baza OUG nr. 44/ 2008. 

Autorizații necesare funcționării unei firme în mediu online. 
 

În prima fază, autorizarea funcționării unei firme pentru un anumit domeniu de 
activitate se aprobă de judecatorul delegat la ORC. Apoi la demararea efectivă a 
activității proprietarul este obligat să obțină Autorizația de funcționare de la 
Primăria localității în care își desfășoară activitatea. În plus, atunci când este 
cazul (în funcție de tipul mărfii comercializate prin magazinul online) trebuie 
obținută autorizație de mediu, PSI și după caz de la Direcția sanitară și Direcția 
Sanitar-Veterinară. După ce vă angajați personalul va trebui să aveți grijă și de 
autorizația privind protecția muncii. 

Pentru a respecta normele legale în vigoare, magazinul online trebuie 
să conțină următoarele: 

– Numele complet al firmei care desfășoară afacerea prin intermediul 
magazinului online. 

http://www.raportaremediu.ro/autorizatii-mediu/
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– Datele complete de identificare (Cod Fiscal, Nr de înregistrare la Registrul 
Comerțului, Adresa). 

– Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care 
activitatea desfășurată este supusă unui regim de autorizare. 
– Prețurile aferente pentru produsele oferite spre vânzare. 
– Autorizația de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal, deoarece firma care administrează magazinul online 
devine operator de date cu caracter personal în momentul în care cere clienților 
să completeze formularul de înscriere în magazin în vederea finalizării comenzii. 
– Link de pe prima pagină catre Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor www.anpc.gov.ro. (conform Ordinului Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorului nr. 433/2009). 

Actele pe care trebuie să le cuprindă dosarul de înființare a firmei 
sunt următoarele: 

 Copia B.I./Pașaportul asociatului/asociaților 
 Copia Contractul de spațiu – pentru locația în care se va afla sediul 

social (cu datele de identificare ale proprietarilor) și, dacă este cazul, al 
spațiului unde este punctul de lucru 

 Rezervarea de denumire a firmei 
 Contractul de comodat (– împrumutul spre folosință al spațiului 

unde va fi sediul social, adică unde va fi înregistrată firma; 
 Actul Constitutiv al firmei 
 Declarația de asociat sau de asociat unic (și de administrator dacă 

este cazul); această declarație este dată în fața notarului 
 Specimenul de semnătură al asociatului/asociaților 
 Dovada depunerii capitalului social (pentru bancă se va întocmi un 

dosar separat!) 
 Acordul asociației de proprietari/locatari (este necesar atât pentru 

sediul social, cât și pentru punctul de lucru) 
 Cererea de înființare a firmei 
 Anexa privind înregistrarea fiscală a firmei 
 Declarația pentru obținerea autorizațiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


