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INTRODUCERE 
ÎN COMERŢUL 
ELECTRONIC

UNIVERSITATEA SPIRU HARET - BRAȘOV 



Comerţul electronic este procesul de cumpărare, 
vânzare sau schimb de produse, servicii sau 
informaţii prin intermediul reţelelor de 
calculatoare.

Comerţul electronic a cunoscut şi cunoaşte o 
dezvoltare fără precedent şi totodată continuă. 
Internetul a dat de asemenea un puternic imbold 
comerţului electronic - în multe cazuri, companii 
de mărime medie şi mică au descoperit că pot 
să-şi conducă afacerile on line la fel ca marile 
companii. De fapt, companii de toate mărimile au 
descoperit că pot folosi Internetul în avantajul lor 
pentru a reduce costurile comerţului electronic fie 
prin înlocuirea altor reţele, fie prin transformarea 
bazei de date în una digitală şi incluzând-o în 
practicile sale comerciale.

Comerţul electronic este un sistem care include 
nu numai acele tranzacţii care se concentrează pe 
cumpărarea şi vânzarea de bunuri şi servicii dar şi 
cele care “suportă” generarea de venit, cum ar fi  
crearea cererii pentru acele bunuri şi servicii sau 
facilitarea comunicării între partenerii de afaceri 
şi toate interacţiunile care derivă din acest proces.

E-business (afaceri electronice) nu se limitează la 
cumpărarea şi vânzarea de bunuri sau servicii, 
incluzând servirea cumpărătorilor, colaborarea cu 
partenerii de afaceri sau conducerea unei 
organizaţii prin mijloace electronice. 
 
E-trade reprezintă utilizarea totalităţii mijloacelor 
electronice pentru participarea la o activitate de comerţ. 

E-marketplace – piaţa virtuală unde cumpărători 
şi vânzători se întâlnesc pentru a schimba 
produse, servicii sau informaţii.

Business-to-business: Model de comerţ electronic 
în care toţi participanţii sunt companii sau alte 
organizaţii (ex : rtcoffice.ro)

Business-to-consumer: Model de comerţ electron-
ic în care companiile vând la cumpărători individu-
ali – persoane fizice (emania.ro, amazon.com)

Consumer-to-business: Persoane fizice (consuma-
tori) care utilizează Internetul pentru a-şi vinde 
produsele sau serviciile firmelor şi/sau caută 
vânzători să liciteze pentru produsele sau 
serviciile de care au nevoie (telejob.ro, 
priceline.com).

Consumer-to-consumer: Consumatori care vând 
direct la alţi consumatori (okazii.ro, ebay.com)

Comerţ mobil (m-commerce): Tranzacţii şi 
activităţi de comerţ electronic conduse prin 
mediu electromagnetic (tel. mobil)
E-government: Government-to-business: Model 
de comerţ electronic în care o instituţie guverna-
mentală cumpără sau vinde bunuri, servicii sau 
informaţii de la persoanele juridice (e-licitatie.ro) 

Government-to-consumer: acoperă relaţii 
guvern-cetăţeni la nivel de informare şi prestare 
servicii publice (ex. Plătirea taxelor online)

Comerţul electronic – parţial sau total – 
presupune:
o Prezenţa online ( pagina de prezentare)
o Comanda online 
o Plata online
o Trimiterea produsului online

Care sunt beneficiile comerţului electronic ?
Având ca suport rețeaua Internet și eventual 
și utilizarea unor pachete de programe 
software specifice, comerțul electronic a avut 
și are avantaje și beneficii pentru: firme, 
consumatori individuali și societate.

BENEFICII PENTRU FIRME 
o Extinderea la pieţele intrenaţionale prin 
asigurarea de servicii și performanță;
o Scăderea costului de creare, procesare, 
distribuire, păstrare şi găsire a informaţiei 
bazată pe hârtie, prin crearea unui sit web 
atractiv cu funcția unui magazin virtual.
o Creează posibilitatea modelării produselor 
şi serviciilor pe nevoile cumpărătorilor și 
simplificarea procedurilor;
o Costuri de comunicaţie mai mici  
o creşterea semnificativă a vitezei 
de comunicare 
o întărirea relaţiilor cu furnizorii şi clienţii 
o existenţa unei căi rapide şi comode de 
furnizare a informaţiilor despre companie
o canale alternative de vânzare 

BENEFICII PENTRU CONSUMATORI
o Oferă posibilitatea consumatorilor să 
cumpere sau să facă tranzactii 24 h/zi, în tot 
timpul anului,  din aproape orice locaţie 
o Acordă consumatorilor mai multe 
posibilităţi de alegere 
o Cumpărătorii pot să aleagă mai uşor cel mai 
mic preţ pentru un produs sau serviciu
o Permite o livrare rapidă a produselor şi/sau 
serviciilor (în anumite cazuri)
o Consumatorii pot să primească informaţie 
relevantă instant sau ăn cateva secunde 
o Face posibilă participarea în licitaţii virtuale
o Permite consumatorilor să interacţioneze 
cu alţi cumpărători  
o Facilitează competiţia, ceea ce rezultă în 
scăderea preţurilor
o consumatorul  poate vizita mai multe 
magazine virtuale într-un timp foarte scurt
o libertatea de a alege

BENEFICII PENTRU SOCIETATE 
o Oferă posibilitatea mai multor persoane să 
lucreze de acasă şi să cumpere de acasă ceea 
ce rezultă un trafic mai mic pe străzi şi 
poluare scăzuta a aerului 
o Permite ca anumite mărfuri să fie vândute 
la preţuri mai scăzute
o Creşte eficienţa şi/sau îmbunătăţesc 
calitatea 


